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ZÁZNAM  

z jednání pracovní skupiny 
Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích 

 

č. 4/2020 

  

Termín konání:                 15. 4. 2020  v 10:00 hod.   

Místo konání:                    VIDEOKONFERENCE  

Přítomni:  dle seznamu účastníků videokonference, která je přílohou záznamu   

 

PhDr. Klika, MBA, DBA, zahajuje v 10,05 hod videokonferenční jednání, které je tímto způsobem 

z důvodu mimořádné situace v souvislosti s přijatými opatřeními proti šíření koronavirové nákazy. 

Předává slovo ing. Dostálovi, aby seznámil s jednotlivými okruhy řešené problematiky, které je 

nutné prodiskutovat.   

 

Ing. Dostál, upřesňuje, že hlavním důvodem byla získaná informace a následně doplnění  prověrky 

DD (bylo zasláno všem účastníkům jednání – v příloze) o nutnosti vyřešení získaných dotací pro 

NLT od poskytovatelů ÚK, IROP – MMR ČR a ROP Severozápad, kde buď ještě nebylo 

profinancování, případně kde běží doba udržitelnosti – jaké jsou podmínky poskytovatele, zda lze 

převést a případně za jakých podmínek na nového příjemce dotace – KZ a.s., je nutné vzájemně si 

ujasnit, co je nutného zajistit.      

 

Mgr. Krejza sdělil, že je nutné jednat s poskytovatelem dotace, pro tyto účely byl vytvořen tým 

pracovníků z NLT (Jánošík, Petr) a KZ (Urbanová, Vítek), kteří v termínu do 14 dní (do konce 

měsíce dubna 2020) zjistí jednotlivé podmínky pro převod dotace a to bude obsahem smlouvy o 

prodeji obchodního závodu - odsouhlaseno jak ze strany MLT, tak i KZ  

 

Ing. Dostál, vznesl dotaz na zpracování znaleckých posudků na ocenění obchodního závodu a 

jejich předložení na ÚK 

 

Mgr. Krejza uvedl, že první znalecký posudek je již k dispozici a druhý bude nejpozději ve čtvrtek 

tento týden, oba budou zaslány datovou schránkou na KZ, průměrná cena vyplývající z obou 

znaleckých posudků činí 119 mil. Kč,  

 

Proběhla diskuze k ceně a jejímu rozdílu oproti výsledkům prověrky DD – komentoval JUDr. Ing. 

Lanc na žádost RSDr. Rybáka. Vysvětlil, že nemá k dispozici znalecké ocenění a z jakých 

podkladů a předpokladů znalci vycházely. Cenové rozpětí v analýze (DD) vychází od požadavku, 

aby se zaplacená cena vrátila do deseti let až po požadavku, aby cena generovala alsepoN 

minimální získ na úrovni dosavadních výsledků Krajské zdravotní („černá nula“) 

 

PhDr. Klika, MBA, DBA, konstatuje, že navýšení základního kapitálu KZ bude ve výši průměrné 

ceny dle znaleckých posudků – 119 mil. Kč. 

 

Ing. Novák upozornil na skutečnost, že pokud KZ v rámci navýšení základního kapitálu obdrží 

prostředky na nákup obchodního závodu ve výši znaleckých posudků, je nutné vyřešit financování 

dalších nákladů KZ v souvislosti s převzetím NLT – transformační náklady ve výši 42 887 tis. Kč 

dle v příloze uvedené specifikace. 

 

Mgr. Krejza uvádí, že MLT nemá problém z kupní ceny za prodej obchodního závodu uhradit 

dotaci KZ, kterou musí schválit zastupitelstvo města LT, neví však jakou cestou je možné je získat 
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z NLT a to co nejdříve. Na dotaz Ing. Dostála sděluje, že zastupitelstvo města LT bude mít jednání 

23. 4. 2020, 

 

JUDr. Hejnová upozorňuje, že usnesení ZÚK stanoví zvýšení základního kapitálu KZ za cenu 

znaleckého posudku, a dotazuje se pro jistotu, jestli tedy v případě dvou ocenění bude postupováno 

tak, že cena bude stanovena jako jejich průměr. Jestliže však dosud není známa cena ze druhého 

znaleckého posudku, jak můžeme mít jistotu, že se jedná o 119 mil.? Dále doporučuje, aby 

zastupitelstvo města LP 23.4.2020 rozhodlo o poskytnutí dotace KZ ještě před rozhodnutím kraje, 

neboť zastupitelé neměli informaci o tom, že bude třeba takové investice u KZ, zvláště, když se 

počítalo s nižší kupní cenou.    

 

Po vzájemné diskuzi bylo odsouhlaseno ze strany MLT a ÚK, že materiál k navýšení 

základního kapitálu KZ se nebude předkládat na jednání ZÚK 20. 4. 2020, ale bude 

předložen v 06/2020, kdy bude dořešeno financování transformačních nákladů KZ a zároveň 

i problematika přijatých dotací a jejich převod na KZ. 

 

Mgr. Krejza znovu opakuje, že MLT se nezříká odpovědnosti poskytnutí dotace KZ, finanční 

zůstatky na účtech NLT jsou významné, není možné je však dořešit nyní, ale až po likvidaci 

„prázdné“ obchodní společnosti – po převodu obchodního závodu. Kupní cestu nezíská město LT, 

ale NLT. Dotazuje se, jak dlouho trvá snížení základního kapitálu, jestli je to v letech. 

 

JUDr. Hejnová konstatuje (ve shodě s JUDr. Lancem), že jistě ne v letech. Proces mohou ovlivnit 

věřitelé společnosti. Jsou různé možnosti získání prostředků z kupní ceny od NLT pro MLT a 

zároveň je tyto možné následně poskytnout jako dotaci ÚK nebo přímo na KZ – je nutné ověřit 

v návaznosti na veřejnou podporu.  

 

Ing. Dostál vznesl dotazy k další řešené problematice – podklady pro ÚHOS (připravuje KZ ve 

spolupráci s MLT) a zda bude na jednání zastupitelstva města 23. 4. 2020 předložen pozemek 

3876/3 (součást komunikace, část vjezdu), který měl být přidán do záměru převodu. 

 

Mgr. Krejza sděluje, ano bude předloženo. 

 

Mgr. Ing. Šimák na dotaz k potřebnosti pozemků ve vlastnictví státu, které mají být součástí 

převodu sděluje, že po dohodě s KZ budou všechny navržené pozemky předmětem převodu, 

následně pronájmu a dalších jednání se státem.     

 

 

       

PhDr. Klika, MBA, DBA ukončil jednání pracovní skupiny v 10:35 hod. 

 

V průběhu 05/2020 se předpokládá další videokonferenční jednání k projednání postupu 

v řešených oblastech. 

 

  

Příloha:  Seznam účastníků, vyčíslení transformačních nákladů, doplnění prověrky DD 
 

Zápis byl vyhotoven dne 20.4.2020 

Ing. Pavla Šimáková, ekonomický odbor 



 

 

 1 

 
PREZENČNÍ  LISTINA 

 

 
Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích  

 4. jednání pracovní skupiny VIDEOKONFERENCE 

 

Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje 

   zasedací mistnost  A850  

   Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 

Termín konání: dne 15. 4. 2020 od 10,00 hod  

 

přítomní : 

Jméno a příjmení  

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA ANO 

RSDr. Stanislav Rybák ANO 

 
Ing. Milan Zemaník NE 

Ing. Stanislav Dostál ANO 

Mgr. Ing. Zdeněk Synek NE 

Ing. Petr Severa ANO 

Mgr. Ing. Jindřich Šimák ANO 

Ing. Jiří Novák ANO 

Mgr. Karel Krejza ANO 

Lukas Wünsch NE 

Mgr. Milan Čigáš NE 

Bc. Martina Skoková ANO 

Ing. Iveta Zalabáková ANO 

Mgr. Václav Härting ANO 

JUDr. Marianna Svobodová ANO 

Ing. Radek Lončák, MBA ANO 

MUDr. Zdeňka Klementová ANO 

HOSTÉ:  
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JUDr. Ing. Jiří Lanc ANO 

Ing. Pavla Šimáková ANO 

Ing. Petr Fiala ANO 

Ing. Kestřánek ANO 

  

  

  

  

  

  

    



CELKEM    42 887 000,00 Kč      

       
transformační náklady SAP      3 000 000,00 Kč      

 úpravy SW, konektivita s dalšími systémy, exporty a importy dat, …      
transformační náklady MIS      1 500 000,00 Kč      

 úpravy SW, konektivita s dalšími systémy, exporty a importy dat, …      
Náklady v oblasti ICT (bez datových úložišť)   22 487 000,00 Kč      

 licence      

 datové propojení      

 servery vč. OS      

 koncová zařízení vč. OS      

 PACS      

 podpora      
datová úložiště   10 000 000,00 Kč      
akreditace       1 400 000,00 Kč      

 

příprava na akreditaci, sjednocení řízené dokumentace na standardy KZ, předakreditační a 
akreditační šetření      

poradenské služby      2 500 000,00 Kč      

 účetní, daňové a právní poradenství      
Inventarizace, sjednocení evidence ZP a VTZ, technická místa, …      1 500 000,00 Kč      
ostatní poplatky, školení, logo, orientační systémy, polepy vozidel, …         500 000,00 Kč      

       
uvedené nezahrnuje případnou implementaci NIS, která byla NLT avizována v rámci IROP. Uvedený HW a SW je nad rámec implementace NIS  
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ZÁZNAM  

z jednání pracovní skupiny 
Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích 

 

č. 5/2020 

  

Termín konání:                 12. 5. 2020  v 13:00 hod.   

Místo konání:                    VIDEOKONFERENCE  

Přítomni:  dle seznamu účastníků videokonference, která je přílohou záznamu   

 

PhDr. Klika, MBA, DBA, zahajuje v 13,00 hod videokonferenční jednání, které bylo svoláno 

z důvodu výsledku jednání s poskytovateli dotací při dodržení podmínek dotace při převodu 

z NLT na KZ, současného stavu jednání na ÚHOS a projednávání smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitostí na Zastupitelstvu města Litoměřice. Nejprve požádal KZ a následně Mgr. Krejzu a 

zástupce NLT o předání informací k výsledkům jednání stanovené pracovní skupiny pro jednání 

s poskytovateli dotací. 

 

Ing. Fiala sděluje, že ihned po posledním jednání došlo k odeslání dopisů poskytovatelům dotací 

s žádostí o sdělení podmínek pro převod dotací a majetku z nich pořízeného, má informace od 

právního zástupce NLT p. Petra. IROP požadují upřesnění číselných údajů a ROP se teprve 

prověřuje. Ing. Fiala doporučuje osobní jednání u jednotlivých poskytovatelů dotací a zrychlení 

postupu. 

 

Ing. Lončák MBA potvrzuje informaci o okamžitém zaslání dopisů všem poskytovatelům, bude 

nutné řešit po jednotlivých dotačních titulech. Neví, v jakém termínu bude dořešeno, podmínkou 

je uzavření smlouvy o koupi závodu a její předložení CRR, následně získají výsledné stanovisko. 

Bylo žádáno i o osobní jednání ale bez výsledku. Zatím jediným závěrem je dotační titul od MZd, 

který bude k 30. 6. 2020 ukončen, tzn. pokud bude převod obchodního závodu od 07/2020 není 

nutné vyjádření poskytovatele dotace.  

 

PhDr. Klika, MBA, DBA vznesl dotaz na JUDr. Hejnovou a JUDr. Svobodovou zda je možné 

akceptovat postup uzavření smluvního vztahu na koupi závodu a následně dořešení dotačních 

titulů. Zároveň požádal i o vyjádření KZ. 

 

JUDr. Hejnová navrhuje, aby při uzavření smluvního vztahu již bylo k dispozici stanovisko od 

poskytovatelů dotace nebo alespoň předběžné vyjádření, je nutné ošetřit práva k majetku 

pořízenému z dotace. Blíže by se měla vyjádřit KZ. 

 

JUDr. Svobodová souhlasí, že je nutné vyřešit dodržení dotačních podmínek a udržitelnost ještě 

před uzavřením smlouvy na převod obchodního závodu, dokáže si však zároveň představit, že je 

to možné řešit upravením smluvních podmínek o ustanovení, že pokud nedojde k vyřešení, budou 

uvedené dotace vázány na úhradu kupní ceny, či jiné podmínky pro ÚK potažmo KZ přijatelné. 

 

Ing. Fiala sdělil, že aktuálně obdržel od zástupce NLT p. Petra e-mail o dalším postupu, musí se 

s ním teprve seznámit, každopádně by KZ uvítala rychlejší a osobní jednání NLT s jednotlivými 

poskytovateli dotací, doporučuje neváhat a okamžitě požádat o schůzky.    

 

Mgr. Krejza sděluje, že určitě bude snaha od NLT vše co nejdříve vyřešit. Neměl by zde být 

problém s udržitelností při převodu obchodního závodu. Má informace, že stanovisko nebude 

dříve, dokud nebude uzavřena smlouva o prodeji obchodního závodu a souhlasí, že je možné 
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v uzavírané smlouvě ošetřit možné odstoupení, pokud nebudou podmínky s poskytovateli dotací 

ze strany NLT dořešeny.  

 

PhDr. Klika, MBA, DBA, ukládá zástupcům NLT ve spolupráci s KZ dořešit problematiku dotací 

v termínu do 25. 5. 2020 a následně na nejbližším jednání pracovní skupiny bude sdělen výsledek 

a případně navržen další postup. Vznáší dotaz na KZ a JUDr. Svobodovou k postupu jednání na 

ÚHOS. 

 

Ing. Fiala sděluje, že konzultace probíhají, do pátku nejpozději do pondělí ráno budou připraveny 

podklady ke sloučení soutěžitelů. Termín do kdy ÚHOS rozhodne, není možné předvídat.  

 

JUDr. Svobodová kvituje, že návrh byl podán oficiálně s tím, že nelze odhadnout, zda bude do 

06/2020 vyřešeno a bude známo stanovisko ÚHOS 

 

PhDr. Klika, MBA, DBA vznáší dotaz na LT k schválení smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitostí, kdy ÚK zaslal své připomínky až po jednání zastupitelstva města, a zda je možné 

některé zásadní připomínky kraje ještě v orgánech města schválit. 

 

Mgr. Krejza sděluje, že zastupitelstvo města již smlouvu schválilo a další její projednání by mohlo 

způsobit problémy. 

 

JUDr. Hejnová sděluje, ze na žádost Ing. Dostála ze zpracovaných připomínek vybrala tu 

nejdůležitější. Jedná se o ustanovení bodu 3.6 smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí, 

kdy ÚK navrhuje odstranění ustanovení  „Nabyvateli rovněž nevznikají žádná práva vůči Převodci, 

bude-li mít Předmět převodu nebo jeho část jakékoliv právní či faktické vady“, ustanovení vidí 

jako rizikové, neboť Ústecký kraj se vzdává předem neznámých práv. Doporučuje jeho odstranění 

a lze nahradit např. součinností stran při odstranění zjištěných vad. K vyjádření JUDr. Svobodové 

upřesňuje, že se nejedná pouze o součinnost s městem LT při řešení případných problémů, ale o 

odstranění poslední věty bodu 3.6. 

 

Mgr. Ing. Šimák  souhlasí s návrhem JUDr. Hejnová, zároveň doporučuje upravit přílohy ve 

smlouvě, kdy nově přidaný pozemek byl schválen separátně a bude nutné řešit jeho převod další 

samostatnou smlouvou což zvyšuje administrativní nároky spolu s nutností uhradit navíc další 2 

tis. Kč poplatek pro vklad smlouvy do KN. 

 

JUDr. Svobodová upravení považuje za nadbytečné, problémy se schválením záměru převodu 

dalšího pozemku odděleně z jejího pohledu nebudou. Součinnost města při řešení případných vad 

je zjevná a není nutné upravovat změnou smlouvy, její znovu otevření na zastupitelstvu města vidí 

jako problém. 

 

PhDr. Klika, MBA, DBA navrhuje, předložit znění smlouvy do orgánů kraje v podobě schválené 

zastupitelstvem města LT a připomínky kraje k odst. 3.6 popsat do důvodové zprávy. 

 

Po dohodě s Mgr. Krejzou proběhne jednání vedení kraje a města LT ještě před konáním 

zastupitelstva města 4. 6. 2020 – termín bude domluven.  

       

PhDr. Klika, MBA, DBA ukončil jednání pracovní skupiny v 13:36 hod. 

Další jednání proběhne po 25. 5. 2020 buď videokonferenčně nebo už osobním jednáním na KÚ 

ÚK. 

 

Příloha:  Seznam účastníků 
Zápis byl vyhotoven dne 12. 5. 2020 

Ing. Pavla Šimáková, ekonomický odbor 
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PREZENČNÍ  LISTINA 

 

 
Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích  

 5. jednání pracovní skupiny VIDEOKONFERENCE 

 

Místo konání: Krajský úřad Ústeckého kraje 

   zasedací mistnost  A850  

   Velká Hradební 48, Ústí nad Labem 

Termín konání: dne 12. 5. 2020 od 13,00 hod  

 

přítomní : 

Jméno a příjmení  

PhDr. Martin Klika, MBA, DBA ANO 

RSDr. Stanislav Rybák NE 

 
Ing. Milan Zemaník NE 

Ing. Stanislav Dostál ANO 

JUDr. Simona Hejnová ANO 

Ing. Petr Severa ANO 

Mgr. Ing. Jindřich Šimák ANO 

Ing. Jiří Novák ANO 

Mgr. Karel Krejza ANO 

Lukas Wünsch ANO 

Mgr. Milan Čigáš NE 

Bc. Martina Skoková ANO 

Ing. Iveta Zalabáková ANO 

Mgr. Václav Härting NE 

JUDr. Marianna Svobodová ANO 

Ing. Radek Lončák, MBA ANO 

MUDr. Zdeňka Klementová ANO 

HOSTÉ:  



 

 

 2 

JUDr. Ing. Jiří Lanc ANO 

Ing. Pavla Šimáková ANO 

Ing. Petr Fiala ANO 

Ing. Vladimír Kestřánek ANO 

  

  

  

  

  

  

    


