
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 12.7

30. zasedání zastupitelstva konané dne 22. 6. 2020

Věc:
Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. – úprava podmínek 
SOHZ 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Naplnění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 10. 2019 č. 017/24Z/2019 ve vazbě na 
usnesení ze dne 20. 04. 2020 č. 017/29Z/2020

Nárok na rozpočet:
1 mld. Kč pro roky 2020 – 2022 (z toho 300 mil. Kč v roce 2020, 300 mil. Kč v roce 2021 a 400 mil. Kč v roce 
2022 a dále v letech 2023 – 2032 v objemu min. 250 mil. Kč ročně) – kryto rozpočtem 2020 a rozpočtovým 
výhledem 2020 - 2024

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 16. 6. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

12.7-1 Název: bod 12.7 priloha 1.pdf Odůvodnění materiálu U

12.7-2 Název: bod 12.7 priloha 2.pdf

Posouzení dokumentů předložených 
společností Krajská zdravotní, a.s. z 
pohledu pravidel EU pro oblast 
veřejné podpory (ze dne 24. 5. 2020)

U

12.7-3 Název: bod 12.7 priloha 3.pdf Návrh Smlouvy o SOHZ - dodatek č. 3 U

12.7-4 Název: bod 12.7 priloha 4.pdf Návrh Smlouvy o SOHZ - 2023-2032 U

12.7-5 Název: bod 12.7 priloha 5.pdf

Smlouva o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby ze dne 26. 6. 2017

U



12.7-6 Název: bod 12.7 priloha 6.pdf

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování 
veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby ze dne 
15. 5. 2018

U

12.7-7 Název: bod 12.7 priloha 7.pdf

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné 
služby ze dne 6. 11. 2018

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o naplnění podmínek usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 
2019, kterým rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí, ve vazbě na usnesení č. 
017/29Z/2020 ze dne 20. 04. 2020, kterým souhlasilo s uzavřením smlouvy o úvěru.

B) rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 se 
společností Krajská zdravotní, a.s., se sídlem: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 
25488627, ve znění dodatku č. 1 účinném ode dne 16. 5. 2018, a dodatku č. 2, účinném ode dne 6. 11. 
2018, dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

C) pověřuje

společnost Krajská zdravotní, a.s. k výkonu služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu 
Pověřovacího aktu dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU a to pro 
roky 2023 – 2032.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál reaguje na návrh Krajské zdravotní, a.s. ve věci naplnění usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 21. 10. 2019 č. 017/24Z/2019 a následně ze dne 20. 04. 2020 č. 017/29Z/2020. 
(spolufinancovat investiční potřeby KZ ve výši 1 mld. Kč pro roky 2020 – 2022 a v rámci plnění závazku 
veřejné služby uvolnit prostředky na investiční podporu pro roky 2023 – 2032 v objemu alespoň 250 mil. Kč 
ročně. Zároveň upravit právní základ poskytování vyrovnávací platby uzavřením dodatku pro roky 2020 – 
2022 a uzavřením nové smlouvy s účinností v letech 2023 – 2032.
Ústecký kraj uzavřel s Krajskou zdravotní, a.s. Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 
6. 2017 ve znění dodatků č. 1 a č. 2.

Usnesením Zastupitelstva kraje ze dne 21. 10. 2020 č. 017/24Z/2019 se Ústecký kraj zavázal:
- spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní, a.s., ve výši 1 mld. Kč pro roky 2020 – 
2022, z toto 300 mil. Kč v roce 2020, 300 mil. Kč v roce 2021 a 400 mil. Kč v roce 2022,
- v rámci plnění závazku SOHZ uvolnit prostředky na investiční podporu v rámci SOHZ pro roky 2023 – 2032 
v objemu alespoň 250 mil. Kč ročně, umožňující jejich použití i na splátky investičního úvěru,
- za tím účelem upravit právní základ poskytování vyrovnávací platby
-- uzavřením dodatku pro roky 2020 – 2022 a
-- uzavřením nové smlouvy s účinností v letech 2023 - 2032, která bude nahrazovat stávající Smlouvu o 
poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 
17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017
to vše za podmínky, že Krajská zdravotní, a.s., bude financovat v žádosti uvedené investiční akce 
prostřednictvím investičního úvěru.

Dne 29. 4. 2020 rozhodla Rada Ústeckého kraje ve věci jediného akcionáře v působnosti valné hromady 
společnosti Krajská zdravotní, a.s. o uzavření smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., (poskytovatelem 
úvěru) a společností Krajská zdravotní, a.s. Usnesení zastupitelstva kraje z 10/2019 se tak stalo de facto 
vykonatelné.

Krajská zdravotní, a.s. předložila návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o SOHZ (zakotvení částek dotace 
kraje pro roky 2020-2022, zkrácení smlouvy o SOHZ z roku 2026 na rok 2022, omezení možnosti vypovědět 
SOHZ) a na uzavření nové smlouvy/pověření o SOHZ s účinností ode dne 1. 1. 2023 (zakotvení částek 
investiční podpory pro roky 2023-2032, zakotvení možnosti užití i na splátky investičního úvěru, omezení 
možnosti vypovědět SOHZ).

Vedení kraje 13. 5. 2020 projednávalo možnost modifikace postupu tak, aby rozhodnutí tohoto zastupitelstva 
o nové SOHZ nebylo účinné až v polovině dalšího volebního období (již jiné zastupitelstvo) s tím, že
- stávající pověření SOHZ by bylo ukončeno k 31. 12. 2020
- nové pověření SOHZ by bylo vydáno od 1. 1. 2021 (do roku 2030) – investiční úvěrová smlouva končí 
splatností úvěru právě v roce 2030, takže by KZ zachovala jistotu úhrady splátek úvěru
Po projednání s vedením Krajské zdravotní, a.s. bude naplněno usnesení ZÚK z 10/2019 dle původního 
návrhu.

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 16. 6. 2020

2 RSDr. Stanislav Rybák (uvolněný zastupitel)   RSDr. Stanislav Rybák 
17.6.2020



Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 16. 6. 2020


