
Číslo smlouvy: 17/SML2628/01/SOVS/ZD      JID: 74760/2018/KUUK 

 
D O D AT E K  Č .  1  

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 

     (dále také „dodatek“) 

 

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI: 

(1) Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56, 

DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
a 

(2) Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627, 

DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva 

a Mgr. Radkem Scherferem, místopředsedou představenstva 

(společně též „Strany") 

 

I. 

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku II. odst. 2. Smlouvy o poskytování veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017, kdy se 

odst. 2. nahrazuje následujícím zněním: 

 

2. Pro účely této smlouvy se za služby obecného hospodářského významu považuji tyto 

vymezené zdravotní služby: 

a. Adiktologie 

b. Alergologie a klinická imunologie 

c. Algeziologie 

d. Anesteziologie a intenzivní medicína  

e. Angiologie 

f. Cévní chirurgie 

g. Cytologie 

h. Dermatovenerologie  

i. Dětská endokrinologie a diabetologie 

j. Dětská gastroeneterologie a hepatologie 

k. Dětská gynekologie 

l. Dětská chirurgie    

m. Dětská kardiologie  

n. Dětské lékařství  

o. Dětská nefrologie 

p. Dětská neurologie 

q. Dětská onkologie a hematologie 

r. Dětská pneumologie 



s. Dětská revmatologie 

t. Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče 

u. Dorostové lékařství 

v. Endokrinologie a diabetologie 

w. Ergoterapie 

x. Foniatrie 

y. Fyzioterapie 

z. Gastroenterologie  

aa. Geriatrie 

bb. Gynekologie a porodnictví 

cc. Hematologie a transfuzní lékařství 

dd. Hrudní chirurgie  

ee. Chirurgie  

ff. Infekční lékařství 

gg. Kardiologie  

hh. Kardiochirurgie 

ii. Klinická biochemie  

jj. Klinická farmakologie     

kk. Klinická logopedie 

ll. Klinická onkologie  

mm. Klinická psychologie 

nn. Klinická výživa a intenzivní metabolická péče 

oo. Koloproktologie 

pp. Léčebně rehabilitační péče 

qq. Lékařská genetika  

rr. Lékařská mikrobiologie  

ss. Lékárenská péče – nemocniční lékárenství  

tt. Následná intenzivní péče 

uu. Následná ošetřovatelská péče 

vv. Nefrologie  

ww. Neonatologie 

xx. Neurochirurgie  

yy. Neurologie  

zz. Neurologie – cerebrovaskulární centrum 

aaa. Neurologie – iktové centrum 

bbb. Nutriční terapeut 

ccc. Nukleární medicína 

ddd. Oftalmologie  

eee. Orální a maxilofaciální chirurgie 

fff. Ortopedická protetika 

ggg. Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

hhh. Ošetřovatelská péče 

iii. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  

jjj. Paliativní péče 

kkk. Paliativní medicína 

lll. Patologie, mimo zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení  

mmm. Pneumologie a ftizeologie  

nnn. Praktické lékařství pro děti a dorost 

ooo. Přeprava pacientů neodkladné péče 

ppp. Psychiatrie 

qqq. Radiologie a zobrazovací metody  

rrr. Radiační onkologie 

sss. Rehabilitační a fyzikální medicína  



ttt. Revmatologie 

uuu. Sexuologie 

vvv. Soudní lékařství 

www. Tělovýchovné lékařství 

xxx. Toxikologie 

yyy. Transfuzní lékařství 

zzz. Traumatologie  

aaaa. Urgentní medicína 

bbbb. Urologie  

cccc. Vnitřní lékařství 

dddd. Všeobecné praktické lékařství 

eeee. Všeobecná sestra (zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí 

pacienta) 

ffff. Zubní lékařství 

 

(dále též „Služby“). 

Bližší specifikace výše uvedených zdravotních služeb může být upravena v dodatcích této smlouvy 

či ve Smlouvě o dotaci.  

 

II.  

Strany tohoto dodatku se dále dohodly na změně článku V. odst. 5. Smlouvy o poskytování veřejné služby 

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

V článku V. odst. 5 se druhá věta, která zní: 

„Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 5. příslušného kalendářního roku a bude kromě 

zákonných náležitostí obsahovat zejména:“ 

nahrazuje větou, které nově zní: 

„Smlouva o dotaci bude uzavřena nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku a bude kromě 

zákonných náležitostí obsahovat zejména:“ 

 

III.  

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění. 

 

IV. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku 

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č. 019/12Z/2018 ze dne 23. 4. 2018. 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice. 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou 

ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí 






