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speciálního vybavení pro boj s 
onemocněním COVID-19

U

12.8-2 Název: bod 12.8 priloha 2.pdf Vzor darovací smlouvy U

12.8-3 Název: bod 12.8 priloha 3.pdf Smlouva o bezúplatném převodu 
(ZZS ÚK) U

12.8-4 Název: bod 12.8 priloha 4.pdf Přehled předpokládaného umístění 
termokamer v rámci nemocnic U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informaci o bezúplatném převodu zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s 
onemocněním COVID-19 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a o návrhu způsobu naložení s těmito 
prostředky



B) rozhoduje

o dle § 36 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí věcného daru (darování majetku zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro boj s 
onemocněním COVID-19)

a) Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a,. 401 13 Ústí nad Labem
IČ: 25488627
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 11 ks
Lumis™ 100 VPAP ST – 1 ks

b) Nemocnice Litoměřice Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ:06199518
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 2 ks

c) Nemocnice Žatec, o.p.s., Husova 2796, 438 01 Žatec
IČ: 25026259
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 2 ks

d) Nemocnice Kadaň, s.r.o., Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
IČ: 25479300
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks

e) VITA s.r.o. (Duchcov), Nemocniční 264, 419 01 Duchcov
IČ: 61537713
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks

f) Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o., Alej 17. listopadu 1101, 413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 25443801
AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG – 1 ks

a o uzavření darovací smlouvy na darování majetku zdravotnických prostředků a speciálního vybavení pro 
boj s onemocněním COVID-19 dle vzoru přílohy č. 2 tohoto usnesení



Důvodová zpráva:
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále také MZ) v rámci plnění usnesení vlády České republiky č. 405 ze dne 9. 
4. 2020 nakupovalo osobní ochranné, zdravotnické prostředky a další vybavení potřebné k řešení a prevenci 
epidemie onemocnění COVID-19, ve veřejném zájmu, a bylo a je oprávněno tyto prostředky pořizovat i za 
účelem jejich distribuce státním a nestátním subjektům. Účelem je proto naplnit veřejný zájem a bezúplatně 
převést prostředků pro boj s onemocněním COVID-19, aby tyto prostředky byly efektivně užívány osobami 
zapojenými do boje proti onemocnění COVID-19.

V souladu s tímto záměrem MZ bezúplatně poskytuje majetek Ústeckému kraji, který je následně bezúplatně 
poskytne poskytovatelům zdravotních služeb na území Ústeckého kraje, zejména pro účely zajištění 
poskytování akutní lůžkové péče a přednemocniční neodkladné péče.

Jde celkem o 20 termokamer a dva ventrilátory různého typu (vč. masek).

TERMOKAMERY – AT3003X FEVER SCREENING LOSUNG
Krajská zdravotní, a.s. – 11 ks
Nemocnice Litoměřice, a.s. – 2 ks
Nemocnice Žatec, o.p.s. – 2 ks
Nemocnice Kadaň, s.r.o. – 1 ks
VITA s.r.o. (Duchcov) – 1 ks
Podřipská nemocnice s poliklinikou s.r.o. (Roudnice n. L.) – 1 ks
Jedna termokamera zůstane prozatím v majetku Ústeckého kraje pro potřeby nemocnice v Rumburku (bude 
realizováno výpůjčkou současnému provozovateli nemocnice) a další pro potřeby Ústeckého kraje v 
mimořádných situacích. Přehled předpokládaného užití termokamer je uveden v příloze č. 4.

Krajská zdravotní, a.s. dále obdrží Ventilátor Lumis™ 100 VPAP ST.
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje dále obdrží Ventilátor ASTRAL 150 – 1 ks a celoobličejová 
maska AirFit F 20 Quiet Air – L – 5 ks.

O bezúplatném převodu věcí pro Zdravotnickou záchrannou službu ÚK rozhodla ve své kompetenci Rada 
Ústeckého kraje dne 16. 6. 2020.
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