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Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
Usnesení 

z 24. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané 
dne 21.10.2019 od 10:10 hodin do 13:00 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Usnesení č. 017/24Z/2019 
12.2 Financování investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s. 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
 
A) bere na vědomí 
žádost Krajské zdravotní, a.s., ze dne 27. 5. 2019 (doručeno 31. 5. 2019) ohledně 
řešení aktuálních investičních potřeb Krajské zdravotní, a.s. – strategické investiční 
projekty, ve vztahu k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, 
 
B) konstatuje 
že v žádosti uvedené investiční potřeby Krajské zdravotní, a.s., jsou v zájmu občanů 
Ústeckého kraje, v zájmu zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele 
Ústeckého kraje, souvisí s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v 
souladu se 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 vč. dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 5. 
11. 2018, přičemž za významné investiční akce považuje zastupitelstvo tyto investiční 
akce 
 
1. Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra, Krajská zdravotní, 
a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
2. Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými 
odděleními vč. umístění kardiochirurgie (objekt Kardiocentra), Krajská zdravotní, a.s. 
– Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
3. Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek 
intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. 
 
4. Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z., 
 
 
C) rozhoduje 
1. o schválení realizace významných investičních akcí uvedených v bodě 12.2 B), 
 
2. 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, 
 
3. 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, 
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4. za účelem naplnění bodu 12.2 C) odst. 2. a 3. upravit právní základ poskytování 
vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby aktuálně upravený 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, a to 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, 
 
5. vydat společnosti Krajská zdravotní, a.s., pověřovací akt dle Rozhodnutí Komise 
(2012/21/EU) o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům 
pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského významu uveřejněného v 
Úředním věstníku EU dne 11. 1. 2012 ve formě právního jednání – smlouvy, tak, aby 
navazoval na Smlouvu č. 17/SML2682/SOVS/ZD, to vše za podmínky, že Krajská 
zdravotní, a.s., bude financovat v žádosti uvedené investiční akce prostřednictvím 
investičního úvěru, o jehož vzetí bude rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje v 
návaznosti na svoje usnesení č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky výkonu 
akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.) 
 

 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
Usnesení 

z 29. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané 
dne 20.04.2020 od 10:15 hodin do 16:30 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Usnesení č. 017/29Z/2020 
10.5 Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská 
zdravotní, a.s 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
 
A) souhlasí 
dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 
(Podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, 
a.s.) s uzavřením smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a 
společností Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, 
PSČ 401 13, IČO: 25488627 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, 
 
B) rozhoduje 
dle ust. § 17 odst. 3 písm. d) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku k zajištění 
úvěru poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru dle přílohy 
č. 4 tohoto usnesení, a o uzavření smlouvy o ručení se společností Komerční banka, 
a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle přílohy 
č. 5 tohoto usnesení. 
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Rada Ústeckého kraje 

Usnesení 
z 97. schůze Rady Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané dne 

29.04.2020 od 10:15 hodin do 14:52 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, 
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 

 
Usnesení č. 018/97R/2020 
10.2 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti 
Krajská zdravotní, a.s. 
 
Rada Ústeckého kraje po projednání 
 
rozhoduje 
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci 
jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se 
sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, takto: 
 
rozhoduje dle čl. 11 odst. 3 písm. w) Stanov společnosti o uzavření smlouvy o úvěru 
mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a společností Krajská zdravotní, a.s. se sídlem 
Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627 ve znění dle 
přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí 
 

 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
Usnesení 

z 30. schůze Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 - 2020, konané 
dne 22.06.2020 od 10:16 hodin do 17:40 hodin, v zasedacím sále Krajského úřadu 

Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem 
 
Usnesení č. 038/30Z/2020 
12.7 Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská 
zdravotní, a.s. – úprava podmínek SOHZ 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání 
 
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. 



Příloha č. 3 
 
 

4 
 

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 Rozhodnutím 
Komise 2012/21/EU a to pro roky 2023 – 2032. 
 


