
 

 

Příloha č. 1 

Věc: 

Změna smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby – dodatek ke smlouvě 17_SML2628.ze dne 26. 6. 2017 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

 

Dne 19. 12.2019 bylo uzavřeno Memorandum o společném záměru za účelem dlouhodobě zajistit 

provoz litoměřické nemocnice prostřednictvím její integrace do páteřní sítě zdravotnických zařízení 

v Ústeckém kraji a jejího začlenění do společnosti Krajská zdravotní, a.s. 

 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 27. 1. 2020 přijalo usnesení č. 016/26Z/2020, kdy mj. rozhodlo 

o záměru realizace cílů memoranda tímto způsobem: 

 

a. Nemocnice Litoměřice, a.s. převede svůj obchodní závod Krajské zdravotní, a.s. za cenu 

zjištěnou znaleckým posudkem, 

b. Město Litoměřice převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici Litoměřice, a.s. 

Ústeckému kraji, 

c. účastníci memoranda se od tohoto záměru odchýlí pouze v případě, že by dle doporučení 

zpracovatele due diligence bylo navrženo jiné řešení, na kterém by se následně shodli. 

 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 033/30Z/2020 ze dne 22. 6.2020 rozhodlo 

o zvýšení majetkové účasti ve společnosti Krajská zdravotní, a.s., a to peněžitým vkladem ve výši 

119.700.000,- Kč s tím, že zvýšení základního kapitálu je realizováno za účelem koupě obchodního 

závodu od Nemocnice Litoměřice, a.s. a odpovídá výši ceny obchodního závodu zjištěné znaleckým 

posudkem č. 3461-53/2020 zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations, a.s., ze dne 

17. dubna 2020.  

 

Dále rozhodlo o uzavření Smlouvy o převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice 

v Litoměřicích mezi Ústeckým krajem a městem Litoměřice.  

 

Smlouva o koupi závodu mezi Krajskou zdravotní, a. s. a Nemocnicí Litoměřice, a. s. byla uzavřena 

dne 24. 8.2020 a a účinnosti nabyla ke dni 1. 4.2021. Nemocnice Litoměřice je ke dni zpracování 

tohoto materiálu zapsána v obchodním rejstříku jako odštěpný závod Krajské zdravotní, a.s. 

s označením Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. 

 

Krajská zdravotní, a.s., v současné době finalizuje zpracování projektových žádostí nejen v rámci 98. 

výzvy IROP – Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče 

s ohledem na potenciální hrozby, přičemž jednou z povinných příloh žádosti je pověření k výkonu 

služeb obecného hospodářského zájmu. Stávající pověřovací akt, který byl mezi Ústeckým krajem 

a Krajskou zdravotní, a.s., uzavřen, však nezahrnuje litoměřickou nemocnici jako odštěpný závod, 

prostřednictvím kterého Krajská zdravotní, a.s. plní svůj závazek poskytovat vymezené zdravotní 

služby dle Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby 

za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD. 

Nemocnice Litoměřice, a.s., takovýto pověřovací akt má uzavřen s městem Litoměřice, avšak nelze 

s dostatečnou mírou jistoty potvrdit, že takovýto pověřovací akt bude v rámci posuzování projektové 

žádosti akceptován. V této souvislosti a s cílem minimalizace potenciálních rizik je navrhováno 

rozšíření současné Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 

platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 mezi 

společností Krajská zdravotní, a.s. a Ústeckým krajem o poskytování služeb obecného hospodářského 
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významu, ve znění uzavřených dodatků, o odštěpný závod Nemocnice Litoměřice, o.z., dle návrhu 

dodatku č. 4 k této smlouvě, kdy ostatní ujednání citované smlouvy zůstávají nedotčena.  

Materiál byl zpracován ve spolupráci s odborem legislativně-právním, stanovisko odborníka 

na veřejnou podporu bude doplněno do příloh na jednání zastupitelstva.  

 


