
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

Rada Ústeckého kraje

Usnesení

z 14. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 03.05.2021 
od 12:00 hodin do 12:12 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/14R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

ověřovatele zápisu a usnesení z 14. zasedání Rady Ústeckého kraje:

Mgr. Bc. Tomáše Riegera
Ing. Jindru Zalabákovou

Usnesení č. 002/14R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

a) průběh schůze Rady Ústeckého kraje dne 3. 5. 2021 ve videokonferenčním režimu. To 
znamená,
že část členů Rady Ústeckého kraje je přítomna fyzicky a část členů Rady Ústeckého kraje
prostřednictvím videokonferenčního systému.

b) pořízení obrazového a zvukového záznamu ze schůze Rady Ústeckého kraje dne 3. 5. 
2021,
který slouží pouze pro vyhotovení zápisu a usnesení a bude po vyhotovení zápisu a usnesení
smazán.

c) podepsání zápisu a usnesení z této schůze rady všemi přítomnými členy Rady Ústeckého 
kraje.

Usnesení č. 003/14R/2021
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2.1 Schválení programu

Rada Ústeckého kraje po projednání

          schvaluje

program 14. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.

Usnesení č. 004/14R/2021
17.1 Krajská majetková – příslib vydání pověřovacího aktu

Rada Ústeckého kraje po projednání

A) bere na vědomí

informaci o podmínkách pro podání žádosti o dotaci v rámci výzvy Integrovaného 
regionálního operačního programu.

B) rozhoduje

dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, o vydání příslibu zřizovatele k vydání pověřovacího aktu k výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se 
sídlem: Tolstého 1232/37, 40003, Ústí nad Labem 3 – Střekov, IČO: 00829048, dle přílohy č. 
2 a přílohy č. 3 tohoto usnesení.

Seznam příloh:

bod 17.1 priloha 2.pdf k usnesení č. 004/14R/2021 Příslib k vydání pověřovacího aktu 1
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Vyjádření	Ústeckého	kraje	o	úmyslu	vydat	pověřovací	akt		
v	souladu	s	Rozhodnutím	2012/21/EU	k	výkonu	služby	obecného	hospodářského	zájmu		

v	rámci	98.	Výzvy	Integrovaného	regionálního	operačního	programu	–	Rozvoj,	
modernizace	a	posílení	odolnosti	páteřní	sítě	poskytovatelů	zdravotní	péče	s	ohledem	na	

potenciální	hrozby.	

Ústecký kraj vydává toto vyjádření o úmyslu vydat pověřovací akt k výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – 
„Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem 
na potenciální hrozby – Krajská majetková, středisko Lužická nemocnice Rumburk“, pro žadatele 
Krajská majetková, příspěvková organizace v souladu s Rozhodnutím Evropské Komise 
2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na 
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým 
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, a to v rozsahu 
uvedeném ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole „2.4. Povinné přílohy k 
žádosti o podporu“ v rámci 98. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – 
Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na 
potenciální hrozby. 

Pověřovací	akt	bude	vymezen	následovně:	

a) náplň	 a	 trvání	 závazku	 veřejné	 služby:	 pověřovací akt bude vydán v rozsahu 
zdravotních služeb souvisejících s realizací projektu žadatele Krajská majetková, 
příspěvková organizace, tj. v rozsahu projektu „Rozvoj, modernizace a posílení 
odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální 
hrozby – Krajská majetková, středisko Lužická nemocnice Rumburk“, a to na 
období řádné realizace projektu a na období udržitelnosti tohoto projektu, ne však déle 
než 10 let, respektive dobu, po kterou bude žadatel poskytovatelem zdravotních 
služeb; přesná specifikace účinnosti pověřovacího aktu a podmínek jeho zrušení bude 
předmětem detailnější úpravy. 

b) identifikace	podniku,	případně,	o	které	území	se	jedná: pověřovací akt bude vydán pro 
Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého č. p. 1232/37, 
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 008 29 048, která poskytuje zdravotní péči na 
území Ústeckého kraje. 

c) povaha	jakýchkoliv	výhradních	práv	nebo	zvláštních	práv:	není stanovena 
d) popis	kompenzačního	mechanismu	a	parametrů	pro	výpočet,	kontrolu	a	přezkoumání	

vyrovnávací	 platby: kompenzační mechanismus bude vycházet z ekonomicky 
oprávněných nákladů, výše vyrovnávací platby bude rozdíl mezi náklady a příjmy, 
přičemž náklady budou zahrnovat veškeré náklady vynaložené v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb vázaných k uvedenému projektu; příjmy budou 
zahrnovat veškeré příjmy z poskytování zdravotních služeb, zejména jakékoli 
úhrady od zdravotních pojišťoven, pacientů a jakékoli dotace nebo podporu 
poskytnutou z veřejných rozpočtů nebo fondů EU kryjících náklady poskytovaných 
služeb. Do výpočtu vyrovnávací platby nebudou zahrnuty odpisy majetku 
pořízeného z IROP. Bude stanovena maximální výše vyrovnávací platby a v rámci 
kontrolního mechanismu je subjekt poskytující služby obecného hospodářského 
zájmu povinen vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů souvisejících s plněním 
závazku poskytovat veřejnou službu.  

e) opatření	 k	 zamezení	 a	 vrácení	 jakékoli	 nadměrné	 vyrovnávací	 platby: budou 
stanoveny termíny vyúčtování vyrovnávací platby. V případě, že bude poskytnuta 
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nadměrná vyrovnávací platba, bude subjekt povinen tuto vrátit do stanoveného 
termínu či na výzvu. 

f) jako nedílná součást pověření bude uveden odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU 
(uvedením jeho plného názvu v textu pověření).  

 

Pověřovací akt bude zpracován a vydán v souladu s platnou a účinnou právní úpravou a rovněž v 
souladu s doporučeními Evropské komise uvedenými ve Sdělení Evropské komise „Rámec 
Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“ č. 
2012/C 8/03. 

Toto vyjádření bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne xx.xx.2021.   

 

V Ústí nad Labem, dne xx.xx.2021 

Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 



   

	Vyjádření	Ústeckého	kraje	o	úmyslu	vydat	pověřovací	akt		
v	souladu	s	Rozhodnutím	2012/21/EU	k	výkonu	služby	obecného	hospodářského	zájmu		
v	rámci	99.	Výzvy	Integrovaného	regionálního	operačního	programu	–	Rozvoj	a	zvýšení	

odolnosti	poskytovatelů	péče	o	zvlášť	ohrožené	pacienty.	

Ústecký kraj vydává toto vyjádření o úmyslu vydat pověřovací akt k výkonu služby obecného 
hospodářského zájmu v rámci 99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – 
„Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty – Krajská majetková, 
středisko Lužická nemocnice Rumburk“, pro žadatele Krajská majetková, příspěvková 
organizace v souladu s Rozhodnutím Evropské Komise 2012/21/EU ze dne 20. 12. 2011 o 
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, a to v rozsahu uvedeném ve Specifických 
pravidlech pro žadatele a příjemce v kapitole „2.4. Povinné přílohy k žádosti o podporu“ v rámci 
99. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Rozvoj a zvýšení odolnosti 
poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty. 

Pověřovací	akt	bude	vymezen	následovně:	

a) náplň	 a	 trvání	 závazku	 veřejné	 služby:	 pověřovací akt bude vydán v rozsahu 
zdravotních služeb souvisejících s realizací projektu žadatele Krajská majetková, 
příspěvková organizace, tj. v rozsahu projektu „Rozvoj a zvýšení odolnosti 
poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty– Krajská majetková, středisko 
Lužická nemocnice Rumburk“, a to na období řádné realizace projektu a na období 
udržitelnosti tohoto projektu, ne však déle než 10 let, respektive dobu, po kterou bude 
žadatel poskytovatelem zdravotních služeb; přesná specifikace účinnosti 
pověřovacího aktu a podmínek jeho zrušení bude předmětem detailnější úpravy. 

b) identifikace	podniku,	případně,	o	které	území	se	jedná: pověřovací akt bude vydán pro 
Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem Tolstého č. p. 1232/37, 
Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 008 29 048, která poskytuje zdravotní péči na 
území Ústeckého kraje. 

c) povaha	jakýchkoliv	výhradních	práv	nebo	zvláštních	práv:	není stanovena 
d) popis	kompenzačního	mechanismu	a	parametrů	pro	výpočet,	kontrolu	a	přezkoumání	

vyrovnávací	 platby: kompenzační mechanismus bude vycházet z ekonomicky 
oprávněných nákladů, výše vyrovnávací platby bude rozdíl mezi náklady a příjmy, 
přičemž náklady budou zahrnovat veškeré náklady vynaložené v souvislosti 
s poskytováním zdravotních služeb vázaných k uvedenému projektu; příjmy budou 
zahrnovat veškeré příjmy z poskytování zdravotních služeb, zejména jakékoli 
úhrady od zdravotních pojišťoven, pacientů a jakékoli dotace nebo podporu 
poskytnutou z veřejných rozpočtů nebo fondů EU kryjících náklady poskytovaných 
služeb. Do výpočtu vyrovnávací platby nebudou zahrnuty odpisy majetku 
pořízeného z IROP. Bude stanovena maximální výše vyrovnávací platby a v rámci 
kontrolního mechanismu je subjekt poskytující služby obecného hospodářského 
zájmu povinen vést oddělenou evidenci výnosů a nákladů souvisejících s plněním 
závazku poskytovat veřejnou službu.  

e) opatření	 k	 zamezení	 a	 vrácení	 jakékoli	 nadměrné	 vyrovnávací	 platby: budou 
stanoveny termíny vyúčtování vyrovnávací platby. V případě, že bude poskytnuta 
nadměrná vyrovnávací platba, bude subjekt povinen tuto vrátit do stanoveného 
termínu či na výzvu. 

bod 17.1 priloha 3.pdf k usnesení č. 004/14R/2021



   

f) jako nedílná součást pověření bude uveden odkaz na Rozhodnutí 2012/21/EU 
(uvedením jeho plného názvu v textu pověření).  

 

Pověřovací akt bude zpracován a vydán v souladu s platnou a účinnou právní úpravou a rovněž v 
souladu s doporučeními Evropské komise uvedenými ve Sdělení Evropské komise „Rámec 
Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby“ č. 
2012/C 8/03. 

Toto vyjádření bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne xx.xx.2021.   

 

V Ústí nad Labem, dne xx.xx.2021 

Ing. Jan Schiller 
hejtman Ústeckého kraje 


