
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

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 14.2

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Změna smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění 
závazku veřejné služby – dodatek č. 5 ke smlouvě 17_SML2628 - Transformace Lužické nemocnice 
Rumburk

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Transformace Krajské majetkové, p.o. střediska Lužické nemocnice Rumburk do Krajské zdravotní a.s. - 
schválení dodatku č. 5 SOHZ č. 5 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 069/17R/2021

Výbor Výbor pro zdravotnictví

Dne: 2. 6. 2021 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/4Vyb_ZDR/2021

Přílohy: 

14.2-1 Název: bod 14.2 priloha 1.pdf

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

U

14.2-2 Název: bod 14.2 priloha 2.pdf

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování 
veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za 
plnění závazku veřejné služby ze dne 
15. 5. 2018

U

14.2-3 Název: bod 14.2 priloha 3.pdf

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné 
služby ze dne 6. 11. 2018

U



14.2-4 Název: bod 14.2 priloha 4.pdf

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné 
služby ze dne 23. 6. 2020

U

14.2-5 Název: bod 14.2 priloha 5.pdf

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 
poskytování veřejné služby a 
podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné 
služby ze dne 14. 5. 2021

U

14.2-6 Název: bod 14.2 priloha 6.pdf

Posouzení Návrhu dodatku č. 5 ke 
Smlouvě o poskytování veřejné 
služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby č. 
17/SML2628/SOVS/ZD uzavřené mezi 
Ústeckým krajem a Krajskou 
zdravotní, a.s. z pohledu pravidel EU 
pro oblast veřejné podpory

U

14.2-7 Název: bod 14.2 priloha 7.pdf Návrh změny Smlouvy o SOHZ - 
dodatek č. 5 U

14.2-8 Název: bod 14.2 priloha 8.pdf Harmonogram převzetí obchodního 
závodu LNR 210511 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o uzavření Dodatku č. 5 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 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, dodatku č. 2, účinném ode dne 6. 11. 
2018, dodatku č. 3, účinném ode dne 2. 7.2020 A dodatku č. 4, účinném ode dne 14. 5.2021 dle přílohy č. 
7 tohoto usnesení.



Důvodová zpráva:
Předložený materiál reaguje na návrh představenstva Krajské zdravotní, a.s. ve věci transformace Krajské 
majetkové, p.o. střediska Lužické nemocnice Rumburk do Krajské zdravotní a.s., kdy společnost navrhuje 
úpravu smluvních podmínek SOHZ schválením dodatku č. 5 SOHZ č. 5 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 se společností Krajská zdravotní, a.s. spočívající v zahrnutí 
zvýšení základního kapitálu společnosti z titulu prostředků na zajištění finančního krytí koupě části 
obchodního závodu nemocnice v Rumburku.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo dne 20. 4. 2020 usnesením č. 016/29Z/2020/E o zajištění 
poskytování nemocničních zdravotních služeb namísto Lužické nemocnice prostřednictvím střediska Krajské 
majetkové, příspěvkové organizace – Rumburk. V současné době je realizován záměr Kraje začlenit tuto 
nemocnici do páteřní sítě zdravotnických zařízení v Kraji, které provozuje KZ.
V souladu s harmonogramem nezbytných kroků pro převzetí obchodního závodu Krajské majetkové, 
příspěvkové organizace, střediska Lužické nemocnice Rumburk, společností Krajská zdravotní, a.s. je v 
tomto materiálu předkládán návrh úpravy Smlouvy SOHZ, tak, aby zamýšlená transakce naplnila podmínky 
SOHZ, které KZ vykonává a odpovídala pravidlům EU pro oblast veřejné podpory.

Nemocnice se stane součástí již existujícího odštěpného závodu a její služby budou poskytovány v jeho 
rámci, není tedy potřeba rozšířit stávajícího pověření (Smlouvy SOHZ). Předkládaným návrhem dodatku se 
navrhuje zvýšení základního kapitálu KZ peněžitým vkladem v rozsahu kupní ceny obchodního závodu a 
kupní ceny nemovitostí.

Představenstvo Krajské zdravotní, a.s. k tomu přijalo toto rozhodnutí č. 14PR/2021:

BERE NA VĚDOMÍ
potřebu uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, č. 17/SML2628/SOVS/ZD, uzavřené mezi Krajskou 
zdravotní, a.s., a Ústeckým krajem dne 26. 6. 2017,

ROZHODUJE
o uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací 
platby za plnění závazku veřejné služby, č. 17/SML2628/SOVS/ZD, ve znění dle přílohy č. 14PR.7 tohoto 
zápisu,

POVĚŘUJE
generálního ředitele k uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách 
poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, č. 17/SML2628/SOVS/ZD, ve znění dle 
přílohy č. 14PR.7 tohoto zápisu s Ústeckým krajem.
Termín: neprodleně

Rozhodnutí představenstva v dané věci považuje odbor ZD za návrh na uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě 
SOHZ, přičemž při schválení tohoto dodatku dojde dle názoru odboru ZD k naplnění podmínky Krajské 
zdravotní, a.s. ve vztahu zajištění finančního krytí koupě části obchodního závodu a zajištění finančního krytí 
koupě nemovitých věcí při realizaci transformace Nemocnice v Rumburku (pro převzetí obchodního závodu 
Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické nemocnice Rumburk, společností Krajská 
zdravotní, a.s.), spočívající právě v možnosti zvýšení základního kapitálu společnosti, peněžitým vkladem, v 
souvislosti s realizací převodu činností zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská 
majetková, příspěvková organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na Nemocnici, jako součást 
vyrovnávací platby. Přesto v mezidobí od jednání Rady Ústeckého kraje do jednání ZÚK a finálním 
rozhodování o uzavření všech smluv doporučujeme, aby představenstvo společnosti upravilo své doporučení, 
resp. omezující podmínku transformace, tak aby korespondovala se zněním dodatku SOHZ, a nebyla vázána 
na konkrétní částky, když již nyní je patrné, že přinejmenším částka za prodej závodu nemocnice bude 
aktualizována.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petr Severa,
vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)



Schvalovací cesta:

1 Ing. Petr Severa (vedoucí odboru)   Ing. Petr Severa 7. 6. 2021
2 Ing. Radim Laibl (uvolněný zastupitel)   Ing. Radim Laibl 8. 6. 2021

Podpis zpracovatele:  Jindra Weisová 7. 6. 2021


