
Číslo smlouvy: 17/SML2628/05/SOVS/ZD      čj.: KUUK/…/2021 

 
D O D AT E K  Č . 5  

ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 17/SML2628/SOPD/ZD 

uzavřené dne 26. 6. 2017 

     (dále také „dodatek“) 

 

UZAVŘENÝ MEZI PRÁVNICKÝMI OSOBAMI: 

(1) Ústecký kraj, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 311/48, PSČ 400 02, IČO 708 921 56, 

DIČ CZ 708 921 56 („Kraj"), zastoupený Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
a 

(2) Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO 254 88 627, 

DIČ CZ 254 88 627, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, 

oddíl B, vložka 1550 („Nemocnice“), zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem 

 

(společně též „Strany") 

 

PREAMBULE 

Kraj, jako zřizovatel Krajské majetkové, příspěvkové organizace, která provozuje nemocnici v Rumburku, 

realizuje v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Kraje ze dne 15. 2. 2021 č. 068/4Z/2021 převod činností 

zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková organizace – 

střediska Lužická nemocnice Rumburk na Nemocnici a to: 

- formou převzetí obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické 

nemocnice Rumburk, Nemocnicí. 

- prodejem nemovitých věcí Kraje sloužících k poskytování zdravotní péče v nemocnici v Rumburku 

Nemocnici. 

V rámci realizace této transformace kraj hodlá zvýšit základní kapitál Nemocnice peněžitým vkladem 

v rozsahu kupní ceny obchodního závodu Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužické 

nemocnice Rumburk a kupní ceny nemovitostí. 

I. 
 

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 1. a odst. 2 Smlouvy o poskytování veřejné 

služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 

2017, kdy se odst. 1 a 2 nahrazují následujícím zněním: 

1. S ohledem na provedenou Analýzu a s ohledem na platnou právní úpravu účetnictví, podle které 

by vyrovnávací platba určená na náklady spojené s investicemi neměla mít vliv na přímé náklady 

vynaložené při poskytování služby obecného hospodářského významu, ani na odpovídající podíl 

nákladů společných službě obecného hospodářského významu a jiným činnostem (provozní 

náklady), nebude Vyrovnávací platba poskytována na žádné přímé náklady vynaložené při Službě, 



ani na odpovídající podíl nákladů společných Službám a jiným činnostem (provozní náklady), a je 

povinností Nemocnice zajistit financování těchto nákladů z vlastních prostředků, případně 

z komerčně poskytovaných služeb. Vyrovnávací platba bude poskytována pouze na náklady 

spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, s výjimkou peněžitého vkladu 

Ústeckého kraje, jako jediného akcionáře Nemocnice, v souvislosti s realizací převodu činností 

zajišťovaných příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Krajská majetková, příspěvková 

organizace – střediska Lužická nemocnice Rumburk na Nemocnici. 

2. Výše platby za závazek veřejné služby je omezena rozsahem nezbytným pro úhradu nákladů na 

obnovu a pořízení infrastruktury (budovy a technologie) nezbytné pro výkon plnění závazku veřejné 

služby dle této smlouvy a peněžitým vkladem na zvýšení základního kapitálu (dle výjimky uvedené 

v odst. 1 tohoto článku). 

 

II.   

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za 

plnění závazku veřejné služby ze dne 26. 6. 2017 se nemění. 

 

III. 

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, přičemž uzavření tohoto dodatku 

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje ze dne 21. 06. 2021. 

2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží Kraj a jeden Nemocnice. 

3. Tento dodatek byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a jako takovou 

ji obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

4. Tento dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Nemocnice souhlasí 

s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku v registru smluv, resp. disponuje 

souhlasem osob uvedených na své straně s uveřejněním osobních údajů v registru smluv. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Kraj, který zároveň zajistí, aby 

informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána Nemocnici do datové schránky ID 5gueuef/na 

e-mail: pravni@kzcr.eu Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne  

 

 

___________________________   ___________________________ 

Ústecký kraj      Krajská zdravotní, a.s. 

Ing. Jan Schiller, hejtman kraje    MUDr. Petr Malý, MBA 

                                                                                         generální ředitel 

(na základě usnesení č. xx/xx/2021 ze 

dne xx. xx.2021 Představenstva Krajské 

zdravotní, a.s.) 


