
Číslo smlouvy: 20/SML4107SOVS/ZD      č.j.:  KUUK/XXXXXX/XXXX 

 
D O D AT E K  Č .  1  

ke Smlouvě o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí 
Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č. 20/SML4107/SOVS/ZD 

uzavřené dne 23. 6. 2020 

     (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. Ondřejem  Štěrbou, předsedou 

představenstva, a MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva 

(společně též „Strany") 

 

I. 

Strany tohoto dodatku se dohodly na změně článku IV. odst. 7. Smlouvy o poskytování veřejné služby 

a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020, kdy se 

odst. 7. nahrazuje následujícím zněním: 

 

S ohledem na usnesení ZÚK č. xxx/xxx/2021 se stanovuje pro každý rok trvání této smlouvy minimální výše 

zálohy na vyrovnávací platbu ve výši splátky jistiny investičního úvěru dle odst. 8 tohoto článku, navýšené 

o náklady spojené s investicemi do majetku užívaného pro poskytování Služeb, kdy celková výše zálohy je 

Stranami předpokládána v objemu 250 - 350 mil. Kč ročně, vždy podle aktuálního vyhodnocení investičních 

potřeb Krajské zdravotní, a.s., ve vztahu ke skutečnému čerpání úvěru a financování investičních potřeb 

Krajské zdravotní, a.s. z dalších zdrojů. 

II.  

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

plnění závazku veřejné služby ze dne 23. 6. 2020 se nemění. 

 

III. 

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

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje č…… 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 XX.6.2021   V Ústí nad Labem dne XX.6.2021 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Ústecký kraj      Krajská zdravotní, a.s. 

Ing. Jan Schiller, hejtman kraje MUDr. Ondřej Štěrba, předseda 

představenstva 

 

 

 

 

       ___________________________ 

       Krajská zdravotní, a.s. 

MUDr. Leoš Vysoudil, MBA, 

místopředseda představenstva 

 

 

 

  


