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 29. schůze Rady Ústeckého kraje - VI. volební období 2020 - 2024, konané dne 01.11.2021
od 12:27 hodin do 12:39 hodin, v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební
3118/48, Ústí nad Labem

Usnesení č. 001/29R/2021
1.1 Zahájení - určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 29. zasedání Rady Ústeckého kraje:
Mgr. Bc. Tomáše Riegera
Mgr. Jiřího Řeháka
Usnesení č. 002/29R/2021
2.1 Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 29. schůze Rady Ústeckého kraje v VI. volebním období 2020 - 2024.
Usnesení č. 003/29R/2021
4.1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění podmínek výkonu činnosti krajského
koordinátora intenzivní péče při zajišťování koordinace poskytování této péče o
pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji
Rada Ústeckého kraje po projednání
rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 20/SML1592/OS/KH o zajištění podmínek výkonu
činnosti krajského koordinátora intenzivní péče při zajišťování koordinace poskytování této
péče o pacienty COVID-19 v Ústeckém kraji dle upravené přílohy č. 5 předloženého
materiálu
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Usnesení č. 004/29R/2021
11.1 Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská
zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Mgr. Jany Galkové, notářky v Mostě, při projednání bodu B) tohoto usnesení, za účelem
vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská zdravotní,
a. s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře
v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, takto:
dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov Krajské zdravotní, a.s., o zvýšení základního kapitálu
Krajské zdravotní, a.s., peněžitým vkladem ve výši 86 911 000 Kč formou upsání nových
akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona o obchodních korporacích, a to následovně:
1. základní kapitál společnosti Krajská zdravotní, a.s., se zvyšuje o částku 86 911 000 Kč
(slovy: osmdesát šest milionů devět set jedenáct tisíc korun českých), a to upsáním nových
akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští;
2. upsáno bude 86 911 ks (slovy: osmdesát šest tisíc devět set jedenáct kusů) kmenových
listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun
českých); emisní kurs nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;
3. všechny nově upisované akcie upíše Ústecký kraj jako jediný akcionář Krajské zdravotní,
a.s., a to ve smlouvě o úpisu akcií, kterou uzavře nejpozději do 7 (sedmi) dnů ode dne
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu se společností Krajská zdravotní, a.s.;
4. emisní kurs 55 161 ks akcií je Ústecký kraj povinen splatit peněžitým vkladem ve výši 55
161 000 Kč (slovy: padesát pět milionů sto šedesát jedna tisíc korun českých) na účet č.
240294706/0300 vedený u ČSOB, a.s., ve lhůtě do 10 dnů ode dne účinnosti smlouvy o úpisu
akcií; za tento peněžitý vklad bude Ústeckému kraji vydáno 55 161 ks (slovy: padesát pět tisíc
sto šedesát jedna kusů) kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě
1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);
5. emisní kurs 31 750 ks akcií je Ústecký kraj povinen splatit peněžitým vkladem ve výši 31
750 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set padesát tisíc korun českých) ve lhůtě do 10
dnů ode dne účinnosti smlouvy o úpisu akcií. Jediný akcionář souhlasí dle § 421 odst. 2 písm.
c) zákona o obchodních korporacích s tím, aby uvedený emisní kurs byl splacen započtením
pohledávky jediného akcionáře za společností Krajská zdravotní, a.s., s pohledávkou
společnosti Krajská zdravotní, a.s. vůči jedinému akcionáři vzniklou v důsledku převzetí
povinnosti k peněžitému vkladu ve výši 31 750 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set
padesát tisíc korun českých). Pohledávka jediného akcionáře vznikla z titulu neuhrazené
kupní ceny za prodej nemovitostí dle Smlouvy o koupi nemovitých věcí ze dne 21. 6. 2021 ve
výši 31 750 000 Kč (slovy: třicet jedna milionů sedm set padesát tisíc korun českých)
uzavřené mezi jediným akcionářem a Krajskou zdravotní, a.s., která byla uveřejněna dne 24.
6. 2021 v registru smluv – ID 15803155. Uvedený emisní kurs bude splacen dnem účinnosti
dohody o započtení vzájemných pohledávek. Za tento peněžitý vklad bude Ústeckému kraji
vydáno 31 750 ks (slovy: třicet jedna tisíc sedm set padesát kusů) kmenových listinných akcií
na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);
6. písemný návrh dohody o započtení vzájemných pohledávek, projednaný a schválený
postupem dle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinna předložit společnost
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upisovateli bezodkladně po uzavření smlouvy o úpisu akcií, nejpozději do 5 dnů od jejího
uzavření. K přijetí návrhu dohody a jejího doručení společnosti je stanovena lhůta 3 dnů od
doručení návrhu;
7. Krajská zdravotní, a.s., vydá Ústeckému kraji nově upsané akcie nejpozději do 10 dnů od
splacení emisního kursu.
C) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, ve věci jediného akcionáře
v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem v Ústí nad Labem,
Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627, takto:
schvaluje dle § 21 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, návrh dohody o započtení
vzájemných pohledávek dle přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí (přílohy č. 8 tohoto usnesení).
D) rozhoduje
dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, v návaznosti na bod B) a C) tohoto usnesení, o uzavření:
1. Smlouvy o úpisu akcií se společností Krajská zdravotní, a.s. dle přílohy č. 7 tohoto
usnesení
2. Dohody o započtení vzájemných pohledávek se společností Krajská zdravotní, a.s. dle
přílohy č. 8 tohoto usnesení.

Seznam příloh:
bod 11.1 priloha 7.pdf

k usnesení č. 004/29R/2021 Smlouva o úpisu akcií

bod 11.1 priloha 8.pdf

k usnesení č. 004/29R/2021 Dohoda o započtení vzájemných
pohledávek
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bod 11.1 priloha 7.pdf k usnesení č. 004/29R/2021

Smlouva o úpisu akcií
uzavřená na základě ust. § 479 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Smluvní strany:
Ústecký kraj
se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Kontaktní údaje:
Bank. spojení:
číslo účtu:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
70892156
CZ70892156
475657634, e-mail: simakova.p@kr-ustecky.cz
Česká spořitelna, a. s.
882733379/0800

(dále jako „upisovatel“)
a
Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem:
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
zastoupená:
MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva, a
MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO:
25488627
DIČ:
CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Kontaktní údaje:
tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
240294706/0300
(dále jako „společnost“)
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto
smlouvu o úpisu akcií
Čl. I.
1.

Upisovatel jako jediný akcionář společnosti rozhodl dne 01. 11. 2021 dle ust. § 421 odst. 2 písm.
b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s čl. 11 odst. 3 písm.
b) stanov společnosti v platném znění, o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné
výše 5.393.528.000,00 Kč (slovy: pět miliard tři sta devadesát tři miliony pět set dvacet osm tisíc
korun českých) na částku 5.480.439.000,00 Kč (slovy: pět miliard čtyři sta osmdesát miliony čtyři
sta třicet devět tisíc korun českých), tj. o částku 86.911.000,00 Kč (slovy: osmdesát šest milionů
devětset jedenáct tisíc korun českých).

2.

Zvýšení základního kapitálu proběhne peněžitým vkladem jediného akcionáře ve výši
86.911.000,00 Kč (slovy: osmdesát šest milionů devětset jedenáct tisíc korun českých).

3.

Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem 86.911 ks nových kmenových akcií v listinné
podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých)
v souladu s ust. § 474 a násl. zákona, a to jediným akcionářem – upisovatelem.

4.

Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti.

5.

Akcie nejsou obchodovatelné na žádném veřejném trhu s investičními nástroji.

6.

Akcie budou upsány upisovatelem v sídle upisovatele na adrese: Krajský úřad Ústeckého kraje,
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.
Čl. II.

1.

Upisovatel prohlašuje, že se zavazuje upsat a upisuje touto smlouvou všechny akcie, tj. 86.911 ks
nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč
(jeden tisíc korun českých).
Akcie budou vydány jako jedna hromadná akcie nahrazující jednotlivé listinné akcie.

2.

Emisní kurs činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jednu akcii, to znamená, že
emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.

3.

Emisní kurs činí celkem u 86.911 ks nových kmenových akcií částku 86.911.000,00 Kč a částku
upisovatel splatí v čl. I. této smlouvy specifikovaným peněžitým vkladem ve lhůtě do 10 dnů ode
dne podpisu smlouvy o upsání akcií v rozsahu částky 55.161.000,00 Kč na účet zřízený u ČSOB,
č. účtu 240294706/0300, a v rozsahu částky 31.750.000,00 Kč započtením pohledávky dle
dohody o započtení vzájemných pohledávek ze dne ……………..

4.

Společnost vydá upisovateli nově upsané akcie nejpozději do 10 dnů ode dne splacení emisního
kursu.
Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění
v registru smluv.
2. Upisovatel potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne
01. 11. 2021, rozhodnutím č. ……………..
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory jsou oprávněny rozhodnout pouze
místně a věcně příslušné soudy České republiky.
4. Obsah smlouvy může být měněn pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků za
souhlasu obou smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotovení. Každý stejnopis má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že tato smlouva byla před
jejím podpisem jejich zástupci přečtena, uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a
svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek
a toto stvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
V Ústí nad Labem dne ……………

V Ústí nad Labem dne ……………

........................................................
Ing. Jan Schiller, hejtman kraje

..........................................................
MUDr. Ondřej Štěrba,
předseda představenstva

...........................................................
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA,
místopředseda představenstva
(úředně ověřené podpisy)

bod 11.1 priloha 8.pdf k usnesení č. Dohoda
004/29R/2021
o započtení

vzájemných pohledávek

Ústecký kraj
se sídlem:
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený:
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem kraje
IČO:
70892156
DIČ:
CZ70892156
Kontaktní údaje:
475657634, e-mail: simakova.p@kr-ustecky.cz
Bank. spojení:
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:
882733379/0800
(dále jako „upisovatel“)
a
Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem:
Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
zastoupená:
MUDr. Ondřejem Štěrbou, předsedou představenstva, a
MUDr. Leošem Vysoudilem, MBA, místopředsedou představenstva
IČO:
25488627
DIČ:
CZ25488627
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
Kontaktní údaje:
tel: 477114105, 477114106, e-mail: sekretariat@kzcr.eu
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
240294706/0300
(dále jako „společnost“)
(upisovatel a společnost též společně jako „smluvní strany")
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1991 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto
dohodu o započtení vzájemných pohledávek
(dále jen „dohoda")
I.
Předmětem této dohody je dohoda smluvních stran o započtení pohledávek specifikovaných v této dohodě, a to za
podmínek touto dohodou stanovených.
II.
1.

Upisovatel uzavřel se společností dne 21. 6. 2021 Smlouvu o koupi nemovitých věcí, jejímž předmětem byl převod
nemovitých věcí upisovatele do vlastnictví společnosti specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy o koupi nemovitých věcí,
za účelem zajištění provozu rumburské nemocnice. Kupní cena byla smluvními stranami sjednána ve výši 31 750 000 Kč
(slovy: třicetjednamilionůsedmsetpadesáttisíchkorunčeských). Společnost se Smlouvou o koupi nemovitých věcí zavázala
uhradit kupní cenu nemovitých věcí bezhotovostním převodem na účet upisovatele do 6 měsíců od její účinnosti.
Smlouva o koupi nemovitých věcí nabyla účinnosti dne 1.7.2021.

2.

Společnost k dnešnímu dni na kupní cenu dle Smlouvy o koupi nemovitých věcí neuhradila upisovateli žádnou částku.

3.

Společnost uzavřela s upisovatelem dne ……………. Smlouvu o úpisu akcií, jejímž předmětem bylo upsání 86 911 ks
nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, kdy emisní kurs na jednu
akcii činí 1 000 Kč (slovem: jedentisíckorunčeských). Emisní kurs 86 911 ks nových kmenových akcií činí částku
86.911.000,00 Kč (slovy: osmdesát šest milionů devět set jedenáct tisíc korun českých), který se upisovatel zavázal splatit
peněžitým vkladem ve lhůtě 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy o úpisu akcií na účet společnosti.

4.

Upisovatel k dnešnímu dni na emisní kurs 31 750 ks nových kmenových akcií dle Smlouvy o úpisu akcií nesplatil žádný
peněžitý vklad.

III.
1.

Smluvní strany se dohodly tak, že ke dni účinnosti této dohody vzájemně započítávají své pohledávky, a to tak, že
peněžitá pohledávka upisovatele specifikovaná v článku II. odst. 1 této dohody za společností v celkové výši 31 750 000 Kč
(slovy: tricetjednamilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských) se započítává proti pohledávce společnosti za upisovatelem
specifikované v článku II. odst. 3 této dohody, a to do výše 31 750 000 Kč (slovy:
třicetjednamilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských).

2.

Pohledávka
upisovatele
za
společností
tímto
zaniká
do
výše
31 750 000
Kč
(slovy:
tricetjednamilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských), tj. zaniká v plné výši. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým
podpisem této dohody potvrzují, že provedením zápočtu dle této dohody zanikla v plné výši pohledávka upisovatele a
mezi smluvními stranami jsou vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy specifikované v čl. II odst. 1
této dohody.

3.

Pohledávka společnosti za upisovatelem dle čl. II odst. 3 této dohody tímto zaniká částečně, a to do výše 31 750 000 Kč
(slovy: tricetjednamilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských). Smluvní strany konstatují, že po provedeném zápočtu i
nadále existuje pohledávka společnosti za upisovatelem dle čl. II. odst. 3 této dohody ve zbývající výši 55.161.000.00
Kč (slovy: padesát pět milionů sto šedesát jedna tisíc korun českých).
IV.

1.

Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat své oprávněné zájmy, budou jednat v souladu s účelem této dohody
a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiné kroky, které se ukáží být nezbytné pro dosažení účelu této
dohody.

2.

Smluvní strany prohlašují, že uzavření této dohody a plnění všech povinností z ní vyplývajících bylo náležitě
schváleno příslušnými orgány společnosti v souladu s právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy
smluvních stran a nevyžaduje ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení.

3.

Tato dohoda a veškeré informace a dokumenty s ní související mají důvěrný charakter a žádná smluvní strana nebude
oprávněna bez souhlasu druhé strany zpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění
těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o
informace již veřejně přístupné.

4.

Tato dohoda tvoří úplnou dohodu smluvních stran. Veškeré změny a doplnění této dohody vyžadují písemnou formu.

5.

Pokud některé z ustanovení této dohody je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto
ustanovení nebude mít za následek neplatnost dohody jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je takovéto
neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě
a smyslu původního ustanovení.

6.

Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právem České republiky.

7.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato dohoda dnem zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že tato dohoda bude zveřejněna společností.

8.

Tato dohoda je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

9.

O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto …………………………. usnesením č. ………………….. ze
dne………………….

V Ústí nad Labem, dne ……………………..

V Ústí nad Labem, dne …………………………

………………………………………………
MUDr. Ondřej Štěrba
předseda představenstva

…………………………………………………..
Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

………………………………………………
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA
místopředseda představenstva

