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Ing. Petr Urbánek   
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Vyřizuje: Eva Chrudimská   

Telefon: +420 416 916 308   
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E-mail: eva.chrudimska@litomerice.cz  

 

Litoměřice 17. 4. 2018 

Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. – odpověď 

Vážený pane zastupiteli, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí dokumentů týkajících se bodu programu zasedání 

Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 1. 3. 2018 č. 1 „Informace o … uzavření 

Pachtovní smlouvy obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s., …“ dle zákona 

č. 106/1999 Sb., doručené povinnému subjektu dne 3. 4. 2018, Vám poskytujeme většinu 

požadovaných informací (neposkytnutí viz Ad 10)). Zároveň je tímto vyřízeno Vaše totožné 

podání č.j. MULTM/0023474/18/KST/ECh doručené elektronicky. Pro úplnost uvádíme, 

že tato odpověď navazuje na odpověď č.j. MULTM/0015928/18/KST/ECh ze dne 29. 3. 2018, 

na Vaši interpelaci podanou na výše uvedeném zasedání zastupitelstva. 

Ad 1) 

V odpověď na Vaši žádost o poskytnutí komplexní důvodové zprávy a veškerých dalších 

dokumentů, které obsahují požadované informace, byť jen částečně, Vám zasíláme „Analýzu 

střednědobého personálního výhledu Městské nemocnice v Litoměřicích“, zpracovanou 

společností Ernst & Young, v jejímž závěru je zmíněna mimo jiné i možnost pachtu obchodního 

závodu. Dále zasíláme důvodovou zprávu vypracovanou vedením nemocnice jako reakci 

na diskusi na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 16. 11. 2016 

k problematice strategického vývoje litoměřické nemocnice. Žádné další dokumenty, které tyto 

informace obsahují, byť jen částečně vypracovány nebyly. 

 

Analýzu střednědobého personálního výhledu Městské nemocnice v Litoměřicích 

v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 1. 

 

Ad 3) 

V odpověď na tuto žádost Vám zasíláme prvotní stručný návrh pachtovní smlouvy, který bude 

zcela jistě během druhé fáze koncesního řízení podstatně rozšířen a dopracován. 

 

Návrh pachtovní smlouvy v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 2. 
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Ad 5) 

V odpověď na tuto žádost Vám zasíláme Výroční zprávu za rok 2017, která na str. 16 v odst. 

5.2. obsahuje Rozvahu 2014–2017 a v ní informaci o výši hotovosti na bankovních účtech 

nemocnice k 31.12.2017 a výši celkových závazků a pohledávek k tomuto datu. 

 

Výroční zprávu za rok 2017 v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 3. 

 

Ad 6) 

V odpověď na tuto žádost Vám sdělujeme, že součástí kvalifikační dokumentace je i ustanovení 

umožňující zadavateli v případě, že podané nabídky nebudou naplňovat celý záměr a smysl 

koncesního řízení, žádného z uchazečů nevybrat. K tomu je vedení města a nemocnice 

připraveno. Toto ustanovení bylo již součástí předkládané kvalifikační dokumentace 

v materiálech na zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 1. 3. 2018, a to 

na str. 14: „Zadavatel si vyhrazuje možnost kdykoli v průběhu zadávacího řízení toto řízení 

zrušit, popřípadě nevybrat žádného z účastníků, neboť se jedná o zadání velmi specifických 

služeb zadávaných v rámci zjednodušeného režimu dle ustanovení § 129 ZZVZ, tudíž je možné 

nepostupovat při zrušení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 ZZVZ. Zadavatel 

zejména nemůže předvídat, zda dojde v rámci druhé fáze jednací k případné shodě na nastavení 

zadávacích podmínek tak, aby mohly být v rámci třetí fáze nabídkové zadavateli doručeny 

vzájemně porovnatelné nabídky, které budou splňovat všechny zadávací podmínky. Tato 

výhrada je využitelná do uzavření samotné pachtovní smlouvy.“ 

 

Ad 7) 

V odpověď na tuto žádost Vám zasíláme návrh kvalifikační dokumentace s aktualizovaným 

zněním technické kvalifikace.  

 

Kvalifikační dokumentaci v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 4. 

 

Ad 8) 

V odpověď na tuto žádost Vám zasíláme stanovení nájemného, jehož výše odpovídá, 

nájemnému v místě a čase obvyklému, s přihlédnutím ke všem dalším faktorům vstupujícím 

do tohoto procesu, provedeném auditorskou a daňovou společností AGIS spol. s r.o.. Žádný 

další dokument, kterým by byla výše nájemného vypočtena/stanovena a podrobně odůvodněna 

vyhotoven nebyl.  

 

Stanovení nájemného společností AGIS spol. s r.o. v elektronické podobě přikládáme v příloze 

č. 5. 

 

Ad 10) 

V odpověď na tuto žádost Vám zasíláme v příloze „Analýzu střednědobého personálního 

výhledu Městské nemocnice v Litoměřicích“, zpracovanou společností Ernst & Young. 

Současně sdělujeme, že žádné další související dokumenty obsahující, byť jen částečně tyto 

informace nemáme k dispozici. 

 

V části žádosti o poskytnutí podrobného plánu ke způsobu fungování nově založené společnosti 

Nemocnice Litoměřice, a.s. po uzavření smlouvy o pachtu závodu a převodu provozování 

nemocnice na jiný soukromý subjekt, a to včetně v současnosti předpokládaného počtu 
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zaměstnanců a členů statutárních orgánů, předpokládaných ročních nákladů na provoz této 

společnosti atd., bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.  

 

Analýzu střednědobého personálního výhledu Městské nemocnice v Litoměřicích 

v elektronické podobě přikládáme v příloze č. 1. 

Současně s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. jste podal žádost 

o poskytnutí obdobných informací podle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., na kterou Vám v zákonné 

lhůtě odpoví místostarosta Ing. Pavel Grund, do jehož působnosti interpelace spadají. Sdělte 

nám prosím, zda souhlasíte s tím, že s odpovědí pana místostarosty Vám již nebudou duplicitně 

zaslány přílohy poskytnuté s touto odpovědí.     

S pozdravem 

 

Mgr. Milan Čigáš 

tajemník MěÚ Litoměřice 

 

Přílohy: 

č. 1 Analýza střednědobého personálního výhledu Městské nemocnice v Litoměřicích 

č. 2 Návrh pachtovní smlouvy 

č. 3 Výroční zpráva za rok 2017 

č. 4 Kvalifikační dokumentace 

č. 5 Stanovení nájemného společností AGIS 

Doplnění – Důvodová zpráva 

 

 

Poznámka: 

Poskytnuté přílohy nejsou zveřejněny vzhledem k jejich rozsahu. Mohou být poskytnuty na 

základě podané individuální žádosti. 


