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Litoměřice 31.05.2019 

 

Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vážený pane, 

 

Městský úřad Litoměřice obdržel dne 17.05.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace dle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „InfZ“). K této žádosti tímto Městský úřad Litoměřice jako orgán povinného subjektu 

dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ poskytuje níže uvedené informace dle ustanovení § 14 odst. 5 

písm. d) InfZ a sděluje následující.  

Žádáte předně o poskytnutí: 

 

1) Neprodlené poskytnutí „Výsledků ocenění”, které měla dle výše uvedené potvrzené nabídky 

vypracovat společnost Grant Thornton Valuations, a.s. nejpozději do 20 pracovních dnů od 

objednání dne 11.2.2019. V případě, že by Město Litoměřice tento dokument ani po více než 

3 měsících od zpracovatele stále ještě neobdrželo, žádám o neprodlené poskytnutí řádného 

a úplného odůvodnění prodlení s vypracováním „Výsledků ocenění” (všech dostupných 

záznamů, které toto prodlení odůvodňují), a to včetně výše sankcí, které Město Litoměřice 

vůči zpracovateli za prodlení se zpracováním již uplatnilo či ještě uplatní. Současně žádám 

o poskytnutí „Výsledků ocenění” neprodleně jakmile je bude mít Město Litoměřice 

k dispozici. 

 

a) „poskytnutí „Výsledků ocenění“, které měla vypracovat společnost Grant Thornton 

Valuations, a.s. “ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

b) „poskytnutí řádného a úplného odůvodnění prodlení s vypracováním „Výsledků 

ocenění“ (všech dostupných záznamů, které toto prodlení odůvodňují), a to včetně 

výše sankcí, které Město Litoměřice vůči zpracovateli za prodlení se zpracováním již 

uplatnilo či ještě uplatní“ 
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Důvodem prodlení je probíhající jednání smluvních stran o prodloužení lhůty k dodání 

znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa proti prodeji Nemocnice 

Litoměřice, a.s. připravuje podání návrhu na konání místního referenda ohledně budoucího 

uspořádání vlastnických vztahů vůči městské nemocnici v Litoměřicích, není v této 

chvíli zřejmé, jaký druh znaleckého posudku a v jakém termínu bude pro Město Litoměřice 

potřebný. S ohledem na obtížnou předvídatelnost výsledku místního referenda jednají smluvní 

strany o pozastavení prací na znaleckém posudku a předpokládají prodloužení termínu jeho 

dodání do konce října 2019.  

V potvrzené nabídce sankce stanoveny nejsou. Případné sankce by se tedy řešily podle 

příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vztahujících se 

ke smlouvě o dílo. Občanský zákoník sice v těchto ustanoveních přímo sankce za nedodržení 

lhůty s předáním díla nestanoví, ale pro tento případ se použijí obecná ustanovení o prodlení 

dlužníka. Město Litoměřice by tedy mohlo uplatnit sankci ve výši škody, která mu prodlením 

zpracovatele s odevzdáním díla vznikla, pokud by ke vzniku takové škody skutečně došlo  

a bylo by ji možné vyčíslit. Taková sankce nebyla vůči zpracovateli uplatněna. Město 

Litoměřice je dále oprávněno odstoupit od smlouvy, z důvodu, že dílo nebylo dodáno včas, 

pokud nebude smluvními stranami sjednán jiný termín dokončení díla.  

  

c) „poskytnutí „Výsledků ocenění“ neprodleně jakmile je bude mít Město Litoměřice 

k dispozici“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti.  

 

 

2) Neprodlené poskytnutí návrhu znaleckého posudku ve formátu PDF, který měla dle výše 

uvedené potvrzené nabídky vypracovat společnost Grant Thornton Valuations, a.s. 

nejpozději do 5 pracovních dnů po odsouhlasení předběžných výsledků Městem Litoměřice. 

V případě, že by Město Litoměřice tento dokument ani po více než 3 měsících 

od zpracovatele stále ještě neobdrželo, žádám o neprodlené poskytnutí řádného a úplného 

odůvodnění prodlení s vypracováním „návrhu znaleckého posudku” (všech dostupných 

záznamů, které toto prodlení odůvodňují), a to včetně případných výhrad Města Litoměřice 

k předběžným výsledkům či důvodů k jejich neodsouhlasení. Současně žádám o poskytnutí 

„návrhu znaleckého posudku” neprodleně jakmile je bude mít Město Litoměřice k dispozici. 

 

a) „poskytnutí návrhu znaleckého posudku ve formátu PDF, který měla vypracovat 

společnost Grant Thornton Valuations, a.s. “ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

  

b) „poskytnutí řádného a úplného odůvodnění prodlení s vypracováním „návrhu 

znaleckého posudku“ (všech dostupných záznamů, které toto prodlení odůvodňují)“ 

Důvodem prodlení je probíhající jednání smluvních stran o prodloužení lhůty k dodání 

znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa proti prodeji Nemocnice 

Litoměřice, a.s. připravuje podání návrhu na konání místního referenda ohledně budoucího 

uspořádání vlastnických vztahů vůči městské nemocnici v Litoměřicích, není v této 

chvíli zřejmé, jaký druh znaleckého posudku a v jakém termínu bude pro Město Litoměřice 

potřebný. S ohledem na obtížnou předvídatelnost výsledku místního referenda jednají smluvní 

strany o pozastavení prací na znaleckém posudku a předpokládají prodloužení termínu jeho 

dodání do konce října 2019.  
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c) „poskytnutí případných výhrad Města Litoměřice k předběžným výsledkům či důvodů 

k jejich neodsouhlasení“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti.  

 

d) „poskytnutí „návrhu znaleckého posudku“ neprodleně jakmile je bude mít Město 

Litoměřice k dispozici“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti.  

 

 

3) Neprodlené poskytnutí „Finální verze znaleckého posudku”, které měla dle výše uvedené 

potvrzené nabídky vypracovat společnost Grant Thornton Valuations, a.s. po vyřešení 

případných připomínek k zaslanému návrhu posudku. V případě, že by Město Litoměřice 

tento dokument ani po více než 3 měsících od zpracovatele stále ještě neobdrželo, žádám 

o neprodlené poskytnutí řádného a úplného odůvodnění prodlení s vypracováním „Finální 

verze znaleckého posudku” (všech dostupných záznamů, které toto prodlení odůvodňují) 

a dále všech připomínek k zaslanému návrhu posudku, které Město Litoměřice zpracovateli 

poskytlo. Současně žádám o poskytnutí „Finální verze znaleckého posudku” neprodleně 

jakmile je bude mít Město Litoměřice k dispozici. 

 

a) „poskytnutí „Finální verze znaleckého posudku“, které měla vypracovat společnost 

Grant Thornton Valuations, a.s. po vyřešení případných připomínek k zaslanému 

návrhu posudku“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti.  

 

b) „poskytnutí řádného a úplného odůvodnění prodlení s vypracováním „Finální verze 

znaleckého posudku“ (všech dostupných záznamů, které toto prodlení odůvodňují)“ 

Důvodem prodlení je probíhající jednání smluvních stran o prodloužení lhůty k dodání 

znaleckého posudku. Vzhledem k tomu, že občanská iniciativa proti prodeji Nemocnice 

Litoměřice, a.s. připravuje podání návrhu na konání místního referenda ohledně budoucího 

uspořádání vlastnických vztahů vůči městské nemocnici v Litoměřicích, není v této 

chvíli zřejmé, jaký druh znaleckého posudku a v jakém termínu bude pro Město Litoměřice 

potřebný. S ohledem na obtížnou předvídatelnost výsledku místního referenda jednají smluvní 

strany o pozastavení prací na znaleckém posudku a předpokládají prodloužení termínu jeho 

dodání do konce října 2019.  

 

c) poskytnutí všech připomínek k zaslanému návrhu posudku, které Město Litoměřice 

zpracovateli poskytlo“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

  

d) „poskytnutí „Finální verze znaleckého posudku“ neprodleně jakmile je bude mít 

Město Litoměřice k dispozici“ 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

4) Neprodlené poskytnutí částky, kterou již uhradilo Město Litoměřice společnosti Grant 

Thornton Valuations, a.s. za vypracování výše uvedeného ocenění a jakou ještě bude muset 

uhradit dle uzavřených dohod, a to včetně všech jejich případných dodatků. 
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Město Litoměřice zaplatilo Znaleckému ústavu Grant Thornton Valuations, a.s. částku 

54 450,- Kč, která představuje 30 % celkové ceny za znalecký posudek. Na základě potvrzené 

nabídky bude muset Město Litoměřice zaplatit tomuto ústavu celkem 150 000,- Kč bez DPH. 

Dodatky k dohodě uzavřeny nebyly. Kopii potvrzené nabídky a fakturu jsme Vám zaslali 

s odpovědí ze dne 23.4.2019 na Vaši žádost o informace. 

 

 

5) Neprodlené poskytnutí písemné nabídky na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice 

Litoměřice a.s., předložené Městu Litoměřice společností Ernst & Young, s.r.o. na základě 

usnesení RM č. 153/6/2019 ze dne 11.3.2019. V případě, že by Město Litoměřice nemělo 

k dispozici písemnou nabídku, žádám o poskytnutí všech dostupných záznamů prokazujících 

výši ceny požadované touto společností za vypracování tohoto ocenění. 

Kopii písemné nabídky Vám zasíláme v příloze. 

 

 

6) Neprodlené poskytnutí informací kým, jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla 

vybrána společnost Pražská znalecká kancelář s.r.o. pro zpracování výše uvedeného 

znaleckého posudku; jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či 

vystavené objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování tohoto znaleckého 

posudku, a to včetně poskytnutí nabídky zpracovatele a příslušné objednávky či smlouvy. 

Dále žádám o poskytnutí všech pokladů, informací a dokumentů, které Město Litoměřice 

poskytlo společnosti Pražská znalecká kancelář s.r.o. pro vypracování znaleckého posudku, 

a to i prostřednictvím Nemocnice Litoměřice, a.s. 

 

a) „kým (…) byla vybrána společnost Pražská znalecká kancelář s.r.o. pro zpracování 

tohoto znaleckého posudku“ 

Pražská znalecká kancelář s.r.o. byla vybrána Radou města Litoměřice usnesením  

č. 153/6/2019 ze dne 11. 3. 2019.  

 

b) „jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla vybrána společnost Pražská 

znalecká kancelář s.r.o. pro zpracování tohoto znaleckého posudku“ 

Cena za vypracování předmětného znaleckého posudku nepřekročí částku stanovenou 

v ustanovení § 27 ZZVZ. S ohledem na hodnotu ceny za zpracování tohoto znaleckého posudku 

se v souladu s ustanovením § 27 ZZVZ jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž 

zadavatel v této věci postupoval přímým oslovením dodavatele.   

  

c) „jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či vystavené 

objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování tohoto znaleckého posudku, a to 

včetně poskytnutí nabídky zpracovatele a příslušné objednávky či smlouvy“ 

Město Litoměřice dosud žádnou částku za vypracování znaleckého posudku nezaplatilo. 

Na základě potvrzené nabídky bude muset zaplatit této společnosti celkem 145 000,- Kč bez 

DPH. Kopii potvrzené nabídky Vám zasíláme v příloze. 

 

d) „poskytnutí všech podkladů, informací a dokumentů, které Město Litoměřice poskytlo 

společnosti Pražská znalecká kancelář s.r.o. pro vypracování znaleckého posudku, 

a to i prostřednictvím Nemocnice Litoměřice, a.s.“ 
Společnosti Pražská znalecká kancelář s.r.o. byly prostřednictvím Nemocnice Litoměřice, a.s. 

poskytnuty stejné podklady, informace a dokumenty jako Znaleckému ústavu Grant Thornton 

Valuations, a.s., které jsme Vám zaslali s odpovědí ze dne 23.4.2019 na Vaši žádost o informace 

a dále navíc dokumenty, které Vám zasíláme v příloze. 
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7) Poskytnutí znaleckého posudku od společnosti Pražská znalecká kancelář s.r.o., na ocenění 

100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., vypracovaného na základě usnesení 

RM č. 195/8/2019 ze dne 1.4.2019, a to neprodleně jakmile jej bude mít Město Litoměřice 

k dispozici. 

Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

 

8) Neprodlené poskytnutí informací kým, jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla 

vybrána společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. pro zpracování výše uvedené analýzy 

trhu; jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či vystavené 

objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování této analýzy, a to včetně poskytnutí 

nabídky zpracovatele a příslušné objednávky či smlouvy. Dále žádám o poskytnutí všech 

pokladů, informací a dokumentů, které Město Litoměřice poskytlo společnosti Grant 

Thornton Advisory s.r.o. pro vypracování této analýzy, a to i prostřednictvím Nemocnice 

Litoměřice, a.s. 

 

a) „kým (…) byla vybrána společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. pro zpracování 

analýzy trhu“ 

Společnost Grant Thornton Advisory s.r.o. byla vybrána Radou města Litoměřice usnesením 

č. 289/11/2019 ze dne 6.05.2019.  

 

b) „jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla vybrána společnost Grant 

Thornton Advisory s.r.o. pro zpracování analýzy trhu“ 

Cena za vypracování předmětné analýzy trhu nepřekročí částku stanovenou v ustanovení § 27 

ZZVZ. S ohledem na hodnotu ceny za zpracování této analýzy trhu se v souladu s ustanovením 

§ 27 ZZVZ jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, přičemž zadavatel v této věci postupoval 

přímým oslovením dodavatele.   

  

c) „jakou částku zaplatilo či bude muset na základě uzavřené smlouvy či vystavené 

objednávky zaplatit Město Litoměřice za vypracování této analýzy trhu, a to včetně 

poskytnutí nabídky zpracovatele a příslušné objednávky či smlouvy“ 

Město Litoměřice obdrželo od společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. fakturu na částku 

54 450,- Kč, která představuje 30 % celkové ceny za analýzu trhu. Částka byla uhrazena dne 

29.05.2019. Na základě potvrzené nabídky bude muset Město Litoměřice zaplatit této 

společnosti celkem 150 000,- Kč bez DPH. Kopii potvrzené nabídky a fakturu Vám zasíláme 

v příloze. 

 

d) „poskytnutí všech podkladů, informací a dokumentů, které Město Litoměřice poskytlo 

společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. pro vypracování analýzy trhu, a to 

i prostřednictvím Nemocnice Litoměřice, a.s.“ 
Společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. nebyly poskytnuty žádné podklady, informace ani 

dokumenty pro vypracování analýzy trhu, a to ani prostřednictvím společnosti Nemocnice 

Litoměřice, a.s. 

 

9) Poskytnutí „analýzy trhu a identifikace potencionálních kupujících pro společnost 

Nemocnice Litoměřice, a.s.” od společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o., vypracované 

na základě usnesení RM č. 289/11/2019 ze dne 6.5.2019, a to neprodleně jakmile ji bude 

mít Město Litoměřice k dispozici. 
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Požadovanou informaci povinný subjekt neposkytuje. V podrobnostech dále viz rozhodnutí 

Městského úřadu Litoměřice o částečném odmítnutí žádosti. 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 Mgr. Milan Čigáš 

 tajemník MěÚ Litoměřice 

 

 

Přílohy: 

- nabídka společnosti Ernst & Young, s.r.o. 

- nabídka společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. 

- nabídka společnosti Pražská znalecká kancelář, s.r.o  

- faktura od společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o. 

- dlouhodobý majetek – finanční 

- majetek s částečnou dotací 

- majetek s dotací – dlouhodobý 

- majetek s dotací – drobný 

- nájemní smlouva na věci nemovité 

- registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 



Od: David Zlamal <  
Odesláno: pátek 22. března 2019 19:54 
Komu: Mgr. Karel Krejza 
Kopie: Marek Jindra 
Předmět: Nabidka - oceneni nemocnice Litomerice - znalecky posudek  

  
Vážený pane místostarosto,  
  
předně Vám děkujeme za oslovení společnosti EY. Zasíláme nabídku oceňovacích a znaleckých služeb 
týkajících se ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s, IČO: 06199518 
(„Nemocnice“).  
  
Rádi s Vámi naší nabídku prodiskutujeme a blíže vysvětlíme. 
  
S přáním pěkného víkendu, 
David Zlámal 
  
  
Naše porozumění 
Rozumíme, že Nemocnice poskytuje zdravotní služby a provozuje zdravotnické zařízení. Pro interní 
účely – za účelem stanovení výchozí minimální nabídkové ceny v tendru o prodeji Nemocnice – žádá 
Město Litoměřice jakožto jeden z akcionářů vypracovat nezávislé indikativní ocenění 100 % akcií 
Nemocnice formou znaleckého posudku, přičemž každá z akcií je na jméno v zaknihované podobě ve 
jmenovité hodnotě 10 000 Kč a její převoditelnost je podmíněna předchozím souhlasem valné 
hromady („Akcie“). 
  
Rozsah služeb a výstupy 
EY dle Vašeho zadání připraví indikativní ocenění Akcií, a to nepřímo prostřednictvím ocenění 
obchodního závodu (podniku) Nemocnice: 

•        společnost oceníme výnosovým přístupem pomocí metody DCF (diskontované peněžní toky). 
Metoda DCF v provedení Entity je postup vedoucí ke zjištění hodnoty pro vlastníky a věřitele. 
Metoda DCF je vhodná pro ocenění společností, pro které není obtížné odhadnout budoucí 
vývoj, její růstové příležitosti, budoucí finanční výkonnost a další hodnototvorné faktory.  

•        podpůrným přístupem k ocenění bude tržní metoda v provedení tržních, či transakčních 
násobků (dle dostupnosti) 

•        standardem hodnoty bude tržní hodnota ve smyslu Mezinárodních oceňovacích standardů, 
nicméně zohledníme Vaše specifické zadání, že se má jednat o vyvolávací cenu použitelnou v 
tendru 

  
Náš výstup bude mít formu znaleckého posudku, který bude obsahovat popis použité metodiky, 
vstupní data, postup naší kalkulace, přehled limitací a předpokladů ocenění a výsledek indikativního 
ocenění Akcií. Posudek bude určen pro Vaše interní potřeby a bude zpracován v  českém jazyce. 
Znalecký posudek  jej znalecký ústav E & Y Valuations s.r.o., který je součástí sítě EY. 
  
Pro stanovení hodnoty neexistuje žádný závazný předpis, k dispozici jsou pouze oceňovací standardy 
a odborná literatura. Oceňování není vzhledem ke své podstatě exaktní vědeckou disciplínou a 
indikované výsledky jsou do jisté míry subjektivní a závislé na individuálním odborném úsudku. Z 
tohoto důvodu neexistuje pro konkrétní předmět ocenění jediná nezpochybnitelná hodnota, a 
výsledek ocenění je tak vhodnější prezentovat v podobě intervalu pravděpodobných hodnot. 
  
Datum ocenění 



Datum ocenění bude stanoveno dle Vašich instrukcí (k diskuzi) – ve vazbě na auditované výkazy. 
  
Harmonogram 
Naše práce jsme připraveni započít ihned po odsouhlasení našeho zadání, podpisu smlouvy a dodání 
všech námi požadovaných a potřebných podkladů. Za předpokladu včasné a úplné spolupráce 
předložíme: 

•        Návrh znaleckého posudku připravíme do 3,5 týdne od předání všech podkladů.  

•        Finální verzi znaleckého posudku zpracujeme do jednoho týdne od obdržení Vašich 
připomínek. Posudek však nevydáme dříve než po obdržení podepsaného prohlášení o 
správnosti a úplnosti poskytnutých informací, podkladů a vysvětlení. 

  
Odměna EY 
Na základě našeho chápání a předpokladů uvedených výše navrhujeme za uvedené služby fixní 
odměnu ve výši: 

•        450 000 Kč bez DPH za ocenění Akcií a vypracování znaleckého posudku. 
  
DPH bude účtována v souladu s platnými právními předpisy. Pokud z důvodu, že se objeví nové 
skutečnosti (včetně dodání aktualizovaných podkladů ze strany klienta) nebo nepředvídané okolnosti, 
přesáhne časová náročnost zakázky původní předpoklady, dohodneme s Vámi odpovídající navýšení 
odměny. Takové práce budou provedeny a účtovány pouze po Vašem odsouhlasení. 
  
Očekáváme, že smluvní strany uzavřou standardní smlouvu dle vzoru EY včetně našich všeobecných 
obchodních podmínek. 

  
Seznam požadovaných podkladů 
Na základě předchozích zkušeností z obdobných projektů budeme potřebovat mimo jiné následující 
podklady: 

•        výroční zprávy nebo finanční výkazy Nemocnice za poslední dva roky a výkazy k datu ocenění 

•        identifikace majetku Nemocnice a přístrojů a zařízení, které jsou v pronájmu či pořízeny 
formou leasingu 

•        identifikace případného neprovozního majetku (např. finanční investice, nemovitý a movitý 
majetek nevyužívaný v hlavním provozu Nemocnice apod.) a podmíněných/mimobilančních 
aktiv a závazků (pokud existují) 

•        přehled úročených závazků Nemocnice (výše, úrok, splatnost atd.) 

•        informace o mimořádných událostech, které měly dopad na hospodaření Nemocnice (např.  
jednorázové / neopakující se / mimořádné náklady a výnosy, apod.) v období posledních 
dvou let 

•        finanční plán Nemocnice (alespoň ve formě alespoň jednoročního rozpočtu) 

•        strategický plán rozvoje Nemocnice z pohledu Města Litoměřice 

•        zprávy z due diligence (pokud existují) 
   
Dodatečné požadavky na informace či vysvětlení mohou být ze strany EY doplněny v  průběhu našich 

prací.  

--  

 

David Zlamal, CFA | Partner | Transaction Advisory Services 
  
Ernst & Young, s.r.o. 
Na Florenci 2116/15, Prague 110 00, Czech Republic  
Office: +420 225 335 184 | Mobile:  |   
Website: http://www.ey.com 
Jana Mbundi | Phone: +420 225 335 784 |   

 

http://www.ey.com/
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od l from Grant Thornton Advisory s.r.o.
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Jindřišská 937/16
110 00 Praha 1

www.grantthomtDn.cz

Město Litoměřice

Mirové náměstí 15/7

412 01 Litoměřice

1. dubna 2019

Naše ID nabídky: 5299

Vážení,

Grant Thornton Advisory s.r.o., si velice váži možnosti předložit Vám tuto cenovou nabídku na
zpracováni analýzy trhu a identifikace potenciálních zájemců o koupi obchodního podílu ve
společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., lČ 061 99 518, sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01
Litoměřice (dále také MNL). Pevně věříme, že námi navrhovaná spolupráce a přístup jsou správné
s ohledem na Vámi prezentované cíle a požadavky.

Předmět a účel analýzy

Předmětem analýzy bude zmapování trhu s důrazem na nalezeni potenciálních provozovatelů pro
MNL na českém trhu za předpokladu, že nemocnici nebude chtít provozovat město ve své režii, a
identifikace možných synergií MNL s těmito potenciálnImi provozovateli. Analýza je vypracována
jako podkladový materiál pro účely rozhodování Města Litoměřice o prodeji obchodního podílu ve
společnosti Nemocnice Litoměňce, a.s.

Předpokládaný harmonogram projektu a závěrečná zpráva

Při zpracováni analýzy předpokládáme nás|edujÍcĹ harmonogram:

· Výsledky analýzy a pracovni verzi zprávy ve formátu Powerpoint prezentace nejpozději do 20
pracovních dnů od zaplacení 1. faktury.

· Finálni verze prezentace bude vydána po vyřešení případných formálních a věcných
pňpominek k zaslanému návrhu prezentace.

Cena

Na základě výše specifikovaného rozsahu prací je naše požadovaná odměna 150 000 Kč (slovy:
jedno sto padesát tisíc korun českých).

Cena podléhá DPH v zákonné výši.

Uvedená cena zahrnuje prostudováni a analýzu podkladů poskytnutých zadavatelem, sběr a
analýzu veřejně dostupných informací a zpracování výsledného závěrečného dokumentu a
veškeré vedlejší výdaje spojené se zpracováním analýzy.

Faktury budou vydávány se 14denní splatností v následujíchn rozdělení:

· 30% při objednávce a zahájeni prací

· 70% při odevzdání finálnI verze analýzy

Další smluvní ustanovení

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb.
(občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů.
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V případě použití subdodávek přebíráme zodpovědnost za plněni subdodavatelů ve stejném
rozsahu, jako bychom plnili sami.

Platnost cenové nabídky

Tato cenová nabídka má platnost 60 dnů.

Shrnuti

Pevně věříme, že uvedená nabídka splňuje Vaše požadavky a očekávání, a těšíme se na naši
budoucí spolupráci. V případě Vaší akceptace této nabídky Vás prosíme o zasláni skenu podpisové
stránky s podpisem oprávněné osoby, nebo samostatné objednávky odkazující se na tuto nabídku
e-mailem na mou niže uvedenou adresu. V případě potřeby probrat tuto nabídku mne prosím
neváhejte kontaktovat na niže uvedených kontaktech.

S pozdravem,

Mgr. Svatoši v yiar

Partner, jedn l

Grant Thornt Advisory s.r.o.

Tel.

e-mail:
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Potvrzení nabídky

Níže připojeným podpisem potvrzujeme objednávku stanoveni obvyklé ceny (tržní hodnoty)
obchodního podílu Města Litoměřice ve společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., lČ 061 99 518,
sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, dle přiložené nabídky č. 5299.

Zadavatel: Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Zastoupený:

Jméno a příjmení

Pozice:

Podpis:
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O Grant Thornton

Grant Thornton International působí na trhu od roku 1924 a v současné době je s obratem přes 4,7
miliardy USD šestou největší organizací svého druhu na světě. Zaměstnává přes 40.000
profesionálů z vÍce než 130 zemí světa. Grant Thornton působí na českém trhu již od roku 1991.
Od vstupu poradenské společnosti Facility do organizace v roce 2011 poskytuje společnost
kompletní nabídku služeb včetně manažerského a transakčního poradenství. Grant Thornton si za
poslední dvě desetúeti vybudoval na českém trhu silnou pozici v oblasti manažerského
poradenství, auditu, daňového poradenství a služeb mzdového účetnictví. V současné době
pracuje v kancelářích v Praze a Brně přes 100 profesionálů. Společnost své služby poskytuje vÍce
než 700 klientům z privátní iveřejné sféry, mezi něž patříi polovina Czech TOP 100 firem a mnoho
dalších nadnárodních firem.



© 2019 Grant Thornton ImematjQna| Ltd. All ňghts reserved.
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Grant Thomkon vdljatjons, as. je členská fima Grant Thomton imemab"omj Ltd. l

Grant Thornton Valuatkms, as. is a member firm of Grant Thornton Intema6onal Ltd.

Grant Thomton |ntemaonaj Ltd (Grant Thornton IrTtemationa|) a äenské firmy nejsou mezjnáDdnim pčartnerstvim.
Služby jsou nezávisle poskytová)ý jednotlNými členskými spdečnoshni. l Grant Thcmton lntemationd Ltd (Grant
Thornton imemationd) and the memberfirm are ňQd a woddwide parmersNp. Servims ace ddiveM indepeMently by
the member firms

grantthornton. global



From: Martina Mala [mailto:XXXXX]  

Sent: Monday, May 13, 2019 9:37 AM 

To: Ing. Jaroslav Lachman <XXXXX> 

Cc: XXXXX <XXXXX>; XXXXX <XXXXX>; XXXXX <XXXXX> 

Subject: RE: Lachman objednávka - analýza trhu a potenciálních zájemců 

 

Dobrý den pane Lachmane, 

 

děkuji za Váš e-mail a potvrzuji tuto objednávku. Se zveřejněním dokumentů takto souhlasíme. Chtěla 

bych Vás požádat o zaslání podepsané nabídky z Vaší strany; stačí pouze scan. Faktura z naší strany 

bude vystavena až po uveřejnění smluvní dokumentace v ISRS. 

 

Děkuji. 

S pozdravem, 

 

 

Martina Malá 

Head of Finance and Accounting 

T (office) XXXXX 

T (mobile) XXXXX 

 

Grant Thornton Advisory s.r.o. 

Jindřišská 937/16, 110 00 Praha 1 

Czech Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



From: Ing. Jaroslav Lachman <XXXXX>  

Sent: Saturday, May 11, 2019 2:38 PM 

To: Martina Mala <XXXXX> 

Cc: XXXXX, <XXXXX> 

Subject: Lachman objednávka - analýza trhu a potenciálních zájemců 

Dobrý den paní Malá, 

děkuji za zaslání nabídky „Nabídka na zpracování analýz trhu a identifikace 

potencionálních kupujících pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“. 

Na základě výše uvedeného u Vaší společnosti objednávám služby, za cenu a podmínek 

uvedených v nabídce. 

Dále Vás tímto informuji, že Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), potvrzuje, že pro platnost a účinnost 
tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto 
objednávku a nabídku zveřejní v ISRS. 
 
Z uvedeného důvodu Vás žádám o potvrzení této objednávky, vyslovení souhlasu se 
zveřejněním této objednávky a nabídky v ISRS na dobu neurčitou a případné označení 
údajů, které se neuveřejňují. 
 
Fakturační a adresa: 

Město Litoměřice 

Mírové náměstí 15/7 

412 01 Litoměřice 

IČ: 00263958 

DIČ: CZ 00263958 

 
S pozdravem 
 

 

 

 

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman 

vedoucí odboru 

odbor správní 

Město Litoměřice  

Mírové náměstí 15/7  

412 01 Litoměřice  

T:   XXXXX 

M:  XXXXX 

E:   XXXXX  

https://www.facebook.com/Litomerice/
https://twitter.com/mestolitomerice
https://www.youtube.com/LitomericeCZ
https://www.instagram.com/litomerice_town/


Web:  

www.litomerice.cz 

www.litomerice-info.cz 

www.komplanlitomerice.cz 

 

 

http://www.litomerice.cz/
https://www.litomerice-info.cz/
http://www.komplanlitomerice.cz/


 
 

Pražská znalecká kancelář, s.r.o., Hybernská 1009/24 Praha 1, IČ: 48910660, zapsána pod spisovou značkou C 248881 
vedená u Městského soudu v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA OCENĚNÍ 

100% podílu ve společnosti  

Nemocnice Litoměřice, a.s.  

pro účely případného prodeje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro: Město Litoměřice, k rukám Mgr. Karla Krejzy 

Od: Pražská znalecká kancelář, s.r.o. 



 
 

Pražská znalecká kancelář, s.r.o., Hybernská 1009/24 Praha 1, IČ: 48910660, zapsána pod spisovou značkou C 248881 
vedená u Městského soudu v Praze 

 

1 Úvod 
Požadavek na vypracování znaleckého posudku: 

- ocenění pro zamýšlený prodej 100% podílu.  

2 Předmět ocenění 
Předmětem ocenění je podle požadavku zadavatele nabídky valuace společnosti: 
- Nemocnice Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 061 99 518 
- vlastněný podíl pro ocenění: 100%. 

3 Účel ocenění 
Případný prodej společnosti. 

4 Datum ocenění – rozhodný den 
31. 12. 2018 – toto datum nebylo v rámci poptávky stanoveno, nicméně je možné jej upřesnit podle 

požadavků a potřeb klienta.  

5 Cena 
Navrhovaná cena za zpracování posudku dle výše uvedených parametrů za ocenění:  

145.000,- Kč bez DPH 
 

6 Termín vyhotovení 
Měsíc po dodání potřebných podkladů pro ocenění. 

Samozřejmostí je průběžná informovanost Zadavatele. 

7 Podklady ocenění 
Průběžně vyžádáno od klienta. Podle zvolené metody ocenění (dle situace oceňované společnosti). 

Obecně se jedná v případě ocenění společností o upřesnění statutárních výkazů (detaily účetnictví), 

detailní informace o majetku firem (v případě potřeby majetkového ocenění), tržní postavení firem, plány 

budoucího vývoje (strategie, business plán) apod.  

8 Kontaktní osoby, sestavení týmu 
Obchodní a smluvní: Ing. Petr Šmíd, jednatel,    ,  

Technické, související s případným zpracováním posudku: Ing. Jakub Šolc,   , 

  

 

 

              
……………………………………………….. 

              Ing. Petr Šmíd 

                   Jednatel 

Pražská znalecká kancelář, s.r.o. 



Pražská znalecká kancelář, s.r.o.
Ing. Petr Smíd - jednatel

Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1NOVé Město

V Praze dne 2. 4. 2019

Objednávka na zpracováni znaleckého posudku

vážený pane Šmide,

s odvolánIm na naše jednání týkající se dále uvedené záležitosti, mi tímto dovolte Vás požádat
o zajištění potvrzení podmínek objednávky, které byly s Vámi konzultovány.

Dílo: Objednávka zpracováni Znaleckého posudku na ocenění 100% podílu ve společnosti
Nemocnice Litoměřice, a.s. Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, lČ: 061 99 518, a
to pro účely případného prodeje.

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Litoměřice, Mirové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958
Pražská znalecká kancelář, s.r.o., se sídlem Na Bateriích 822/9, 162 00 Praha 6,
Střešovice, IČ: 489 10 660, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 248881

Podmínky:
l) Rozhodné datum ocenění:

2) Cena za posudek:

3) Platební podmínky:

4) Termin zhotoveni:

5) Počet vyhotoveni:

31. 12. 2018

145 000 KČ (bez DPH)

po předánIZnaleckého posudku bude vystavena konečná faktura

do jednoho měsíce od předáni posledního vyžádaného podkladu
nebo předané informace

písemné vyhotoveni Znaleckého posudku ve dvou výtiscích

Za objednavatele:

Mgr. Karel Krejza
1 . m istosta rosta

l
Za zhotovitele:

Ing. Petr Šmíd

jednatel



  

 

From: Petr Šmíd [XXXXX]  

Sent: Thursday, April 25, 2019 5:36 PM 

To: Ing. Jaroslav Lachman <XXXXX> 

Subject: RE: Město Litoměřice - objednávka ocenění 

 

Dobrý den, 

 

Potvrzuji tímto objednávku a souhlasím se zveřejněním objednávky v ISRS dle Vašeho mailu. 

 

Velice děkuji a přeji Vám klidný a příjemný den. 

 

S úctou 

 

 

Petr Šmíd 

jednatel 

Pražská znalecká kancelář s.r.o. 

Hybernská 1009/24, Nové Město  

110 00 Praha 1 

T: XXXXX 

M: XXXXX  

 

 

 

 

 

mailto:jaroslav.lachman@litomerice.cz


From: Ing. Jaroslav Lachman [XXXXX]  

Sent: Thursday, April 25, 2019 3:01 PM 

To: Petr Šmíd <XXXXX> 

Subject: Město Litoměřice - objednávka ocenění 

 

Dobrý den pane Šmíde, 

 

v příloze zasílám objednávku zpracování Znaleckého posudku na ocenění 100% podílu 

ve společnosti Nemocnice Litoměřice a.s. 

 

Dále Vás tímto informuji, že Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), potvrzuje, že pro platnost a účinnost 
tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto 
objednávku zveřejní v ISRS. 
 
Z uvedeného důvodu Vás žádám o potvrzení této objednávky, vyslovení souhlasu se 
zveřejněním této objednávky v ISRS na dobu neurčitou a případné označení údajů, které 
se neuveřejňují. 
 
S pozdravem 
 
 

 

 

 

Ing. Mgr. Jaroslav Lachman 

vedoucí odboru 

odbor správní 

Město Litoměřice  

Mírové náměstí 15/7  

412 01 Litoměřice  

T:  XXXXX 

M: XXXXX 

E:  XXXXX  

Web:  

www.litomerice.cz 

www.litomerice-info.cz 

www.komplanlitomerice.cz 

 
 
 

 

https://www.litomerice.cz/
https://www.litomerice-info.cz/
http://www.komplanlitomerice.cz/
https://www.facebook.com/Litomerice/
https://twitter.com/mestolitomerice
https://www.youtube.com/LitomericeCZ
https://www.instagram.com/litomerice_town/




Dlouhodobý finanční majetek stav k 31.12.2018

Česká spořitelna 15 245 625,76     

z toho na účtu DFM 10 000 000,00     

ČSOB 26 227 307,92     

z toho na účtu DFM 25 000 000,00     

Finanční aktiva nezapojená do provozu celkem 41 472 933,68    



cislo nazev datzar cena dotace

3170003 TZ - budova č.p. 2044 - V.Komplement H 15.12.2017 3 195 485,60    2 416 300,00    

7171 Diagnostický systém 29.12.2017 491 018,00       906 532,00       

7218 Auto - VW Transporter (sanitka) 29.11.2018 137 158,00       1 000 000,00    

3 823 661,60    4 322 832,00    



celkem

5 611 785,60    

1 397 550,00    

7 009 335,60    

8 146 493,60    



cislo nazev datzar dotace

7170 Magnetická rezonance 29.12.2017 26 583 700,00    

7172 Přístroj ultrazvukový (eZono 4000) 15.2.2018 580 800,00         

7173 Přístroj ultrazvukový (eZono 4000) 15.2.2018 580 800,00         

7174 Přístroj ultrazvukový (HITACHI) 19.2.2018 756 002,00         

7176 Dlaha motorová (Spectra) 27.2.2018 105 270,00         

7177 Dlaha motorová (Spectra) 27.2.2018 105 270,00         

7178 Dlaha motorová (Spectra) 27.2.2018 105 270,00         

7188 Lůžko (Image 3 XXL) 5.6.2018 91 503,55           

7189 Lůžko (Image 3 XXL) 5.6.2018 91 503,55           

7190 Lůžko (Image 3 XXL) 5.6.2018 91 503,54           

7191 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7192 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7193 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7194 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7195 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7196 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7197 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7198 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7199 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7200 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7201 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7202 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7203 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7204 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,96           

7205 Křeslo (transp. SELLA víceúčelové) 6.6.2018 50 340,97           

7207 Chodítko elektr. (DOUBLE BURE 2.0) 22.6.2018 108 900,00         

7208 Lůžko koupací (Primus) 22.6.2018 157 300,00         

7209 Lůžko koupací (Primus) 22.6.2018 157 300,00         

7210 Lůžko koupací (Primus) 22.6.2018 157 300,00         

30 427 537,05    



cislo nazev datzar ccena

105952 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105953 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105966 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

105967 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

201260 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

201265 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

105954 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105955 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105962 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

105964 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

201258 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

201259 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

105956 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105957 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105968 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

105969 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

201266 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

201267 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

105960 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105961 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105963 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

105965 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

201263 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

201264 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

105750 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105751 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105752 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105753 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105754 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105755 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105756 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105757 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105758 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105759 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105760 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105761 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105762 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105763 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105764 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105765 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105766 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105767 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105768 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105769 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105770 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105771 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105772 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105773 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105774 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         



105775 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105776 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105777 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105778 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105779 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105810 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105811 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105812 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105813 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105814 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105815 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105816 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105817 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105818 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105819 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105820 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105821 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105822 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105823 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105824 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105825 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105826 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105827 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105828 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105829 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105830 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105831 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105832 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105833 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105834 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105835 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105836 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105837 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105838 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105839 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105780 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105781 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105782 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105783 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105784 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105785 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105786 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105787 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105788 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105789 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105790 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105791 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105792 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105793 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105794 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         



105795 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105796 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105797 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105798 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105799 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105800 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105801 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105802 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105803 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105804 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105805 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105806 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105807 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105808 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105809 lůžko (Eleganza 1) 16.3.2018 38 622,75         

105840 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105841 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105842 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105843 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105844 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105845 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105846 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105847 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105848 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105849 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105850 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105851 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105852 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105853 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105854 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105855 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105856 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105857 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105858 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105859 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105860 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105861 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105862 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105863 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105864 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105865 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105866 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105867 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105868 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105869 stolek noční (Classic) 16.3.2018 8 324,80           

105958 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105959 židle sprchovací (š.58cm) 22.6.2018 18 319,50         

105970 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

105971 židle sprchovací (š.64cm) 22.6.2018 21 229,00         

201261 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           



201262 chodítko (4kolové) 22.6.2018 5 750,00           

106033 židle kancelářská (Lara) 7.12.2018 3 970,00           

106034 židle kancelářská (Lara) 7.12.2018 3 970,00           

106035 židle kancelářská (Lara) 7.12.2018 3 970,00           

502674 televize (SENCOR) 27.12.2017 10 990,00         

502716 lednice (WHIRPOOL) 16.11.2018 4 502,00           

3 297 240,00    



1 

 

  
Smluvní strany 
 
Město Litoměřice, IČO: 00263958, 
se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, 
zastoupené starostou města panem Mgr. Ladislavem Chlupáčem 
na straně jedné jako pronajímatel (dále jen Pronajímatel) 
 
a 
 
Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace, IČO: 00830488, 
se sídlem Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, 
zastoupená: Ing. Radkem Lončákem, MBA, předsedou správní rady, 

Ing. Vladimírem Kestřánkem, DiS., MBA, členem správní rady 
MUDr. Jaroslavem Pršalou, členem správní rady  

na straně druhé jako nájemce (dále jen Nájemce) 
 
uzavřely tuto 
 

Smlouvu o nájmu nemovitostí 
č. SOC/00060/2017 

ve smyslu ustanovení §2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

Preambule 

Ve smyslu článku III. smlouvy o bezúplatném převodu č. ÚLT/337/07 uzavřené mezi Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městská nemocnice 
v Litoměřicích, příspěvková organizace (dále jen „Městská nemocnice v Litoměřicích“), je 
Městská nemocnice v Litoměřicích zavázána po dobu deseti let od nabytí vlastnického práva 
k převáděnému majetku užívat tento pouze k účelu, ke kterému je užíván ke dni převodu, to 
je k poskytování zdravotních služeb.  
Městská nemocnice v Litoměřicích je citovanou smlouvou zavázána převedený majetek před 
uplynutím výše uvedené doby nepřevést do vlastnictví třetích osob, ledaže dojde ke zrušení 
Městské nemocnice v Litoměřicích zřizovatelem městem Litoměřice, a k založení nové 
právnické osoby stoprocentně vlastněné městem Litoměřice, vzniklé k zachování účelu 
stanoveného v citované smlouvě, to je pro poskytování zdravotních služeb.  
 
Nájemce k 30. 9. 2017 přestane vykonávat činnost – poskytování zdravotních služeb  
a k tomuto datu dojde k jeho zrušení. K tomuto datu se stává pro něj majetek – nemovitosti 
– nepotřebným. 
Ve smyslu článku 8 bodu B) zřizovací listiny Městské nemocnice v Litoměřicích ze dne 28. 4. 
2014, v platném znění (dále jen „zřizovací listina“) a podle ustanovení § 27 odst. 8 zákona  
č. 250/2000 Sb. by se tento majetek jako nepotřebný, pokud by byl nabytý od zřizovatele, 
povinně nabídl přednostně bezúplatně zřizovateli.  
Ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb. jsou ve zřizovací listině 
uvedena práva a povinnosti spojené s jeho plným, efektivním a ekonomicky účelným 
využitím, vymezena jsou práva, která umožňují Nájemci, aby se svěřeným majetkem mohl 
plnit hlavní účel, k němuž byl zřízen.  
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Podle pravidel pro nakládání s majetkem je převodce, to je Městská nemocnice 
v Litoměřicích povinna nabídnout zřizovateli i jiný majetek, který se stane nepotřebný pro 
provoz hlavní činnosti.  
 
 
S ohledem na výše uvedená ujednání a vzhledem k tomu, že na základě smlouvy  
o bezúplatném převodu nemovitostí se k 15. 9. 2017 stává vlastníkem předmětných 
nemovitostí město Litoměřice, ale ke zrušení příspěvkové organizace k tomuto datu nedojde, 
uzavírají výše uvedené smluvní strany tuto smlouvu o nájmu nemovitostí, aby Městská 
nemocnice v Litoměřicích mohla tyto nemovitosti, dokud nedojde k jejímu zrušení užívat  
ke stanovenému účelu – poskytování zdravotních služeb.  
 
Tato smlouva o nájmu byla schválena na zasedání Rady města Litoměřice dne 14. 9. 2017 
usnesením č. 510/9/2017. 
 

Článek I. Předmět nájmu 

i. Pronajímatel prohlašuje, že je na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku  
č. MAJ/00068/2017 uzavřené mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí 
v Litoměřicích, příspěvkovou organizací dne 14. 9. 2017 výlučným vlastníkem nemovitých 
věcí, uvedených v této Smlouvě o nájmu nemovitostí (dále též společně „nemovitosti“). 

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem nemovitých věcí, a to: 
A) nemovitých věcí, pozemků (včetně staveb): 
- pozemku parc. č. 3882/1, 
- pozemku parc. č. 3882/2 
- pozemku parc. č. 3882/3, 
- pozemku parc. č. 3886/3, 
- pozemku parc. č. 3886/4 – na pozemku stojí stavba č.p. 2084, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3886/5, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  
- pozemku parc. č. 3886/6, 
- pozemku parc. č. 3886/7, 
- pozemku parc. č. 3886/8, 
- pozemku parc. č. 3886/9, 
- pozemku parc. č. 3886/12, 
- pozemku parc. č. 3886/14, 
- pozemku parc. č. 3886/15, 
- pozemku parc. č. 3886/22, 
- pozemku parc. č. 3886/23 – na pozemku stojí stavba č.p. 2084, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3886/24 – na pozemku stojí stavba č.p. 2084, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3889/1, jehož součástí je stavba č.p. 1365, v části obce Předměstí, 

obč. vyb.,  
- pozemku parc. č. 3889/2, 
- pozemku parc. č. 3890/1, 
- pozemku parc. č. 3890/2, 
- pozemku parc. č. 3898/1, 
- pozemku parc. č. 3898/2, 
- pozemku parc. č. 3898/3, 
- pozemku parc. č. 3898/4, 
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- pozemku parc. č. 3898/5, 
- pozemku parc. č. 3898/6, 
- pozemku parc. č. 3898/7, 
- pozemku parc. č. 3900/1, 
- pozemku parc. č. 3900/3, jehož součástí je stavba č.p. 2042, v části obce Předměstí, 

obč. vyb.,  
- pozemku parc. č. 3900/6 – na pozemku stojí stavba č. p. 2044, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3900/8 – na pozemku stojí stavba č.p. 2046, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3900/9, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,  
- pozemku parc. č. 3900/10, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. usedlost,  
- pozemku parc. č. 3900/12 – na pozemku stojí stavba, č.p. 2082, obč. vyb., 
- pozemku parc. č. 3900/13, jehož součástí je stavba č.p. 2081, v části obce Předměstí, 

obč. vybavenost,  
- pozemku parc. č. 3900/14 – na pozemku stojí stavba, č.p. 2083, obč. vyb.,  
- pozemku parc. č. 3900/18, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st 
- pozemku parc. č. 3900/19, 
- pozemku parc. č. 3900/21, 
- pozemku parc. č. 3900/22, 
- pozemku parc. č. 3900/26, 
- pozemku parc. č. 3900/28, 
- pozemku parc. č. 3900/30, jehož součástí je stavba bez čp/če, tech. vybavenost,  
- pozemku parc. č. 3900/31 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., 
- pozemku parc. č. 3900/32 – na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná st., 
- pozemku parc. č. 3900/33, 
- pozemku parc. č. 3900/34, 
- pozemku parc. č. 3900/35, 
- pozemku parc. č. 3900/36, 
- pozemku parc. č. 3900/37, 
- pozemku parc. č. 3900/38, 
- pozemku parc. č. 3900/39, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st.,  
- pozemku parc. č. 3900/40, 
- pozemku parc. č. 3900/42, 
- pozemku parc. č. 3900/43, jehož součástí je stavba č.p. 2105, v části obce Předměstí, 

obč. vybavenost,  
- pozemku parc. č. 3900/44, 
- pozemku parc. č. 3900/45, 
- pozemku parc. č. 3900/46, 
- pozemku parc. č. 3900/47, 
- pozemku parc. č. 3900/48, 
- pozemku parc. č. 3900/49, 
- pozemku parc. č. 3900/50, 
- pozemku parc. č. 3900/51, 
- pozemku parc. č. 3900/52, 
- pozemku parc. č. 3900/53, 
- pozemku parc. č. 3900/54, 
- pozemku parc. č. 3900/57, 
- pozemku parc. č. 3900/58, 
- pozemku parc. č. 3908/3, 
- pozemku parc. č. 3908/6, 
- pozemku parc. č. 3908/7,  
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- pozemku parc. č. 3908/10, 
- pozemku parc. č. 3908/11, 
- pozemku parc. č. 3908/12, 
- pozemku parc. č. 3908/13, 
- pozemku parc. č. 3908/14, 
- pozemku parc. č. 3908/17, 
- pozemku parc. č. 3908/18, 
 
B) nemovitých věcí, stavby: 
- budovy č.p. 2040, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka parc.  

č. 3893/3, 
- budovy č.p. 2044, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 3900/6 a na 

pozemku jiného vlastníka parc. č. 3900/59, 
- budovy č.p. 2045, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku jiného vlastníka 

parc.č. 3900/7, 
- budovy č.p. 2046, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 3900/8 a na 

pozemku jiného vlastníka parc. č. 3900/65, 
- budovy č.p. 2082, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc .č. 3900/12 a na 

pozemku jiného vlastníka parc. č. 3900/62, 
- budovy č.p. 2083, v části obce Předměstí, která stojí na pozemku parc. č. 3900/14 a na 

pozemku jiného vlastníka parc. č. 3900/64, 
- budovy č.p. 2084, v části obce Předměstí, která stojí na pozemcích parc.č. 3886/4, 

3886/23, 3886/24 a na pozemku jiného vlastníka parc. č. 3886/2, 
- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc. č. 3900/31 a na pozemku jiného 

vlastníka parc. č. 3900/63, 
- budovy bez čp/če, která stojí na pozemku parc. č. 3900/32 a na pozemku jiného 

vlastníka parc. č. 3900/60, 
vše zapsáno na listu vlastnictví č. 4637, v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice, 
vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. 
 
C) nemovitých věcí, bytových jednotek: 
- bytová jednotka č. 1770/6 vymezená v domě č.p. 1770, v části obce Předměstí, stojícím 

na pozemku parc. č. 2536/6 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 
domu č.p. 1770 a na pozemku parc. č. 2536/6 ve výši 230/10000,   

- vše zapsáno na listech vlastnictví č. 6219 a 7035, v katastrálním území Litoměřice, obec 
Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Litoměřice. 

- bytová jednotka č. 400/9 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 
na pozemku parc. č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 
domu č.p. 400 a na pozemku parc. č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/18 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 
na pozemku parc. č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 
domu č.p. 400 a na pozemku parc. č. 3008 ve výši 3573/125000, 

- bytová jednotka č.400/21 vymezená v domě č.p. 400, v části obce Předměstí, stojícím 
na pozemku parc. č. 3008 a související spoluvlastnické podíly na společných částech 
domu č.p. 400 a na pozemku parc. č. 3008 ve výši 3573/125000, 

vše zapsáno na listech vlastnictví č. 4201 a 9805, v katastrálním území Litoměřice, obec 
Litoměřice, vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Litoměřice. 
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D) nemovitých věcí, které nejsou předmětem evidence katastru nemovitostí: 
 
- Venk. úpravy Okrasné dřeviny 
- Venk. úpravy Sadovnické 
- Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 600 
- Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 I. 
- Venk. úpravy Šachty kanalizační I. 
- Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 300 II. 
- Venk. úpravy Kanalizace dešťová DN 150 
- Venk. úpravy Šachty kanalizační II. 
- Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 I. 
- Venk. úpravy Šachty kanalizační III. 
- Venk. úpravy Kanalizace splašková DN 300 II. 
- Venk. úpravy Šachty kanalizační IV. 
- Venk. úpravy Vodovodní přípojka 
- Venk. úpravy Vodovod trubní DN 200 
- Venk. úpravy Vodovod trubní DN 150 
- Venk. úpravy Vodovod trubní DN 100 
- Venk. úpravy Vodovod trubní DN 80 
- Venk. úpravy Vodoměrná šachta 
- Venk. úpravy Rozvod kojenecké vody 
- Venk. úpravy Plynová přípojka DN 200 
- Venk. úpravy Plynová přípojka DN 50 
- Venk. úpravy Rozvod kyslíku DN 50 
- Venk. úpravy Přípojka elektro I. 
- Venk. úpravy Přípojka elektro II. 
- Venk. úpravy Telekomunikační rozvod 
- Venk. úpravy Osvětlovací stožáry I. 
- Venk. úpravy Osvětlovací stožáry II. 
- Venk. úpravy Osvětlovací stožáry III. 
- Venk. úpravy Lapol 
- Venk. úpravy Oplocení stanice kyslíku 
- Venk. úpravy Vrata I. 
- Venk. úpravy Panelová plocha u stanice kyslíku 
- Venk. úpravy Oplocení I. - vrchní část 
- Venk. úpravy Oplocení I. - spodní část 
- Venk. úpravy Oplocení II. 
- Venk. úpravy Oplocení III. - vrchní část 
- Venk. úpravy Oplocení III. - spodní část 
- Venk. úpravy Oplocení IV. 
- Venk. úpravy Oplocení V. 
- Venk. úpravy Oplocení VI. 
- Venk. úpravy Vrata II. 
- Venk. úpravy Bazén 
- Venk. úpr. Zpevněné plochy ze žulových kostek 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné I. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné II. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné III. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné IV. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy živičné V. 
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- Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové I. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy panelové II. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové I. 
- Venk. úpravy Zpevněné plochy betonové II. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic I. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy z parkovacích tvárnic II. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby I. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy ze zámkové dlažby II. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby I. 
- Venk.úpr. Zpevněné plochy z betonové dlažby II. 
- Venk. úpravy Odvodňovací rigol I. 
- Venk. úpravy Odvodňovací rigol II. 
- Venk. úpravy Opěrná stěna I. 
- Venk. úpravy Opěrná stěna II. 
- Venk. úpravy Opěrná stěna III. 
- Venk. úpravy Předložené schody u staré interny 
- Venk. úpravy Venkovní schody u parkoviště 
- Venk. úpravy Předložené schody u kuchyně 
- Venk. úpravy Předložené schody u trafostanice 
- Venk. úpravy Předložené schody u centr. příjmu 
- Venk. úpravy Předložené schody u hlav. vstupu 
- Venk. úpravy Obrubníky ABO I. 
- Venk. úpravy Obrubníky ABO II. 
- Venkovní úpravy Obrubníky III. 
- Osvětlení venkovní – chirurgie 
- Oplocení k objektu G – chirurgie 
- Vodovod k objektu G – chirurgie 
- Kanalizace splašková k objektu G – chirurgie 
- Kanalizace dešťová k objektu G – chirurgie 
- Rozvod nízkého napětí k objektu G – chirurgie 
- Komunikace k objektu G – chirurgie – vnitřní 
- Tech. zhodnocení Vodovodu I Žitenická ul. 
- Průzkumný vrt 
- Chladící věže 
- Stanice kyslíku 

Nemovité věci vypsané v tomto článku se dále označují „nemovitosti“. 

ii. Pronajímatel touto smlouvou přenechává Nájemci do nájmu nemovitosti včetně všech 
jejich součástí a příslušenství tak, jak je Pronajímatel nabyl od Nájemce na základě 
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí. 

iii. Předmět nájmu pronajímá Pronajímatel Nájemci za podmínek a k účelu v této smlouvě 
dále uvedených, ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy. 

iv. Nájemce prohlašuje, že zná stav předmětu nájmu a že je mu znám stavební i technický 
stav pronajímaného majetku. Ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy, 
jej do nájmu přijímá. 
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Článek II. Účel nájmu 

i. Nájemce se zavazuje užívat předmětné nemovitosti výhradně za účelem provozování 
nemocnice a dalších činností dle zřizovací listiny, při respektování všech omezení 
vyplývajících z omezení, která váznou na nemovitostech.  

ii. Nájemce předmět nájmu přijímá do svého užívání a zavazuje se předmět nájmu užívat 
sjednaným způsobem a k dohodnutému účelu za užívání platit Pronajímateli úplatu dle 
této smlouvy. 

iii. Nájemce nese zodpovědnost za provozování činností v souladu s obecně závaznými 
předpisy.  

iv. Kopie příslušného výpisu z obchodního rejstříku Nájemce tvoří Přílohu č. 1 a Rozhodnutí o 
udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb tvoří Přílohu č. 2. Přílohy jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.  

Článek III. Nájemné 

i. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli na účet města Litoměřice, č. ú. XXXXX, vedený 
u Komerční banky, a.s., nájemné v celkové výši 4.185.852,- Kč ročně (slovy: 
čtyřimilionyjednostoosmdesátpěttisícosmsetpadesátdvě korun českých).  

ii. Takto dohodnuté nájemné představující obvyklé nájemné na základě dohody mezi 
smluvními stranami je splatné k 30. 9. každého kalendářního roku. V případě ukončení 
nájmu bude zaplacena alikvótní část ročního nájemného. 

iii. V případě prodlení Nájemce se zaplacením nájemného je Nájemce povinen zaplatit 
Pronajímateli zákonný úrok z prodlení.  

Článek IV. Náklady spojené s provozem 

i. Předmětem nájemného není úhrada za spotřebovanou elektrickou energii, teplo, vodné a 
stočné, odvoz odpadků a další platby za služby spojené s předmětem pronájmu. Tyto 
uhradí Nájemce příslušnému dodavateli přímo a sám; vznikne-li po dobu platnosti této 
smlouvy povinnost Pronajímatele některý z uvedených nákladů uhradit, je povinností 
města Litoměřice do 10 dnů od jejich vzniku tyto přefakturovat Nájemci a tento se 
zavazuje je neprodleně uhradit. 

ii. Pronajímatel neodpovídá za přerušení dodávek těchto služeb z důvodů na straně 
dodavatelů nebo na straně Nájemce.  

Článek V. Práva a povinnosti Pronajímatele 

i. Smluvní strany se dohodly, že Pronajímatel předá Nájemci předmět nájmu a Nájemce jej 
převezme do užívání; o předání a převzetí předmětu nájmu nebude vyhotoven předávací 
protokol, neboť Nájemce již předmět nájmu užíval na základě svého vlastnického práva.  

ii. Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon nájemních práv Nájemce po celou 
dobu trvání nájemního vztahu, a to zejména tak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu 
této smlouvy, tak i účelu užívání předmětu nájmu dle této smlouvy. 



8 

 

Článek VI. Práva a povinnosti Nájemce 

i. Nájemce je povinen: 

- Užívat předmět nájmu výhradně k účelu uvedenému v této smlouvě a přiměřeně 
povaze a určení předmětu nájmu. 

- Udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém užívání s péčí řádného hospodáře, 
provádět běžnou údržbu a drobné opravy (výměny) předmětu nájmu, přičemž se 
přiměřeně použije Nařízení vlády č. 308/2015 Sb. a hradit náklady s tím spojené. 

- Zajistit kontrolu stavu předmětu nájmu z hlediska požární prevence a dodržování 
bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení apod., dodržování veškerých 
obecně závazných a právních přepisů vztahujících se k užívání předmětu nájmu. 

- Ručit za případné škody, které vzniknou v souvislosti s předmětem nájmu a činností 
Nájemce Pronajímateli nebo třetím osobám. 

- Umožnit pracovníkům (zástupcům) Pronajímatele vstup na písemnou výzvu do 
předmětu nájmu za účelem ověření způsobu užívání. 

- V případě ukončení nájmu, nést odpovědnost za poškození, zničení nebo ztrátu a bere 
na vědomí, že v těchto případech nahradí odpovídající částku. 

- Po ukončení nájmu předat předmět nájmu ve stavu odpovídajícím stavu před 
počátkem nájmu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, případně pouze se změnami, 
které provedl v souladu s ujednáním této Smlouvy o nájmu nemovitostí.  Předmět 
nájmu je odevzdán, nebrání-li nic Pronajímateli v přístupu do předmětu nájmu a v jeho 
užívání.  
O předání předmětu nájmu městu Litoměřice po ukončení nájemního vztahu bude 
sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.    

ii. Nájemce je oprávněn: 

- přenechat části nemovitostí nebo část prostoru v některých nemovitostech do 
podnájmu k užívání, které by nenarušovalo poskytování zdravotních služeb, jako 
prostor sloužící k podnikání. Označit budovy názvem provozovny a při skončení nájmu 
odstranit název provozovny na vlastní náklady. 

- po projednání s Pronajímatelem, provádět technické zhodnocení pronajatého 
předmětu nájmu. Pronajímatel tímto, jako vlastník majetku, dává souhlas s účetním a 
daňovým odepisováním technického zhodnocení, které provedl Nájemce na své 
náklady. 

iii. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Nájemce je oprávněn provádět veškeré stavební 
úpravy, popř. rekonstrukce, modernizace a jiné zásahy do předmětných nemovitostí, na 
vlastní náklady a že Nájemce nemá ani mu nevznikne vůči Pronajímateli právo na úhradu 
nákladů spojených či souvisejících s provedením předmětných úprav předmětu nájmu, ani 
právo na protihodnotu toho, o co se případně zvýšila hodnota předmětu nájmu 
v důsledku provedených předmětných úprav, a to ani po skončení nájmu, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

Článek VII. Změna smluv 

i. V případě, že dojde k převodu vlastnictví k nemovitostem, které tvoří předmět nájmu 
podle této smlouvy, přechází práva a povinnosti z této smlouvy na nového nabyvatele. 
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ii. Pronajímatel bere na vědomí, že dosavadní nájemci nebytových prostor s Nájemcem 
z této smlouvy uzavřeli smlouvu o změně smluvních vztahů s tím, že dosavadní nájmy se 
k datu účinnosti této smlouvy o nájmu nemovitostí přeměnily na podnájmy.  

iii. Zaměstnanci Nájemce ubytovaní v ubytovně zdravotnického personálu zůstanou i nadále 
v tomto vztahu, se všemi stávajícími právy a povinnostmi. 

iv. Majetek pronajímaný touto smlouvou si nájemce pojistí se svolením vlastníka sám a na 
své náklady s tím, že případné pojistné plnění bude vypláceno přímo Městské nemocnici 
v Litoměřicích, ev. jejímu právnímu nástupci. 

Článek VIII. Doba nájmu a způsob jeho ukončení 

i. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od nabytí vlastnického práva 
Pronajímatele k pronajímaným nemovitostem a uveřejněním v ISRS dle čl. IX. odst. vii této 
smlouvy. 

Článek IX. Ustanovení společná a závěrečná 

i. Změny nebo doplňky této smlouvy lze učinit po odsouhlasení oběma stranami, a to pouze 
formou číslovaných písemných dodatků. 

ii. Vztahy smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

iii. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, účinného. 

iv. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.   

v. Obě smluvní strany shodně konstatují, že ustanovení obsažená v této smlouvě, vyjadřují 
jejich svobodnou vůli, což potvrzují svými podpisy. 

vi. Město Litoměřice touto doložkou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 128/2000 
Sb.,  
o obcích, v platném znění, potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena po splnění všech 
zákonných podmínek, jimiž uvedený zákon podmiňuje platnost tohoto právního jednání.  

vii. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto 
právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu 
zveřejní v ISRS.  

viii. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se 
zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, 
které se neuveřejňují. 

ix. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského 
zákoníku mezi sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato 
smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 
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x. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 
 

V Litoměřicích dne 15. 9. 2017                  V Litoměřicích dne 15. 9. 2017          
 
 
 
 
 

……………………………………………..  ……………………………………………………….    
Pronajímatel      Nájemce 

      Mgr. Ladislav Chlupáč    Ing. Radek Lončák, MBA 
 
 
 
       …………………………………………………………… 
           Ing. Vladimír Kestřánek, DiS., MBA 
 
 
 
       ………………………………………………………….. 
         MUDr. Jaroslav Pršala 
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1. Příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku 
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2. Příloha č. 2 – Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb  



Údaje platné ke dni: 13. září 2017 06:12 1/1

Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka Pr 1130

Datum zápisu: 12. září 2017
Datum vzniku: 1. ledna 1992
Spisová značka: Pr 1130 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Městská nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace
Sídlo: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Identifikační číslo: 008 30 488
Právní forma: Příspěvková organizace
Předmět činnosti:

poskytování zdravotní péče poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, 
preventivní, rehabilitační, léčebné a lékárenské, včetně poskytování prostředků 
zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě 
nemocných
poskytování sociální péče

Doplňková činnost:
pronájem bytových a nebytových prostor
hostinská činnost
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
Předseda správní
rady:

  Ing. RADEK LONČÁK, dat. nar. 11. května 1965
Jarošova 12/41, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 1. května 2013
Den vzniku členství: 1.května 2013

Člen správní rady:
  Ing. VLADIMÍR KESTŘÁNEK, dat. nar. 26. května 1966

Palachova 870/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku členství: 1. července 2012

Člen správní rady:
  MUDr. JAROSLAV PRŠALA, dat. nar. 16. ledna 1950

č.p. 36, 412 01 Miřejovice
Den vzniku členství: 1. ledna 2017

Počet členů: 3
Způsob jednání: Správní rada jedná jménem organizace v souladu s platnými právními předpisy a 

v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu 
připojují předseda správní rady a vždy alespoň jeden její člen k vytištěnému nebo 
napsanému jménu organizace svůj vlastnoruční podpis. V případě nepřítomnosti 
předsedy správní rady připojují k písemnému právnímu úkonu k vytištěnému 
nebo napsanému jménu organizace svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové 
správní rady.

Zřizovatel:
Město Litoměřice, IČ: 002 63 958
Mírové náměstí 15/7, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE
      

     

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2019 26 329 813,35 4 646 437,65 30 976 251,00
2020 48 953 823,90 8 638 910,10 57 592 734,00
2021 8 773 593,75 1 548 281,25 10 321 875,00

Celkem 84 057 231,00 14 833 629,00 98 890 860,00
     

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.
     

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 11.03.2021 max
2041 Financování akce 11.09.2021 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 11.03.2022 max

     

Cíl akce (projektu)

Vzhledem k tomu, že v rámci žádosti o dotaci není vybrán žádný indikátor výsledku, jsou níže uvedeny hlavní cíle projektu, očekávané výsledky a 
změny, kterých má být realizací projektu dosaženo.  Cílem projektu je - prostřednictvím pořízení nových zdravotnických prostředků, technologií a 
vybavení - zkvalitnit návaznou péči o pacienty na litoměřicku a také přispět k vyrovnávání regionálních (a celostátních) rozdílů v rozsahu a kvalitě 
poskytovaných služeb návazné péče. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace souboru hlavních a vedlejší aktivity. Výstupem projektu 
je jedno podpořené pracoviště zdravotní péče (Nemocnice Litoměřice, a.s.). Výsledkem realizace projektu bude zdravotnické zařízení poskytující 
cílové skupině kvalitní návaznou péči odpovídající soudobé úrovni znalostí a techniky.
     

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná 
jednotka

Výchozí 
hodnota

Cílová 
hodnota

Datum 
dosažení

1 Podpořená pracoviště zdravotní péče Pracoviště 0,00 1,00 11.03.2021
2 Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní 

péče
Lůžka 395,00 395,00 11.03.2021

     

     

Kód Parametry akce (projektu) Měrná 
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03F000086

Identifikační číslo EIS CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001553Adresa Staroměstské nám. 932/6
110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) Zvýšení kvality návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích

IČ nebo RČ 06199518       Účastník Nemocnice Litoměřice, a.s.
Ulice Žitenická 2084

Obec LitoměřiceOsoba oprávněná Ing. Radek Lončák,       
PSČ 412 01

Telefon Místo realizace Litoměřice

E-mail Alokace v území (LAU) CZ0423 Litoměřice

Dotace 84 057 231,00Kč
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Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč
Kód Název řádku Skutečnost 

před 2018
Skutečnost 

2018
Uvolněno v 
roce 2019

Aktuální rok 
2019

2020 2021 Od 1.1.2022 Celkem v letech 3 Závaz. Min/Max 
hodnota 2

5279 Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 729,00 729,00 0,00 11 000,00 0,00 11 729,00
527s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 729,00 729,00 0,00 11 000,00 0,00 11 729,00
54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 729,00 729,00 0,00 11 000,00 0,00 11 729,00
5573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 0,00 0,00 619,65 619,65 0,00 0,00 0,00 619,65 MAX
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 619,65 619,65 0,00 0,00 0,00 619,65
5660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 350,00 0,00 9 350,00 MAX
566s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 350,00 0,00 9 350,00
5679 VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu 0,00 0,00 109,35 109,35 0,00 1 650,00 0,00 1 759,35
567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,00 0,00 109,35 109,35 0,00 1 650,00 0,00 1 759,35
59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 729,00 729,00 0,00 11 000,00 0,00 11 729,00
Souhrn za SR NEINV 0,00 0,00 619,65 619,65 0,00 0,00 0,00 619,65
6279 Jiné investiční potřeby výše neuvedené 0,00 0,00 30 975 522,00 30 975 522,00 57 592 734,00 10 310 875,00 0,00 98 879 131,00
627s Ostatní finanční potřeby 0,00 0,00 30 975 522,00 30 975 522,00 57 592 734,00 10 310 875,00 0,00 98 879 131,00
64ps SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 30 975 522,00 30 975 522,00 57 592 734,00 10 310 875,00 0,00 98 879 131,00
6573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 0,00 0,00 26 329 193,70 26 329 193,70 0,00 0,00 0,00 26 329 193,70 MAX
657s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 26 329 193,70 26 329 193,70 0,00 0,00 0,00 26 329 193,70
6660 Prostředky EU kryté alokací schválenou EK 0,00 0,00 0,00 0,00 48 953 823,90 8 764 243,75 0,00 57 718 067,65 MAX
666s Předpokládané zdroje financování 0,00 0,00 0,00 0,00 48 953 823,90 8 764 243,75 0,00 57 718 067,65
6679 VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu 0,00 0,00 4 646 328,30 4 646 328,30 8 638 910,10 1 546 631,25 0,00 14 831 869,65
667s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,00 0,00 4 646 328,30 4 646 328,30 8 638 910,10 1 546 631,25 0,00 14 831 869,65
69zs SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 0,00 0,00 30 975 522,00 30 975 522,00 57 592 734,00 10 310 875,00 0,00 98 879 131,00
Souhrn za SR INV 0,00 0,00 26 329 193,70 26 329 193,70 0,00 0,00 0,00 26 329 193,70
Souhrn za SR 0,00 0,00 26 329 813,35 26 329 813,35 0,00 0,00 0,00 26 329 813,35

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 26 329 813,35 26 329 813,35 48 953 823,90 8 773 593,75 0,00 84 057 231,00
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 4 646 437,65 4 646 437,65 8 638 910,10 1 548 281,25 0,00 14 833 629,00
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 30 976 251,00 30 976 251,00 57 592 734,00 10 321 875,00 0,00 98 890 860,00
     

     

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč
Kód Název řádku PVS Druhové třídění Odvětvové 

třídění
IISSP Zdroj IISSP Účel Účelový znak Typ SR Uvolněno v roce 

2019
Aktuální rok 2019

5573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 5010020011 5213 363600 1510700 UZ 619,65 619,65
Souhrn za SR NEINV 619,65 619,65
6573 VDS - zdroje strukturálních fondů EU 5010020011 6313 363600 1510700 UZ 26 329 193,70 26 329 193,70
Souhrn za SR INV 26 329 193,70 26 329 193,70
Souhrn za SR 26 329 813,35 26 329 813,35

z toho prostředky EU 0,00 0,00
z toho prostředky FM 0,00 0,00

     

 2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).
 3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu     
Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Za porušení povinností stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným 
ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedený v části „Financování projektu**“ ve sloupci „Celkem v letech*“ v řádku „Souhrn 
částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v přiložených Podmínkách v části II.

Odůvodnění     
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Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí není v souladu s § 14q odst. 2 zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) přípustné odvolání ani rozklad. 

Pokyny správce     
V souladu s § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech budou nejpozději před proplacením schválené žádosti o platbu prostředky uvedené v řádku 5660/6660 – Prostředky EU kryté alokací schválenou 
EK převedeny do řádku 5573/6573 – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU nebo 5573a/6573a – VDS – použití zdrojů strukturálních fondů EU – NNV projektu.

Schválení poskytovatelem Razítko a podpis 

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Útvar Oddělení finanční administrace programů EU       

Schválil Ing. Rostislav Mazal Vypracoval Ing. Aneta Škařupová

Funkce Ředitel odboru Telefon

Č. j. 27356/2019-55/1 E-mail
Datum podpisu       
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