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Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

a. přednesenou informaci o jednání pracovní skupiny – Realizace memoranda o společném záměru
ohledně nemocnice v Litoměřicích,
b. doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due diligence litoměřické nemocnice

U

k odchylnému postupu, než bylo sjednáno v čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného
dne 19. 12. 2019 Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, Nemocnicí Litoměřice, a.s. a Krajskou zdravotní,
a.s. (dále jako ,,memorandum“), ze dne 14. 1. 2020 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu,

B)

rozhoduje

v návaznosti na čl. 2 odst. 5 memoranda, dle doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., dle
přílohy č. 2 tohoto materiálu, o záměru realizace cílů memoranda tímto způsobem:
a. Nemocnice Litoměřice, a.s. převede svůj obchodní závod Krajské zdravotní, a.s. za cenu zjištěnou
znaleckým posudkem,
b. Město Litoměřice převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici Litoměřice, a.s. Ústeckému
kraji,
c. účastníci memoranda se od tohoto záměru odchýlí pouze v případě, že by dle doporučení zpracovatele
due diligence bylo navrženo jiné řešení, na kterém by se následně shodli.

Důvodová zpráva:
Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 8. 1. 2020 jmenovala pracovní skupinu za účelem realizace
všech kroků potřebných k naplnění memoranda o společném záměru mezi Ústeckým krajem, Městem
Litoměřice, společností Krajská zdravotní, a.s. a společností Nemocnice Litoměřice, a.s.
Pracovní skupina byla doplněna usnesením Rady města Litoměřice dne 13. 1. 2020.
Aktuální složení pracovní skupiny:
- PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, 1. náměstek hejtmana
- RSDr. Stanislav Rybák, náměstek hejtmana
- Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu
- Ing. Stanislav Dostál, vedoucí odboru EK
- JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru LP
- Ing. Petr Severa, vedoucí odboru ZD
- Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí odboru MAJ
- Ing. Jiří Novák, Krajská zdravotní, a.s., předseda představenstva
- Mgr. Karel Krejza, Město Litoměřice, 1. místostarosta
- Lukas Wünsch, Město Litoměřice, 2. místostarosta (náhradník)
- Mgr. Milan Čigáš, Město Litoměřice, tajemník
- Bc. Martina Skoková, Město Litoměřice, vedoucí odboru Kanceláře starosty a tajemníka
- Ing. Iveta Zalabáková, Město Litoměřice, vedoucí odboru EK
- Mgr. Václav Härting, Město Litoměřice, vedoucí odboru MAJ
- JUDr. Marianna Svobodová, Město Litoměřice, advokát
- Ing. Radek Lončák, MBA, Nemocnice Litoměřice, a.s., předseda představenstva, výkonný ředitel
- MUDr. Zdeňka Klementová, Nemocnice Litoměřice, a.s., odborová organizace
V rámci prvního jednání PS dne 16. 1. 2020 bylo určeno, že zodpovědnost za činnost pracovní skupiny je
svěřena ekonomickému odboru, zodpovídá ing. Stanislav Dostál, politickou odpovědnost převzal PhDr. Martin
Klika, MBA, DBA, ve spolupráci s RSDr. Stanislavem Rybákem. Zpracování Due Diligence (DD) zajistí
společnost AGIS účetnictví a daně a.s. zastoupená přizvaným JUDr. Ing. Jiřím Lancem. Pracovní skupina
určila dvě podskupiny v návaznosti na obsahovou náplň činnosti jednotlivých členů skupiny a to první na
řešení problematiky převodu nemovitostí ve vlastnictví města Litoměřice a druhou na řešení převodu
Nemocnice Litoměřice jako provozního celku.
Řešen byl i odchylný postup, než bylo sjednáno v bodě 2.5. Memoranda o společném záměru uzavřeném
dne 19. 12. 2019, kdy realizátor due diligence, v návaznosti na dosud známé skutečnosti, navrhuje jen dvě
právní jednání k dosažení cíle Memoranda (příloha č. 2 materiálu), a to
- převod obchodního závodu z Nemocnice Litoměřice, a.s. na Krajskou zdravotní a.s.
- a bezúplatný převod nemovitostí z města Litoměřice na Ústecký kraj.
Pracovní skupina projednala na svém jednání harmonogram dalšího postupu – prvotní kroky k zajištění
realizace memoranda, viz záznam z jednání, který je přílohou č. 1 materiálu.
Pracovní skupinou byl stanoven termín pro všechny účastníky převodu (LT, ÚK, KZ i NLT) projednat záměr
postupu realizace memoranda ve svých orgánech do 8. 2. 2020.
Rada Ústeckého kraje na svém jednání dne 22. 1. 2020 svěřila dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o uzavření
dohod o mlčenlivosti či jiném právním jednání v návaznosti na ustanovení čl. 2. odst. 8 memoranda
(předávání informací o Nemocnici Litoměřice, a.s. až po uzavření dohody o mlčenlivosti). O svěření bylo
rozhodnuto s ohledem na velký počet účastníků dohody o mlčenlivosti, kdy bude nutné co nejdříve po
vypořádání připomínek s příslušnými účastníky dohodu uzavřít tak, aby nedošlo k prodlení s předáváním
informací zpracovateli prověrky due dilligence.
Po jednání rady kraje dne 22. 1. 2020 byly Ústeckému kraji a Krajské zdravotní, a.s. doručeny e-mailem
připomínky Města Litoměřice zpracované Advokátní kanceláří Duška & Svobodová s odůvodněním odmítnutí
varianty prodeje obchodního závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. (příloha č. 4).
Odbor legislativně- právní dále zajistil právní posouzení týkající se převodu obchodního závodu na společnost
Krajská zdravotní, a.s. z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Aktuální znění ZZVZ výslovně neupravuje postup při zamýšlené
dispozici s obchodním závodem a úplatný převod obchodního závodu již nově není součástí platné právní

úpravy v oblasti veřejných zakázek. V problematice akvizic - nabývání podílů, akcií a obchodního závodu již
registrujeme první řízení vedené před ÚOHS. Dle aktuálně prezentovaného názoru ÚOHS dopadá na převod
obchodního závodu povinnost zadat veřejnou zakázku v režimu ZZVZ, resp. neexistuje výjimka, která by
daný případ této povinnosti zbavila. Konkrétní postup při zamyšlené dispozici s obchodním závodem ZZVZ
neupravuje a bylo by patrně třeba postupovat dle zákonného postupu pro jednací řízení bez uveřejnění.
V této souvislosti se nabízejí dvě varianty dalšího postupu:
a) postup mimo zadávací řízení a tím i ZZVZ,
b) postup v rámci ZZVZ (preferovaný ÚOHS), kdy dle našeho názoru je jediným možným řešením postup dle
ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ dle kterého „Zadavatel může také použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud
veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje
hospodářská soutěž“.
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