ZÁZNAM
z jednání pracovní skupiny
Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích

č. 1/2020
Termín konání:
Místo konání:
Přítomni:

16. 1. 2020 v 11:00 hod.
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad
Labem, 7. patro, sál A740
dle prezenční listiny, která je přílohou záznamu

PhDr. Klika, MBA, DBA, zahajuje v 11,00 hod jednání a vítá všechny přítomné.
-

-

-

-

navrhuje odsouhlasit provedení zvukového záznamu z jednání pouze pro účely vyhotovení
záznamu – návrh je odsouhlasen, seznamuje členy pracovní skupiny s dodržením zásad
mlčenlivosti a jednotném postupu směrem k poskytování informací pro média,
seznamuje přítomné s důvody vytvoření pracovní skupiny v návaznosti na realizaci
memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích,
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
přítomným JUDr. Ing. Jiřím Lancem, závěr představí následně na jednání pracovní
skupiny,
navrhuje rozdělit pracovní skupinu na dvě části v návaznosti na obsahovou náplň činnosti
jednotlivých členů skupiny – návrh byl odsouhlasen:
Pracovní skupina (majetek): KÚ ÚK: Ing. Dostál - předseda, JUDr. Hejnová, Mgr. Ing.
Šimák,
Město LT: Mgr. Krejza, JUDr. Svobodová
Pracovní skupina (zdravotní): KZ a.s.: Ing. Novák - předseda
ÚK : JUDr. Ing. Lanc
LT: stanoví si zástupce

-

-

předkládá návrh na další postup v návaznosti na realizaci memoranda ze strany ÚK:
- Nemocnice LT a.s. se převede jako obchodní závod na KZ a.s. za cenu zjištěnou
znaleckým posudkem.
- Město LT převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici LT, a.s. na ÚK.
JUDr. Hejnová zpracuje podklady pro předložení informace k výše uvedenému záměru do
ZÚK 27. 1. 2020.

JUDr. Ing. Lanc, informuje o dalším postupu v oblasti úhrady nájemného z nemovitostí, které bude
po převodu nemovitostí z města na kraj hradit nemocnice Ústeckému kraji (nájemní smlouva
přejde s nemovitostmi).
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PhDr. Klika, MBA, DBA žádá Ing. Nováka v součinnosti s JUDr. Svobodovou vyřešit ÚHOS a
otevírá diskuzi k navrženému postupu.
Ing. Novák informuje o průběhu jednání, která již proběhla v oblasti realizace memoranda ze
strany KZ a.s., prodej obchodního závodu by měl být realizován mezi KZ a.s. a Nemocnicí LT
a.s.. Na KZ a.s. byl již vytvořen pracovní tým, kde jsou zastoupeny všechny odbory a má připraven
harmonogram postupu.
Mgr. Ing. Šimák požádal o odsouhlasení, zda zůstává v platnosti nájemní smlouva a nemovitý
majetek nebude předmětem vkladu základního kapitálu – bylo sděleno, že nebude (zůstává
pronájem).
Ing. Lončák, MBA informuje, že Nemocnice LT a.s. je připravena spolupracovat při zpracování
prověrky DD, byla vytvořena pracovní skupina, sdělil, že navrhovaný záměr převodu obchodního
závodu je pro něj naprosto nový přístup, domníval se, že dojde k převodu akcií obchodní
společnosti. Upozornil na to, že po převodu obchodního závodu zůstane prázdná obchodní
společnost městu LT. Dále upozornil na ukončení platnosti akreditací pro výkon činnosti
zdravotnického zařízení, které jsou platné pro obchodní společnost, proto navrhuje postup
převodem akcií společnosti.
Ing. Severa sděluje, že dle zkušeností odboru ZD by prodej obchodního závodu neměl být
důvodem pro ukončení akreditace pro výkon činnosti zdravotnického zařízení, musí to být součástí
převodu a MZD tento převod schvaluje.
PhDr. Klika, MBA, DBA ukládá Ing. Severovi prověřit, zda budou akreditace platné i pro převodu
obchodního závodu.
Ing. Novák objasňuje důvody, které vedou ÚK k realizaci převodu Nemocnice LT formou převodu
obchodního závodu nikoliv prodejem akcií, zejména se jedná o délku celého procesu - při převodu
akcií je delší o půl roku.
JUDr. Ing. Lanc uvádí okolnosti, které vedou Nemocnici LT a.s. k negativnímu postoji pro převod
obchodního závodu a navrhuje v případě, že výsledek prověrky DD přinese nějakou překážku pro
realizaci připravovaného záměru ÚK, bude postup modifikován.
JUDr. Hejnová cituje část memoranda, která uvádí, že o záměru realizace cílů memoranda bude
rozhodnuto v návaznosti na závěry DD, zároveň žádá jejího zpracovatele JUDr. Ing. Lance o
stručnou průvodní informaci k postupu prověrky DD, která bude součástí připravovanému
materiálu pro jednání ZÚK 27. 1. 2020.
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA ve shodě s Mgr. Krejzou konstatují, že závěry DD mohou být
důvodem pro změnu v navrhovaném postupu ÚK.
JUDr. Svobodová vznáší připomínku k uzavření dohody o mlčenlivosti, která dosud nebyla
uzavřena, a tudíž podklady k prověrce DD je možné předat až po jejím podpisu.
JUDr. Ing. Lanc navrhuje, že zašle soupis požadovaných podkladů k provedení DD, které nejsou
veřejně dostupné s tím, že je možné je zatím ze strany nemocnice LT připravovat a k jejich předání
dojde až po podpisu dohody o mlčenlivosti. Postup je ze strany Nemocnice LT a.s. odsouhlasen.
Ing. Zemaník navrhuje stanovit termín pro všechny účastníky převodu (LT, ÚK, KZ i NLT)
projednat záměr postupu realizace memoranda ve svých orgánech.
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Vzájemně byl odsouhlasen termín do 8. 2. 2020. Následně bude svoláno 2. jednání pracovní
skupiny v základním složení, dílčí pracovní skupiny budou pracovat průběžně.
Ing. Novák upozorňuje na skutečnost, že převod obchodního závodu je nutné realizovat po
předchozím výběrovém řízení.
JUDr. Svobodová informuje, že se tuto informaci dozvěděla až dnes, dříve byla stanovena
výjimka, ale je nutné ověřit
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, navrhuje tuto informaci ověřit i na straně LT a následně vytvořit
dohodu o realizaci VZ mezi ÚK a LT. Žádá o provedení externího právního posouzení, jak v této
oblasti pokračovat.
Zadání za ÚK provede odbor LP, stejné právní posouzení bude provedeno i na straně LT (budou
dva nezávislé posudky).
JUDr. Ing. Lanc informuje, že našel informaci, že se používání jednací řízení bez uveřejnění a
ÚHOS poskytuje podporu, doporučuje prověřit.
JUDr. Hejnová upřesňuje, že na RÚK 22. 1. 2020 bude předložen materiál obsahující základní
dohodnuté záměry, návrh bude zaslán na KZ a.s. generálnímu řediteli společnosti.
Ing. Novák navrhuje předat médiím prohlášení o společném postupu.
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA ve shodě s Mgr. Krejzou konstatují, že bude mediím sdělen
předpokládaný časový harmonogram postupu realizace záměru dle uzavřeného memoranda.
PhDr. Martin Klika, MBA, DBA, ukončil jednání pracovní skupiny v 11:30 hod. a požádal o další
činnost v dílčích pracovních skupinách.
Harmonogram dalšího postupu a úkoly:
22. 1. 2020 - materiál do jednání RÚK - předběžná informace o postupu při realizaci
memoranda (zpracuje LP, JUDr. Ing. Lanc + KZ a.s. poskytnou podklady)
27. 1. 2020 - materiál do jednání ZÚK
Nejpozději do 8. 2. 2020
-

projednání postupu v orgánech ÚK, LT, KZ a.s. a Nemocnice LT, a.s.
KZ a.s. a Nemocnice LT, a.s. prověří postup dle ÚHOS
ÚK (odbor LP) a LT zajistí externí právní posouzení postupu při realizaci VZ na převod

obchodního závodu
-

ÚK (odbor ZD) prověří platnost akreditací pro výkon činnosti při převodu obchodního

závodu
Příloha: Prezenční listina ze dne 16. 1. 2020
Zápis byl vyhotoven dne 17.1.2020
Ing. Pavla Šimáková, ekonomický odbor
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