
 Příloha č.  1  
     Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o zajištění  

   závazku veřejné služby 
    uzavřený podle ust. § 159 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění      

                                      pozdějších předpisů 
      

          Číslo objednatele: OMOŠ SML1018597/LPS/2016 

        Číslo poskytovatele: 

 

          S m l u v n í   s t r a n y 

 
         Objednatel: 

         Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

zastoupené:   Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad 

Labem 

IČ:  00081531 

DIČ:  CZ 00081531 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

Číslo účtu:  9005-1125411/0100 

Zástupce pro věcná jednání: 

         PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

telefon, fax:  475 271 799 (601 328 729) 

         e-mail:  jana.mullerova@mag-ul.cz 

 

         a  

 

         Poskytovatel: 

         Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem:              Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

zastoupená: Ing. Petrem Fialou, generálním ředitelem společnosti 

IČ: 25488627 

DIČ: CZ 25488627  

bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

číslo účtu:  216686400/0300 

adresa ordinace: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

 Zástupce pro věcná jednání: 

Ing. Luděk Rückl, náměstek pro ekonomické řízení a controlling 

telefon:  477 114 111 

e-mail:                    ludek.ruckl@kzcr.eu 

 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 1550, dne 5. 5. 2004 
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   uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

 

 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY 

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

(dále jen „dodatek“) 

 

 

1) Objednatel a poskytovatel se z důvodu změny výše poskytnuté vyrovnávací platby 

dohodli na následujících změnách Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby uzavřené dne 12. 5. 2016. 

 

V článku III. odstavec 3) nově zní:  

 

„Po schválení poskytnutí vyrovnávací platby v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem  

a po podepsání této smlouvy oběma smluvními stranami poukázat  

poskytovateli vyrovnávací platbu v maximální výši 1 732 800,- Kč (slovy: 

jedenmilionsedmsettřicetdvatisíceosmsetkorunčeských) na zabezpečení provozu ordinace 

LPS, a to jednorázově, s tím, že vyrovnávací platba bude vyúčtována za podmínek 

uvedených v této smlouvě a případný přeplatek vrácen objednateli.“ 

 

V článku IV. odstavec 3) nově zní: 

 

„Vyrovnávací platba ve výši 1 732 800,- Kč, dle odst. 3) článku III. této smlouvy bude 

poskytnuta do 10 dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.“ 

 

2) V případě, kdy již byla objednatelem poskytovateli vyplacena vyrovnávací platba 

v původní výši, bude navýšení vyrovnávací platby provedeno formou doplatku ve výši 

532 800,- Kč (slovy:pětsettřicetdvatisíceosmsetkorunčeských) do celkové částky 

navýšené vyrovnávací platby, a to do 10 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. 

3) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby jsou: 

Příloha č. 1, 1a,1b – „Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS“. 

4) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 

5) Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  

obdrží 2 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. 

6) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními 

stranami. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění, 

provede uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy o zajištění závazku veřejné služby  

na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ze dne 12. 5. 2016 v registru smluv. 

Objednatel je povinen do jednoho týdne od uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy  

o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby ze dne 

12. 5. 2016 v registru smluv o této skutečnosti poskytovatele písemně uvědomit.  
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7) Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. ………ze 

dne …… 

 

 

 

 

 

Za objednatele:                                                             Za poskytovatele: 

V Ústí nad Labem dne:                                                 V Ústí nad Labem dne:  

 

 

 

 

…………………………………..…                            ………………………………………. 

Ing. Věra Nechybová       Ing. Petr Fiala 

primátorka Statutárního města Ústí nad Labem           generální ředitel společnosti        

                                                                                     Krajské zdravotní, a.s. 

 



 4 

Příloha č. 1:  
 

 

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS 
Všeobecný praktický lékař  a Praktický lékař pro děti a 

dorost  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 (v Kč) 

1. Náklady celkem 4 171 240 

1.1. Mzdové náklady 3 541 370 

1.2. Provozní náklady    100 000 

1.3. Platby za služby    529 870 

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů)   417 124 

3. Výnosy                                        2 855 564 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven 2 035 564 

3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  

  820 000 

* 3.3. Příjmy od měst (obcí)  0 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

                                      1 732 800 

* Finanční prostředky jsou určeny poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lékařskou 
pohotovostní službu a budou vydány z rozpočtu příslušného města (obce) v dané spádové 
oblasti, bez ohledu, zda budou poskytnuty poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím 
smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a objednatelem nebo poskytovatelem a 
příslušným městem (obcí).  

   

v  Ústí nad Labem  

dne    

   

   

   

……………………………………………… 

razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 
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Příloha 1a:  

 

Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Všeobecný praktický lékař   

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 (v Kč) 

1. Náklady celkem 2 098 610 

1.1. Mzdové náklady 1 859 470 

1.2. Provozní náklady      41 000 

1.3. Platby za služby    198 140 

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů)  209 861 

3. Výnosy                                       1 223 599 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven  853 599 

3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  

370 000 

* 3.3. Příjmy od měst (obcí)  0 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

                                     1 084 872 

* Finanční prostředky jsou určeny poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lékařskou 
pohotovostní službu a budou vydány z rozpočtu příslušného města (obce) v dané spádové 
oblasti, bez ohledu, zda budou poskytnuty poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím 
smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a objednatelem nebo poskytovatelem a 
příslušným městem (obcí).  

   

v  Ústí nad Labem  

dne    

   

   

   

……………………………………………… 

razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1b:  
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Plánované roční náklady a výnosy provozu ordinace LPS 

odbornost ordinace LPS Praktický lékař pro děti a dorost  

poskytovatel zdravotních služeb 
(název, sídlo) 

Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí 
nad Labem, o. z. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 

 

 

Nákladová/Výnosová položka 
Předpokládané čerpání vyrovnávací platby  

z rozpočtu objednatele na zajištění LPS  
v období od 1. 1. do 31. 12. 2016 (v Kč) 

1. Náklady celkem 2 072 630 

1.1. Mzdové náklady 1 681 900 

1.2. Provozní náklady      59 000 

1.3. Platby za služby    331 730 

2. Odměna poskytovateli  
(max. 10% z celkových nákladů)  207 263 

3. Výnosy                                       1 631 965 

3.1. Platby zdravotních pojišťoven                                       1 181 965 

3.2. Ostatní výnosy (vč. regulačních 
poplatků)  

450 000 

* 3.3. Příjmy od měst (obcí)  0 

Celková výše vyrovnávací platby 
z rozpočtu objednatele 

647 928 

* Finanční prostředky jsou určeny poskytovateli zdravotních služeb poskytujícímu lékařskou 
pohotovostní službu a budou vydány z rozpočtu příslušného města (obce) v dané spádové 
oblasti, bez ohledu, zda budou poskytnuty poskytovateli zdravotních služeb prostřednictvím 
smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a objednatelem nebo poskytovatelem a 
příslušným městem (obcí).  

   

v  Ústí nad Labem  

dne    

   

   

   

……………………………………………… 

razítko a podpis statutárního zástupce poskytovatele 
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