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1. Základní informace 

1.1 Vyhlášení veřejné soutěže 

Liberecký kraj (dále jen “Zadavatel“ nebo “LK“) vyhlašuje jednostupňovou soutěž (dále 

také “Soutěž“ nebo “Výběrové řízení“) poskytovatele dlouhodobého bankovního úvěru 

poskytnutého ve dvou základních tranších (fix a float – viz dále) v celkové výši 

1.300.000.000 CZK (slovy: Jednamiliardatřistamilonů Korun-českých) z řad bank za 

účelem pokrytí finančních potřeb Zadavatele pro financování 1. etapy modernizace Krajské 

nemocnice Liberec (dále také jen “Projekt“) v souladu s touto poptávkovou dokumentací 

(dále jen “Poptávková dokumentace“), která definuje podmínky Soutěže a je zveřejněna 

na webových stránkách na adrese http://deloitte.cz/modernizaceKNL, a to po celou 

dobu podání nabídek, přičemž dle požadavku Zadavatele byly ke dni Soutěže ze strany 

Deloitte osloveny všechny systémově významné banky se sídlem v ČR a Evropská 

investiční banka se sídlem v Lucemburku. Vyhlášení této soutěže bylo schváleno 

zastupitelstvem LK dne 30.03.2021.  

 

V rámci Soutěže budou shromážděny závazné nabídky od všech bank, a ty pak budou 

vyhodnoceny Organizátorem Soutěže, (jak uvedeno níže), podle kritérií uvedených v čl. 

2.3 Poptávkové dokumentace. Z prvního kola Soutěže tak již vzejde vítězná banka resp. 

závazná nabídka, či závazná úvěrová dokumentace pro finální rozhodnutí zastupitelstva 

LK.  

 

1.2 Identifikační údaje Zadavatele soutěže: 

Zadavatel: Liberecký kraj 

Sídlo:  U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 Liberec 2 

IČO:  70891508 

(dále také jen „Zadavatel“ nebo „LK“) 

Kontaktní osoba Zadavatele: Mgr. René Havlík 

         tel: +420 485 226 470  

        mail: rene.havlik@kraj-lbc.cz 

 

1.3 Identifikační údaje organizátora soutěže a hodnotitele výsledků soutěže: 

Organizátor: Deloitte Advisory s.r.o. 

Sídlo:  Praha 2, Italská 2581/67, PSČ 120 00 

IČO:  27582167 

(dále také jen “Deloitte“ nebo “Organizátor“) 

Kontaktní email na Organizátora: Jan Brabec 

tel: +420 606 630 260 

     mail: jbrabec@deloittece.com 

 

Banky budou veškerou elektronickou komunikaci směřovat na adresu Organizátora 

modernizaceKNL@deloittece.com, která je vyhrazena pro účely této Soutěže. Na 

komunikaci směřovanou na jiné mailové adresy není Organizátor povinen reagovat. 

 

1.4 Právní rámec soutěže: 

LK pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádí, že se nejedná o zadávací řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zároveň nejde o veřejnou soutěž 

podle § 1772 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

Účelem této soutěže je transparentní výběr banky financující Projekt zřizovaný za účelem 

zajištění dlouhodobé perspektivy urgentní zdravotní péče v Libereckém kraji.  

 

1.5 Předmět Soutěže: 

LK v rámci realizace Projektu schválil předpokládaný harmonogram výstavby vč. 

předběžného rozpočtu na Projekt. Realizaci Projektu bude koordinovat LK společně se 

zástupci KNL. 

tel:xxx
mailto:rene.havlik@kraj-lbc.cz
mailto:jbrabec@deloittece.com
mailto:modernizaceKNL@deloittece.com
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Vítězná banka Soutěže bude povinna uzavřít s LK příslušnou úvěrovou dokumentaci dle 

podmínek vzešlých ze Soutěže.  

 

1.6 Informace pro banky na účasti ve Výběrovém řízení: 

a) Předpokladem účasti a hodnocení nabídek bank ve Výběrovém řízení je zaslání 

závazné nabídky a prokázání splnění požadované kvalifikace. 

b) LK si vyhrazuje následující práva: 

o právo kdykoli zrušit probíhající Výběrové řízení či jeho část, 

o právo nevybrat ani jednoho z uchazečů z jakéhokoliv důvodu, 

o právo neuzavřít smlouvu se žádnou z bank ani jinou osobou z jakéhokoliv 

důvodu. 

c) Každá banka má právo podat pouze jednu nabídku v rámci Soutěže, kterou může 

upravit a/nebo vzít zpět do konce lhůty pro podání nabídek, LK nepřipouští variantní 

řešení nabídek. Zadavatel akceptuje jen závazné nabídky na celou částku 

poptávaného úvěru, tj. klubové financování či jakákoli jiná forma financování 

složená z dílčích úvěrů či poskytnutá od více než jednoho poskytovatele úvěru není 

přípustná. 

d) Realizace Projektu se uskuteční na základě písemné smlouvy uzavírané s vybranou 

bankou za podmínek stanovených v tomto Výběrovém řízení, kde navrhované 

financování bude realizováno výhradně v českých korunách. 

 

 

2. Závazné podmínky Soutěže 

2.1 Lhůta pro podání nabídek, místo a způsob podávání nabídek do Soutěže 

Lhůta pro podání nabídek do Soutěže končí dnem 30. 11. 2021 v 16:00 hodin. Banka 

musí podat nabídky včetně dokladů k prokázání způsobilosti a kvalifikace banky v 

elektronické verzi na adresu uvedenou v bodě 1.3 – modernizaceKNL@deloittece.com. 

Jakékoliv zpoždění bude považováno za pozdní doručení nabídky, kdy taková nabídka bude 

z hodnocení vyloučena. Po obdržení všech řádně zpracovaných a v termínu doručených 

nabídek, Organizátor tyto nabídky následně předá Zadavateli, a to tak aby Zadavatel 

obdržel tyto nabídky ve stejný čas. 

 

Nejpozději třetí pracovní den od doručení nabídky bude Organizátorem soutěže každému 

uchazeči potvrzeno řádné a včasné doručení jeho nabídky v elektronické podobě, a to na 

emailovou adresu, z které byla daná nabídka odeslána.  

 

 

2.2 Požadavky na prokázání způsobilosti bank při podání nabídek do Soutěže 

2.2.1 Základní způsobilost 

Způsobilou není banka, která: 

a) byla v zemi svého sídla či na jakémkoli území členského státu EU 

v posledních pěti (5) letech před zahájením Projektu pravomocně odsouzena 

či stíhána pro jeden z následujících trestných činů: 

o manipulace s úrokovou sazbou, 

o praní špinavých peněz a financování terorismu, 

o porušování pravidel při správě cizího majetku, 

o zkreslování stavu hospodaření a jmění; 

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen 

splatný daňový nedoplatek; 

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na 

pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti; 

mailto:modernizaceKNL@deloittece.com
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e) nebyla schopna prokazatelně doložit svoji vlastnickou strukturu až do 

konečných vlastníků, kteří jednotlivé podíly vlastní (pro veřejně 

obchodované banky stačí doložení akcionářské struktury); 

f) nedisponuje bankovní licencí udělenou ČNB dle zákona o bankách č. 21/1992 

Sb., v platném znění, nebo bankovní licencí, udělenou příslušnou národní 

bankou členské země v rámci EU, a která se zároveň řídí kapitálovými 

pravidly Basel IV. (Toto ujednání se nevztahuje na nadnárodní banky jako je 

EIB, EBRD, CEB, které se automaticky považují za instituce, které jsou 

způsobilé pro účely této soutěže); 

g) nedisponuje dlouhodobým ratingem stanoveným alespoň jednou 

z následujících ratingových agentur: Standard & Poor's a Fitch v rozpětí AAA 

až BBB- a Moody's v rozpětí Aaa až Baa3. 

 

Pro vyloučení všech pochybností se za banky považují všechny právnické osoby, 

kterým v souladu se zákonem o bankách č. 21/1992 Sb. byla udělena bankovní 

licence ČNB či bankovní licence z kteréhokoli státu v rámci členských zemí EU, 

a které se řídí kapitálovými pravidly Basel IV. Za banku se v rámci Soutěže 

nepovažují úvěrová ani spořitelní družstva. 

 
2.2.2 Prokázání základní způsobilosti 

Banka prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti předložením: 

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo potvrzením resp. doložením výpisů 

akcionářů z příslušné burzy resp. depozitáře cenných papírů, 

b) kopií udělené bankovní licence, 

c) kopií uděleného platného ratingu od příslušné ratingové agentury. 

 

2.2.3 Ekonomická kvalifikace 

Kritéria ekonomické kvalifikace a jeho prokázání 

Banka dosahuje kapitálové přiměřenosti minimálně 15 % a to k 31. 12. 2019. 

 

 

2.3 Hodnocení návrhů nabídek 

Hodnocení nabídek bude provedeno ve lhůtě, ve které jsou banky vázané svou 

nabídkou. Základními hodnotícími kritérii budou tyto faktory (řazeno podle 

důležitosti): 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VÁHA 

1. Výše (způsob/forma stanovení) úrokových sazeb a výše marže,  90% 

2. Výše závazkové provize (další poplatky se dle této poptávkové 

dokumentace nepřipouští) 
5% 

3. Prokázaní zkušeností s financováním projektů veřejné správy za 

posledních 5 let, z toho alespoň 1 projekt za poslední 3 roky 

s objemem financování min. 300 mil. CZK 

5% 

 

 

Proces vyhodnocení nabídek bude založen na bodovacím principu, kdy každá 

nabídka bude hodnocena dle jednotlivých kritérií na bodovací škále od nuly do sta 

(0 až 100) s přihlédnutím k vahám uvedeným výše. 

 

V rámci kritéria č. 1 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude 

obsahovat číselně nejnižší hodnotu. 

 

V rámci kritéria č. 2 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude 

obsahovat číselně nejnižší hodnotu, co se týká nákladů. 
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V rámci kritéria č. 3 bude jako nejvýhodnější hodnocena nabídka, která bude 

obsahovat nejvyšší počet relevantních a uskutečněných projektů. 

 

V případě dosažení shodného skóre jednotlivých bank bude přistoupeno 

k vyhodnocení ekonomického kvalifikačního kritéria kapitálové přiměřenosti bank, 

přičemž lépe hodnocena bude banka s nižší administrativní náročností správy a 

obsluhy bankovního úvěru pro Zadavatele, případně s vyšší kapitálovou 

přiměřeností.  

 

Zadavatel resp. dlužník vychází z toho, že úvěr bude poskytován nezajištěn a pouze 

na základě Dlužníkovi schopnosti splácet prostředky, které ke splácení poplynou 

z jeho příjmů. Ostatní formy zajištění se nepřipouští. Z tohoto důvodu nebudou 

podmínky zajištění vyhodnocovány, protože jsou ze strany Zadavatele nepřípustné. 

 

Závaznou nabídkou se rozumí bankou schválená závazná nabídka (Term Sheet) 

obsahující veškeré podmínky, zejména ty, které budou předmětem hodnocení. Za 

závaznou nabídku lze i považovat závazný návrh úvěrové dokumentace při splnění 

výše uvedených kritérií (smlouva musí obsahovat mj. i ustanovení, odvolávající se 

na účinnost smlouvy až při nebo po zveřejnění v registru smluv). LK si vyhrazuje 

právo dále jednat o smluvních podmínkách dokumentace i po zvolení vítězného 

uchazeče. 

 

Organizátor o výsledcích Soutěže vyrozumí každého účastníka, který podal nabídku 

zvlášť, a to písemně prostřednictvím mailu na emailovou adresu uvedenou 

v nabídce. Pokud by tato emailová adresa nebyla ke dni vyrozumění o výsledcích 

Soutěže již k dispozici resp. by byla nefunkční, odešle Deloitte předmětné 

vyrozumění na korespondenční adresu uvedenou účastníkem, který podal nabídku 

v nabídce, popř. pokud tato nebude uvedena, na jeho sídlo zapsané v obchodním 

rejstříku.   

 

 

3. Další podmínky Soutěže 

3.1 Podstatné náležitosti nabídek 

 

a) Nabídka bude předkládána v českém jazyce nebo anglickém jazyce (platí pouze pro 

banky, jejichž sídlo je mimo území ČR), a to v jednom originále v listinné podobě a 

jedné kopii v elektronické podobě na vhodném nosiči (CD / DVD / FLASHDISK) ve 

formátu pdf. Zadavatel doporučuje, aby každé vyhotovení nabídky bylo 

odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy.  

b) Nabídka musí být úplná a musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto 

Poptávkovou dokumentací a musí být v souladu s ní a veškerými dokumenty, na 

které se odkazuje, jakožto i s obecně závaznými právními předpisy. Vzor krycího 

listu nabídky tvoří Přílohu č. 3 Poptávkové dokumentace. 

c) Veškeré informace uvedené v nabídce a dokumenty musí být pravdivé a v souladu 

se skutečným stavem ke dni podání nabídky. Jakékoliv zneužití systému či úmyslné 

zadání nepravdivých či neexistujících údajů v nabídce zakládá povinnost k náhradě 

škody, která tímto počínáním LK vznikne.  

d) Nabídka nesmí obsahovat utajované informace dle zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

e) Nabídka bude v souladu s:  

(i) body v příloze č. 3 - Části 2 – Cenové podmínky 

(ii) body v příloze č. 3 - Části 3 – Úvěrové podmínky 

(iii) požadovanou dobou splatnosti od 1.1.2026 do 31.12.2035. Splatnost úvěru 

není hodnotícím kritériem podle této Poptávkové dokumentace; 

f) Nabídka bude obsahovat: 
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(i) bankou garantovanou minimální výši úvěrového rámce 1.300.000.000,- CZK. 

Hodnota maximální výše úvěru není hodnotícím kritériem podle této 

Poptávkové dokumentace; 

(ii) Omezující podmínky pro LK. Tyto podmínky nejsou hodnotícím kritériem podle 

této Poptávkové dokumentace.   

g) Nabídka banky je závazná 100 dní od data předložení této nabídky, tj. od 1.12.2021. 

 

 

3.2 Nezávislost průběhu hodnocení  

Banka nesmí kontaktovat, nebo ovlivňovat osoby účastnící se hodnocení nabídek s 

úmyslem ovlivnit průběh hodnocení Soutěže. Pokud by byla banka k uvedené 

činnosti vybízena, popřípadě se o takové činnosti dozvěděla, je povinna tuto 

skutečnost neprodleně sdělit Organizátorovi soutěže.  

 

Podněty týkající se podezření z korupčního jednání je možné zasílat na e-mailovou 

adresu uvedenou Organizátorem v čl. 1 odst. 1.3. Poptávkové dokumentace. 

 

 

3.3 Dodatečné informace  

Banka má právo na získání bližších informací a to výhradně elektronickou formou, 

na kontaktních adresách Organizátora uvedených v čl. 1.3 Poptávkové 

dokumentace. Odpovědi na stanovené otázky budou zveřejněny na webových 

stránkách Organizátora společně s Poptávkovou dokumentací, přičemž LK si 

vyhrazuje právo ponechat některé otázky bez odpovědi. Poslední otázku lze položit 

týden před stanoveným termínem odevzdání nabídek do Soutěže. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na minimalizaci administrativní náročnosti jím 

prováděné správy a obsluhy bankovního úvěru, a proto vylučuje jakékoliv 

požadavky banky na podmínku jakéhokoliv pojištění majetku a omezování s jeho 

nakládáním, na podmínku vedení platebního styku nesouvisejícího se splácením, 

správou a obsluhou tohoto bankovního úvěru, na podmínku dokládání jakékoliv 

technické a stavební dokumentace, na podmínku dokládání a omezování 

majetkových podílů a účastí a na obdobné jakékoliv omezující či administrativu 

zatěžující podmínky ze strany banky, na podmínku dokládání účelovosti bankovního 

úvěru a čerpaných finančních prostředků, s výjimkou prokázání platby Libereckého 

kraje ze svého účtu na Transparentní účet KNL – Projekt Modernizace KNL – Etapa 

č. 1, jak je mj. uvedeno v Příloze č. 3. 
 

 

4. Seznam příloh 

Příloha č. 1 – Zpráva k finančnímu modelu “Projekt Modernizace KNL - Etapa č. 1" 

Příloha č. 2 –  

a) znění Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do 

vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál mezi Libereckým krajem a 

společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec 

I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, 

b) znění Smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 

mezi Libereckým krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se 

sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 

46063, IČ: 27283933, 

c) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál 

č. OLP/207/2016 ze dne 11. 4. 2016 mezi Libereckým krajem a společností 

Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré 

Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933 
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d) znění Smlouvy mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 6.11.2013, 

e) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 

6.11.2013, 

f) znění Dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 

6.11.2013, který byl schválen v zastupitelstvu dne 26. května, 2020 

Příloha č. 3 – Vzor krycího listu nabídky 
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Příloha č. 1 

 

Zpráva k finančnímu modelu  

„Projekt Modernizace KNL – Etapa č. 1“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

a) znění Smlouvy č. OLP/1178/2020 o poskytnutí peněžitých příplatků do 

vlastního kapitálu společnosti mimo základní kapitál mezi Libereckým 

krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 

357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063,  

IČ: 27283933, 

 

b) znění Smlouvy č. OLP/207/2016 o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál mezi Libereckým krajem a společností Krajská nemocnice Liberec, 

a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, 

Doručovací číslo: 46063, IČ: 27283933, 

 

c) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál č. OLP/207/2016 ze dne 11. 4. 2016 mezi Libereckým krajem a 

společností Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, 

Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 46063, 

IČ: 27283933,  

 

d) znění Smlouvy mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 6.11.2013, 

 

e) znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 

6.11.2013, 

 

f) znění Dodatku č. 2 ke smlouvě mezi akcionáři č. OLP/2391/2013 ze dne 

6.11.2013, který byl schválen v zastupitelstvu dne 26. května, 2020 
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Příloha č. 3 

 

Vzor krycího listu nabídky 

 

Souhrn závazných podmínek financování  

 
potřeb Libereckého kraje za účelem jeho financování 1. etapy 

modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s. formou 

dlouhodobého bankovního úvěru  

 

v celkové výši 1.300.000.000,-CZK 
 

pro  

 

Liberecký kraj 
 

 

 

 

 

ČÁST 1 

STRANY A POPIS TRANSAKCE 

 

Dlužník Liberecký kraj (“LK“) 

Transakce Financování nákladů spojených s 1. etapou modernizace Krajské 

nemocnice Liberec, a.s. (“KNL“) v areálu současné nemocnice 

v Liberci, kdy LK poskytne tyto prostředky do KNL formou navýšení 

ostatních kapitálových fondů v KNL při navýšení vlastnického podílu 

LK.  

Věřitel ____________________ 

Datum podpisu Datum podpisu Finanční dokumentace. 
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ČÁST 2 

CENOVÉ PODMÍNKY 

 

1. Tranše  

Výše úvěru 700.000.000,- CZK 

Úrokové období Tříměsíční 

Druh úrokové sazby Fixní 

Splatnost úroků  Čtvrtletně 

Úroková sazba 1. tranše fixní sazba na období úvěru 

Závazková provize 1. 

tranše 

________________ (vyjádřeno v % p.a., max. 0.2 % p.a., a 

to pouze z nedočerpané částky objemu na příslušný rok, dle 

Části 3, Způsob a období čerpání), splatné vždy k 31. prosinci 

daného roku 

  

2. Tranše  

Výše úvěru 600.000.000,- CZK 

Úrokové období Tříměsíční 

Druh úrokové sazby Pohyblivá 

Splatnost úroků  Čtvrtletně 

Úroková sazba 2. tranše 3M PRIBOR 

Marže 2. tranše ________________ aplikovaná marže 

Závazková provize 2. 

tranše 

________________ (vyjádřeno v % p.a., max. 0,2 % p.a., a 

to pouze z nedočerpané částky objemu na příslušný rok, dle 

Části 3, Způsob a období čerpání), splatné vždy k 31. prosinci 

daného roku 
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ČÁST 3 

ÚVĚROVÉ PODMÍNKY 

 

Forma financování 

 

dlouhodobý úvěr čerpaný ve dvou základních tranších 

Účel úvěru Financování nákladů spojených s 1. etapou modernizace 

Krajské nemocnice Liberec, a.s. (“KNL“) v areálu současné 

nemocnice v Liberci. 

Typ úvěru dlouhodobý 

Částka úvěru 1. základní 

tranše (fix) 

700.000.000,- CZK 

Částka úvěru 2. základní 

tranše (float) 

600.000.000,- CZK 

Celková částka úvěru 1.300.000.000,- CZK 

Konvence úroků ACT/365 

Participace Věřitelů Žádná participace jiných věřitelů se nepřipouští 

Měna čerpání CZK 

Způsob a Období čerpání  Jednorázově či opakovaně dílčími tranšemi dle žádosti 

Dlužníka v souladu s potřebami projektu, a to nejpozději 

do 14 dní od řádné žádosti dlužníka, a s odkladem od 

podpisu smlouvy, a to na bankovní účet LK, kdy první 

čerpání nastane v r. 2022 a průběžně bude možné čerpat 

do konce roku 2025.  

Minimální výše každé čerpané dílčí tranše bankovního 

úvěru musí činit 60.000.000,- CZK s výjimkou poslední 

dílčí tranše čerpané během každého kalendářního roku.  

Nejprve bude čerpána 1. základní tranše a po jejím úplném 

dočerpání bude dlužník čerpat 2. základní tranši. Dlužník 

v souladu s cash-flow projektu uvedeného ve Zprávě 

k finančnímu modelu bude čerpat úvěrové prostředky 

v jednotlivých letech a objemech následovně: 

• V roce 2022 do výše 197,4 mil. Kč 

• V roce 2023 do výše nedočerpaného objemu roku 

2022 + 606,3 mil. Kč 

• V roce 2024 do výše nedočerpaných objemů 

předchozích let + 275,9 mil. Kč 

• V roce 2025 do výše nedočerpaných objemů 

předchozích let + 220,4 mil. Kč 

Konečná splatnost 31.12.2035 (viz bod 3.1. písmeno e) část (iii)) 

Splácení jistiny Lineární, čtvrtletně, od 1.1.2026 od 31.12.2035 
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Dobrovolné předčasné splátky 

u Částky úvěru 2. 

Dlužník si vyhrazuje právo splacení úvěru nebo jeho části 

před uplynutím plánovaného termínu splátek, a to počínaje 

od 1.1.2026. Při předčasném splacení úvěru 2. základní 

tranše (float) nebo jeho části při zachování maximálního 

termínu konečné doby splatnosti nebude Dlužník 

sankcionován, tzn., že může provést bezsankčně 

mimořádnou úhradu splátky úvěru  nebo jeho části s tím, 

že tuto skutečnost oznámí Dlužník Věřiteli minimálně 

30 dnů před provedením takové mimořádné splátky. 

Nedočerpání poskytnutého 

úvěru v jeho plné výši 

Dlužník nebude nikterak sankcionován v případě 

nedočerpání maximálního úvěrového rámce 2. základní 

tranše (float). Věřitel v takovém případě sníží úvěrovou 

částku na aktuální výši a upraví podle toho výši splátky. 

 

ČÁST 4 

OSTATNÍ PODMÍNKY 
 

Finanční 

dokumentace 

Úvěrová dokumentace bude připravena Věřitelem popř. právním poradcem 

Věřitele dle tržních standardů. 

Zajištění Bez zajištění  

Odkládací 

podmínky 

čerpání 

Obvyklé pro transakce tohoto typu a další dle uvážení Věřitele, zejména 

však následující: 

(i) Úvěrová dokumentace uzavřena ve formě a obsahu uspokojivém 

pro Věřitele; 

(ii) Předložení relevantních souhlasů statutárních zástupců LK 

s poskytnutým financováním; 

(iii) Předložení dokumentů ke splnění KYC procedury pro Dlužníka; 

(iv) Předložení účetních závěrek LK k 31.12.2018 a k 31.12.2019 popř. 

účetní závěrky k ultimu kalendářních roků (nastal-li zákonný termín), 

které předcházely roku, ve kterém je úvěr schvalován. 

Prohlášení a 

záruky 

Zavázaní budou činit prohlášení obdobná pro transakce tohoto typu (včetně 

odsouhlasených výjimek), zejména však následující: 

(i) Zachování právní existence; 

(ii) Nejsou nutná žádná další jiná než dosud obdržená vládní či regulatorní 

povolení či souhlas třetích stran; 

(iii) Finanční dokumentace je v souladu s právními předpisy, platná, 

závazná a právně vynutitelná; 

(iv) Úplnost a přesnost finančních výkazů; 

(v) Nevznikl ani nehrozí vznik Případu porušení smlouvy; 
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Informační 

povinnosti 

Obvyklé pro transakce tohoto typu a další dle uvážení Věřitele, zejména 

však následující: 

(i) Roční finanční a účetní výkazy Dlužníka; 

 

Nefinanční 

závazky 

Dlužník bude udržovat obvyklé závazky pro transakce tohoto typu (včetně 

přiměřených lhůt k nápravě, bude-li takové porušení napravitelné, a 

odsouhlasených výjimek), zejména však následující: 

(i) Závazek zachovávat právní formu a status;  

(ii) Závazek udržovat v pořádku účetní knihy a záznamy; 

(iii) Závazek platit daně a jiné finanční závazky a řádně vymáhat své 

pohledávky; 

(iv) Závazek Dlužníka uskutečnit financování Projektu výhradně 

prostřednictvím Transparentního účtu vedeného Krajskou nemocnicí 

Liberec, přičemž účelovost čerpání může být na předem učiněnou 

žádost Věřitele prokázáno prostřednictvím výpisu z předmětného účtu. 

Případy 

porušení 

Obvyklé pro transakce tohoto typu (včetně přiměřených lhůt k nápravě - 

bude-li takové porušení napravitelné - a odsouhlasených výjimek), zejména 

však následující: 

(i) Neuhrazení řádně a včas jistiny, úroku, nebo jakékoli jiné částky splatné 

na základě úvěrové dokumentace; 

(ii) Jakékoli Prohlášení nebo záruka se ukáží nebo stanou nepravdivou, 

neúplnou nebo zavádějící; 

(iii) Nastal Případ porušení Nefinančních závazků, které budou v úvěrové 

smlouvě výslovně označené jako podstatné; 

(iv) Konkurz, vyrovnání, úpadek; 

(v) Finanční dokumentace přestane být právně vymahatelnou nebo se 

dostane do rozporu s právními předpisy; 

(vi) Dle názoru Věřitele dojde ke změně značného rozsahu u Dlužníka, která 

by mohla dle názoru Věřitele podstatným způsobem snížit schopnost 

Dlužníka plnit závazky vyplývající z Finanční dokumentace a která bude 

v úvěrové smlouvě pro každý jednotlivý myslitelný případ výslovně 

označena a specifikována; 

(v) V případě nastání Případu těchto porušení bude Věřitel oprávněn mimo 

jiné požadovat úplné splacení všech jejich Úvěrů. 

Další podmínky (i) Poplatky za vedení úvěrového účtu a ostatní poplatky související s 

hodnocením, přijetím, čerpáním a splácením úvěru na Projekt nebudou 

uplatňovány, při dodržení smluvních ujednání ze strany kraje 

(ostatními poplatky nejsou výše úrokové sazby k úvěru a poplatky za 

rezervaci zdrojů) 

(ii) Poskytovatel nebude kraji určovat nebo klást jakékoliv podmínky 

vlastního platebního styku kraje, který nesouvisí s poskytnutím tohoto 

úvěru (tzn. zřídit další účty u poskytovatele úvěru, podmínky min. 

transakcí, objemů apod.). 

(iii) Poskytovatel nebude kraji určovat nebo klást podmínky v souvislosti s 

již stávajícími nebo budoucími úvěry, půjčkami kraje, s výjimkou 

podmínek úvěru na Projekt. 

(iv) Poskytovatel úvěru nebude po kraji požadovat zprávy o průběhu 

stavebních prací Projektu, předkládání smluv o dílo, faktur dodavatelů 

a výpisů z účtů prokazující úhradu výdajů týkajících se činností 
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financovaných z úvěrových prostředků, s výjimkou výpisů uvedených 

v odst. (vii).  

(v) Poskytovatel úvěru nebude kraj nikterak omezovat při nakládání s 

vlastním majetkem kraje. Kraj nebude limitován ani dotazován na 

majetkové účasti kraje nebo nebude požadováno zástavní nebo 

obdobné právo k majetku kraje. 

(vi) Poskytovatelem úvěru budou uvolňovány finanční prostředky kraji na 

bankovní účet kraje, a to na základě žádosti kraje. 

(vii) Prokazatelným výdajem na financování Projektu ze strany 

kraje pro Věřitele bude „pouze“ platba na Transparentní účet 

KNL – Projekt Modernizace KNL – Etapa č. 1, tj. výpis z účtu 

Libereckého kraje prokazující platby financované z úvěrových 

zdrojů na Transparentní účet KNL – Projekt Modernizace KNL – 

Etapa č. 1. 

Rozhodné 

právo 

Právo České Republiky (event. kde bude relevantní právo příslušného 

poskytovatele Zajištění) 

Jurisdikce Soudy České Republiky 

Jazyk Český 

Důvěrnost Tato závazná nabídka a veškeré její části mohou být zveřejněny a budou 

součástí veřejně dostupných materiálů, např. zastupitelstva. 

Platnost 

nabídky 

Tato závazná nabídka je platná minimálně do 10.03.2022. 

  

 

  

 

 

V Praze dne ____________2021 

 

____________________________ 

banka 

 

 

………………………………      ……………………………… 

Podpis 1       Podpis 2 

 


