
1 
 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PENĚŽITÝCH PŘÍPLATKŮ DO VLASTNÍHO 
KAPITÁLU SPOLEČNOSTI MIMO ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

 
Č. OLP/ 1178/2020 

 
(dále jen „Smlouva“) 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

 
 
Liberecký kraj, se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a,  
IČ: 708 91 508,   
který zastupuje pan Bc. Martin Půta, hejtman  
  
na straně jedné (dále jen „Akcionář“) 
 
 
a 
 
 
obchodní společnost 
Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 
Liberec, Doručovací číslo: 46063,  IČ: 27283933, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci, oddíl B, číslo vložky B 1651,  
kterou zastupuje MUDr. Richard Lukáš, PhD., předseda představenstva   
 
na straně druhé (dále jen „Společnost“) 

 
„Akcionář“ a „Společnost“ se dále společně označují jako „Smluvní strany“  

 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Akcionář, tj. Liberecký kraj, se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, IČ: 708 91 508, má 

v úmyslu poskytnout za podmínek stanovených touto Smlouvou peněžité příplatky do 
vlastního kapitálu Společnosti, jejímž je akcionářem, a to jako dobrovolné peněžité 
příplatky do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál, a Společnost má v 
úmyslu tyto dobrovolné peněžité příplatky do vlastního kapitálu Společnosti mimo 
základní kapitál přijmout.  

 
1.2. Účelem těchto dobrovolných peněžitých příplatků poskytovaných Akcionářem je 

získání dalších potřebných finančních zdrojů Společností tak, aby mohl být 
dofinancován Společností realizovaný projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, jehož 
minimální rozsah aktivit a činností je popsán v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy (dále též jen jako „Projekt“). 
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1.4.  Tato smlouva navazuje na Smlouvu mezi akcionáři Společnosti ze dne 6. 11. 2013, ve 

znění jejích dodatků. 
 
 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
2.1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout do vlastního kapitálu Společnosti 

mimo základní kapitál dobrovolný peněžitý příplatek ve výši 1.680.000.000,- Kč 
(slovy: jedna miliarda šest set osmdesát milionů korun českých) (dále též jen 
„Peněžitý příplatek“) na dofinancování realizace Projektu. 

 
2.2. Dobrovolný Peněžitý příplatek dle bodu 2.1. čl. II. této Smlouvy je poskytován 

v souladu s usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 418/19/ZK ze dne 24. 9. 
2019.  

 
2.3. Společnost podpisem této Smlouvy stvrzuje, že souhlasí s tím, že Akcionář poskytne do 

vlastního kapitálu Společnosti Peněžitý příplatek a tento Peněžitý příplatek do vlastního 
kapitálu mimo základní kapitál se zavazuje přijmout. Společnost se zároveň zavazuje 
finanční prostředky získané peněžitým příplatkem využívat účelně a hospodárně, a to 
pouze k účelu a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

 
2.6. Společnost má zřízen transparentní bankovní účet č. 115-2121570287/0100 (shora i dále 

též jen jako „TÚ“), který je Společností určen výlučně pro přijetí (i) peněžitých příplatků 
Akcionářů Společnosti na základě dříve uzavřených smluv (ii) peněžitých příplatků 
Společnosti (iii) Peněžitého příplatku, (iv)  případných dalších Společností získaných 
mimořádných finančních prostředků na financování Projektu (např. dotace ze státního 
rozpočtu, dotace na urgentní příjmy, dotace z Evropských fondů, jiné dotace, dary atp.) 
a pro dispozice s nimi pro účely realizace Projektu. Společnost se zavazuje mít zřízen 
TÚ po dobu do dokončení nebo ukončení Projektu a čerpat prostředky z TÚ pouze k 
účelům realizace Projektu, a to vždy na základě rozhodnutí dozorčí rady Společnosti. 

 
2.7.  Společnost se zavazuje vést samostatné nákladové / střediskové účetnictví související 

s financováním celého Projektu. 
 
 
3. SPLACENÍ PENĚŽITÝCH PŘÍPLATKŮ 
 
3.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že Akcionář je povinen poskytnout Společnosti 

sjednané peněžité příplatky po uzavření této smlouvy, a to po částech, v dílčích platbách 
specifikovaných co do výše a důvodu v jednotlivých písemných žádostech Společnosti 
s tím, že požadovanou dílčí platbu poskytne Akcionář Společnosti bezhotovostním 
převodem na TÚ do 60 – ti dnů po obdržení písemné žádosti Společnosti, obsahující 
alespoň přesnou výši aktuálně Společností požadované platby části příslušného 
příplatku a její zdůvodnění odkazem na příslušný i dosud nesplatný výdaj (dluh) 
Společnosti v rámci Projektu, byl – li již třetí osobou - zhotovitelem či dodavatelem – 
oprávněně Společnosti vyúčtován. 
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3.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jde o Peněžitý příplatek, je Společnost 
oprávněna o jeho poskytování způsobem dle předchozího bodu 3.1. žádat Akcionáře 
kdykoliv počínaje uzavřením této smlouvy a konče dnem 1.7.2025. 

 
3.3. Je-li žádost Společnosti o poskytnutí příslušného příplatku (resp. jeho dílčí části) 

doručena Akcionáři v souladu s ustanovením bodu 3.1. a 3.2., je Akcionář povinen 
požadovaný příplatek, resp. jeho část ve stanovené výši Společnosti poskytnout. 
Povinnost Akcionáře poskytnout příplatek, resp. jeho nevyčerpanou část zaniká 
v nevyčerpaném rozsahu marným uplynutím lhůt pro žádosti Společnosti o čerpání dle 
předchozího bodu 3.2. 

 
 

4.  VRÁCENÍ  PŘÍPLATKŮ AKCIONÁŘI 
 

4.1.  Akcionáři lze dobrovolný příplatek, nebo jeho část vrátit pouze na základě dohody se 
Společností a pouze za předpokladu, že takové vrácení nebude v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a budou splněny všechny právními předpisy, stanovami 
či touto Smlouvou stanovené podmínky. 

 
4.2.  Akcionář může požadovat vrátit část poskytnutého příplatku mimo základní kapitál a to 

v následujících případech: 
 

a) Projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ bude zastaven nebo nebude realizován, a 
na transparentním účtu bude zůstatek finančních prostředků, který nebyl na tento účel 
využit. 

  
 
 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
5.1. Tato Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady Libereckého kraje č. č. 

825/20/RK ze dne 19. 5. 2020 a po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 
usnesení 153/20/ZK ze dne 26. 5. 2020. 
 

5.2. Představenstvo Společnosti vyslovilo souhlas s uzavřením této Smlouvy, a to na svém 
zasedání dne 3. 6. 2020 usnesením č. 13-6/2020. 
 

5.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 
stejnopisy obdrží Akcionář a 2 stejnopisy Společnost. 
 

5.4. Smluvní strany berou na vědomí že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující  
50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují 
nebo ruší, zveřejní Akcionář v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné 
správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Společnost výslovně 
souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo 
zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv Akcionářem zveřejněny. 
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V Liberci dne _________________   V Liberci dne __________________ 

 

_____________________________   ________________________________ 

za Liberecký kraj     za Krajskou nemocnici Liberec, a.s.  
Martin Půta,                   MUDr. Richard Lukáš, PhD. 
hejtman       předseda představenstva  
 
 
 
 
Příloha č. 1 - Popis projektu „Modernizace KNL – Etapa č. I. k 30. 4. 2020 - Rekapitulace 
vývoje nákladů stavební části projektu CUM a parkovacího domu a indikativní úroveň nákladů 
na zdravotní technologie a vybavení. (Dokument představuje stručnou agregaci odhadů 
nákladů projektu počínaje rokem 2014 do současnosti) 

 


