
S M L O U V A   

O poskytnutí příplatku mimo základní kapitál  
(dále jen „Smlouva“) 

 

č. OLP /207/2016 

smluvní strany: 
 
Liberecký kraj 
se sídlem  : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený  : Martinem Půtou, hejtmanem 
IČ   : 70891508 
DIČ   : CZ70891508 
bankovní spojení : Komerční banka a.s. 
číslo účtu  : 19-7964000277/0100 
 
na straně jedné (dále jen „Akcionář“) 
 
a 
 
Krajská nemocnice Liberec, a.s. 
se sídlem  : Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, doručovací 
číslo 460   

63, zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1651 

zastoupenou  : MUDr. Luďkem Nečesaným, MBA, předsedou představenstva 
IČO   : 27283933 
DIČ   : CZ699003993 
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu  : 35-6225420257/0100  
 
na straně druhé (dále jen „Společnost“) 
  

 
I. 

Předmět a účel smlouvy 
 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný 
peněžitý příplatek Akcionáře do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál a 
souhlas Společnosti tento příplatek přijmout. 
 

2. Dobrovolný peněžitý příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této 
Smlouvy je poskytován v souladu s usnesením Rady Libereckého kraje č. 167/16/RK 
ze dne 2. 2. 2016 a usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 63/16/ZK ze dne  
23. 2. 2016.  
 

3. Účelem poskytnutí dobrovolného příplatku Akcionářem je poskytnutí nových 
finančních zdrojů Společnosti tak, aby mohla být financována výstavba nového areálu 



nemocnice označovaná jako projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ – záměr této 
modernizace včetně časového harmonogramu je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této 
Smlouvy. 
 

4. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že dobrovolný příplatek 
poskytnutý Akcionářem Společnosti na základě této Smlouvy není dotací. Nebude-li to 
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, může Akcionář za splnění podmínek 
stanovených touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy požadovat jeho vrácení. 

 
 

II. 
Projevy vůle smluvních stran 

 
1. Akcionář se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý 

příplatek Akcionáře ve výši 1.000.000.000 Kč (slovy: jednamiliardakorunčeských). 
2. Společnost dobrovolný příplatek od Akcionáře přijímá a zavazuje se jej využívat v 

souladu s podmínkami dále stanovenými touto Smlouvou. 
3. Společnost se zavazuje zřídit samostatný transparentní účet, na který bude příspěvek 

poskytnut a z tohoto účtu čerpat prostředky pouze na účely dle článku I. odst. 3 této 
Smlouvy, a to vždy na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti. 
 

III. 
Úhrada příplatku 

 
1. Akcionář se zavazuje poskytnout dobrovolný příplatek Společnosti v 19-ti pravidelně 

se opakujících splátkách splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního 
roku, přičemž první splátka je splatná 30. 6. 2017 ve výši 49.999.996 Kč (slovy: 
čtyřicetdevětmilionůdevětsetdevadesátdevěttisícdevětsetdevadesátšestkorunčeských) a 
zbylých osmnáct splátek je splatných ve výši 52.777.778 Kč (slovy: 
padesátdvamiliónůsedmsetsedmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesátosmkorunčeských). 

2.  Smluvní strany se dohodly, že dobrovolný příplatek bude Akcionářem poskytnut 
Společnosti bezhotovostním převodem poukázaným na účet Společnosti  
115-2121570287/0100 vedený u Komerční banky, a.s. 

 
IV. 

Nakládání s příplatkem 
 

1. Společnost se zavazuje dobrovolný příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a 
hospodárně, a to pouze k účelu stanovenému touto Smlouvou.  

 
 

V. 
Vrácení příplatku akcionáři 

 
1. Akcionář je oprávněn žádat po Společnosti vrácení dobrovolného příplatku a to i po 

částech, nebude-li to v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a budou-li 
splněny všechny právními předpisy, stanovami či touto Smlouvou stanovené podmínky. 

  
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 a na transparentním 

účtu bude zůstatek finančních prostředků, který nebyl na tento účel využit nebo  
 

b) Projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ byl úspěšně dokončen a na 
transparentním účtu bude zůstatek finančních prostředků, který se na tento 
projekt nevyužil.  

 
 

. VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Libereckého kraje dne 23. 2. 

2016. 
2. Veškeré písemnosti adresované jednou smluvní stranou druhé smluvní straně budou 

doručovány na adresu sídla dané smluvní strany. Za doručenou se považuje i taková 
písemnost, která se vrátí odesílateli jako nedoručená, neboť si ji adresát odmítl převzít 
nebo protože adresát nebyl na doručovací adrese zastižen nebo se na ní nezdržuje. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž 
po podpisu Smlouvy obdrží dva (2) stejnopisy Akcionář a dva (2) stejnopisy Společnost. 

4. Smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 
Libereckého kraje (www.liberecky-kraj.kraj-lbc.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v této Smlouvě. 

 
 
V Liberci dne _________________   V Liberci dne __________________ 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

 Martin Půta       MUDr. Luděk Nečesaný, MBA  
hejtman Libereckého kraje     předseda představenstva  
 

 

Příloha č. 1 - Analýza realizovatelnosti projektového záměru „Modernizace KNL – Etapa č. 1“, 
VERZE: 050216 

 


