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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP/207/2016 

ze dne 11. 4. 2016  
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany: 

 
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“) 
  
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál č. OLP/207/2016 
ze dne 11. 4. 2016 
 
(dále jen „Dodatek“) 
 

 
  

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 4. 2016 Smlouvu o poskytnutí příplatku mimo základní 

kapitál č. OLP/207/2016 (dále jen „Smlouva“), kterou se Akcionář zavázal poskytnout 
Společnosti dobrovolný peněžitý příplatek do vlastního kapitálu Společnosti mimo 
základní kapitál ve výši 1.000.000.000,- Kč (dále jen „Příplatek“), a to postupně v 19-ti 
splátkách splatných vždy do 30. 6. každého jednotlivého kalendářního roku, jak je 
specifikováno v čl. III. Smlouvy. 

 
1.2. Účelem tohoto Dodatku je snížení celkové výše Příplatku v souvislosti se zkrácením 

doby jeho splácení na dobu do 30. 6. 2024, při zachování výše jednotlivých splátek. 
 
 

II. 
Předmět Dodatku 

 
2.1. Smluvní strany se tímto dohodly, že celková výše Příplatku se snižuje z původně 

sjednané částky ve výši 1.000.000.000,- Kč na částku 419.444.442,- Kč s tím, že roční 
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splátky budou nadále hrazeny ve stejné výši, tj. v částce 52.777.778,- Kč za stejných 
podmínek a ve stejných termínech, jak je sjednáno v čl. III. Smlouvy, a to až do 30. 6. 
2024, kdy bude splatná poslední z těchto ročních splátek. 
 

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Tento Dodatek je uzavřen 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. 
 

3.2. Představenstvo Společnosti vyslovilo souhlas s uzavřením tohoto Dodatku ke Smlouvě, 
a to na svém zasedání ze dne 3. 6. 2020 usnesením č. 13-6/2020. 
 

3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 stejnopisy 
obdrží Akcionář a 2 stejnopisy Společnost. 
 

3.4. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek bude zveřejněn na webových stránkách 
Libereckého kraje (www.liberecky-kraj.kraj-lbc.cz), s výjimkou osobních údajů 
fyzických osob uvedených v tomto Dodatku, a dále uveřejněn v registru smluv 
v souladu s ust. § 2 odst. 1 písm. b) č. 340/2015 Sb., zák. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění. 

 
 
V Liberci dne _________________   V Liberci dne __________________ 

 

 

_____________________________   ________________________________ 

za Liberecký kraj     za Krajskou nemocnici Liberec, a.s.  
Bc. Martin Půta,     MUDr. Richard Lukáš, PhD. 
hejtman       předseda představenstva  
 

 

 


