Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1550

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

5. května 2004
B 1550 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Doručovací číslo: 401 13
254 88 627
Akciová společnost

zpracování dat, služby databank, správa sítí
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
reklamní činnost a marketing
zprostředkování služeb
činnost informačních a zpravodajských kanceláří
poskytování technických služeb
zprostředkování obchodu
technické činnosti v dopravě
realitní činnost
správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
poskytování zdravotní péče, jejíž obsah je vymezen v rozhodnutí vydaném podle
obecně závazných právních předpisů
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské
činnosti
mimoškolní výchova a vzdělávání
ubytovací služby
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
kopírovací práce
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
masérské, rekondiční a regenerační služby
výroba potravinářských výrobků
grafické práce a kresličské práce
provozování solárií
silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní provozovaná
osobními automobily, příležitostná provozovaná autobusy
čištění textilu a oděvů
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
hostinská činnost
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5
t celkové hmotnosti, vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
zajišťování předškolního vzdělávání
zajišťování služeb souvisejících s provozem mateřských škol, včetně stravování
dětí
Statutární orgán - představenstvo:
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místopředseda
představenstva:
MUDr. LEOŠ VYSOUDIL, dat. nar. 14. února 1972
Rooseveltova 744/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 23. listopadu 2020
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
člen představenstva:
prof. Ing. JOSEF ŠEDLBAUER, Ph.D, dat. nar. 16. února 1969
Pekárkova 322/22, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
člen představenstva:
Ing. JAKUB KOMÁREK, dat. nar. 15. června 1989
č.p. 85, 411 16 Klapý
Den vzniku členství: 3. června 2021
člen představenstva:
Ing. STANISLAV DOSTÁL, dat. nar. 17. října 1955
Velká Černoc 145, 438 01 Měcholupy
Den vzniku členství: 3. června 2021
předseda
představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

MUDr. ONDŘEJ ŠTĚRBA, dat. nar. 9. prosince 1970
Luční 2158/3, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 11. června 2021
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
5
Za představenstvo jedná navenek, resp. podepisuje předseda, popř.
místopředseda představenstva, vždy společně s jedním dalším členem
představenstva. Podepisování se provádí tím způsobem, že k napsané nebo
natištěné obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby své podpisy.
Je-li udělena prokura, zastupuje a podepisuje za společnost prokurista v rozsahu
prokury.

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
prof. MUDr. MARTIN SAMEŠ, CSc., dat. nar. 1. listopadu 1963
Na Drahách 1093/27a, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 10. dubna 2019
Člen dozorčí rady:
MUDr. TOMÁŠ HANEK, dat. nar. 27. března 1962
Valtířov 138, 400 02 Velké Březno
Den vzniku členství: 10. dubna 2019
Člen dozorčí rady:
VLADIMÍR VANĚK, dat. nar. 4. května 1965
Doubravická 1656/1, Trnovany, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 10. dubna 2019
Předseda dozorčí
rady:
Mgr. KAREL KREJZA, dat. nar. 12. února 1968
Škrétova 1966/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Den vzniku funkce: 30. listopadu 2020
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
člen dozorčí rady:
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Mgr. PAVEL JANDA, dat. nar. 18. října 1984
28. října 1849, 440 01 Louny
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
člen dozorčí rady:
MUDr. MIROSLAV OUZKÝ, dat. nar. 18. srpna 1958
1. máje 1534, 432 01 Kadaň
Den vzniku členství: 17. listopadu 2020
člen dozorčí rady:
MUDr VLASTIMIL WOZNICA, dat. nar. 13. července 1966
Jižní 3210, 434 01 Most
Den vzniku členství: 1. února 2021
člen dozorčí rady:
JITKA BÁRTOVÁ, dat. nar. 28. května 1961
Bílinská 114/10, 419 01 Duchcov
Den vzniku členství: 3. června 2021
člen dozorčí rady:

Počet členů:
Jediný akcionář:

MARIAN ČAPEK, dat. nar. 29. února 1976
Jarošova 3472, 407 47 Varnsdorf
Den vzniku členství: 3. června 2021
9
Ústecký kraj, IČ: 708 92 156
Ústí nad Labem, Velká hradební 3118/48, PSČ 40002

Akcie:

Základní kapitál:

5 393 528 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
5 393 528 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí
následné péče Ryjice, příspěvková organizace, IČ 727 53 536, se sídlem Ryjice
č.p. 1, PSČ 403 31 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ 254 88 627,
se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13 jako kupujícím
došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková
organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod jako celek a
na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související.
Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložením do Sbírky listin pod
sp.zn. B 1550.
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 29. 7. 2015 mezi Nemocnicí
následné péče Most, příspěvková organizace, IČ 661 12 338, se sídlem Jana
Žižky 1304, Most, PSČ 434 01 jako prodávajícím a Krajskou zdravotní, a.s., IČ
254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
jako kupujícím došlo k prodeji závodu Nemocnice následné péče Most,
příspěvková organizace. Touto smlouvou kupující nabyla od prodávajícího Závod
jako celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem
související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dnem zápisu v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem a uložením do Sbírky
listin pod sp.zn. B 1550.
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 24. 8. 2020, ve znění dodatku č. 1
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ze dne 20. 11. 2020, a dodatku č. 2 ze dne 29. 1. 2021, mezi Krajskou
zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1550, jako kupujícím a Nemocnicí Litoměřice, a.s.,
IČO 061 99 518, se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, PSČ 412 01, zapsané v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. B
2641, jako prodávajícím došlo k prodeji závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. Touto
smlouvou kupující nabyl od prodávajícího Závod jako celek a na kupujícího
přešla veškerá práva a povinnosti se Závodem související. Smlouva o koupi
závodu nabývá účinnosti dne 1. 4. 2021.
Na základě Smlouvy o koupi závodu ze dne 21. 6. 2021, mezi Krajskou
zdravotní, a.s., IČO 254 88 627, se sídlem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad
Labem, PSČ 401 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, sp.zn. B 1550, jako kupujícím a Krajskou majetkovou,
příspěvkovou organizací, IČO 008 29 048, se sídlem Tolstého 1232/37, Ústí nad
Labem, PSČ 400 03, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, sp.zn. Pr 508, jako prodávajícím došlo k prodeji části závodu
Krajské majetkové, příspěvkové organizace, střediska Lužická nemocnice
Rumburk. Touto smlouvou kupující nabyl od prodávajícího část závodu jako
celek a na kupujícího přešla veškerá práva a povinnosti s touto částí závodu
související. Smlouva o koupi závodu nabývá účinnosti dne 1. 7. 2021.
Odštěpné závody:
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Sídlo nebo umístění: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Doručovací číslo: 401 13
Identifikační číslo:
254 88 627
Předmět podnikání:
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí
vydávaném podle obecně závazných právních předpisů
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
hostinská činnost
ubytovací služby
kopírovací práce
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
čištění textilu a oděvů
silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní
technické činnosti v dopravě
výroba potravinářských výrobků
grafické práce a kresličské práce
provozování solárií
masérské, rekondiční a regenerační služby
technické činnosti v dopravě
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Odštěpný závod:
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Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Obchodní firma:
Sídlo nebo umístění: Děčín II, U Nemocnice 1, PSČ 40599
Předmět podnikání:
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí
vydávaném podle obecně závazných právních předpisů
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
zprostředkování obchodu a služeb
pronájem a půjčování věcí movitých
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Sídlo nebo umístění: Chomutov, Kochova 1185, PSČ 43012
Předmět podnikání:
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí
vydávaném podle obecně závazných právních předpisů
zprostředkování obchodu a služeb
podnikání v oblasti s nakládáním s nebezpečnými odpady
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
zpracování dat, služby databank, správa sítí
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Sídlo nebo umístění: Teplice, Duchcovská 53, PSČ 41529
Předmět podnikání:
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí
vydávaném podle obecně závazných právních předpisů
zprostředkování obchodu a služeb
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
správa a údržba nemovitostí
realitní činnost
pronájem a půjčování věcí movitých hostinská činnost
kopírovací práce
poskytování technických služeb
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zpracování dat, služby databank, správa sítí
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
čištění textilu a oděvů
masérské, rekondiční a regenerační služby
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silniční motorová doprava osobní
silniční motorová doprava nákladní
technické činnosti v dopravě
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Odštěpný závod:
Obchodní firma:
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Sídlo nebo umístění: Most, J.E. Purkyně 270/5, PSČ 43464
Předmět podnikání:
poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí
vydávaném podle obecně závazných právních předpisů
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně
lektorské činnosti
správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
hostinská činnost
ubytovací služby
kopírovací práce
poskytování technických služeb
velkoobchod
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Odštěpný závod:
Označení
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z.
odštěpného závodu:
Sídlo nebo umístění: Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Předmět podnikání:
Poskytování zdravotní péče, jejíž rozsah je vymezen v rozhodnutí vydaném
podle obecně závazných právních předpisů
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Hostinská činnost
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Vedoucí odštěpného závodu:
MUDr. PETR MALÝ, MBA, dat. nar. 23. října 1965
Pod Havránkou 220/26, Troja, 171 00 Praha 7
Ostatní skutečnosti:
Jediný akcionář dne 22. 6. 2020 rozhodl dle čl. 11 odst. 3 písm. b) stanov
společnosti Krajská zdravotní, a.s. o zvýšení základního kapitálu
společnosti upsáním nových akcií v souladu s ust. § 474 a násl. zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), (dále jako "Zákon o obchodních korporacích"),
peněžitým vkladem ve výši 119 700 000,00 Kč, tj. jedno sto devatenáct
milionů sedm set tisíc korun českých, a to následovně:
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 119 700 000,00 Kč, tj.
Údaje platné ke dni: 31. srpna 2021 03:43

6/7

oddíl B, vložka 1550

jedno sto devatenáct milionů sedm set tisíc korun českých, a to upsáním
nových akcií; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se
nepřipouští,
b) upsáno bude 119 700 ks, tj. jedno sto devatenáct sedm set kusů
kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000,00
Kč, tj. jeden tisíc korun českých; emisní kurs nově upisovaných akcií je
roven jejich jmenovité hodnotě,
c) všechny nově upisované akcie upíše jediný akcionář společnosti
Ústecký kraj, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře nejpozději do
sedmi dnů ode dne, kdy bude splněna poslední z podmínek účinnosti
rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, a to se
společností Krajská zdravotní, a.s.
d) emisní kurs akcií je upisovatel povinen splatit najednou peněžitým
vkladem ve výši 119 700 000,00 Kč, tj. jedno sto devatenáct milionů sedm
set tisíc korun českých na účet č. 240294706/0300, vedený u
Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě do 20, tj. dvaceti dnů ode
dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Za tento peněžitý vklad bude
upisovateli vydáno 119 700 ks, tj. jedno sto devatenáct tisíc sedm set kusů
kmenových listinných akcií na jméno,
e) společnost vydá upisovateli nově upsané akcie do 20, tj. dvaceti dnů od
rozhodnutí o zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
a to vše za podmínky, že smlouva o koupi závodu, uzavřená mezi Krajskou
zdravotní, a.s. a Nemocnicí Litoměřice, a.s. a převod nemovitých věcí,
tvořících areál nemocnice v Litoměřicích, mezi Ústeckým krajem a městem
Litoměřice, nabydou účinnosti.
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