
DOHODA O ZAPOČTENÍ 

Pardubický kraj, IČO: 70892822, se sídlem Pardubice, Komenského nám. 125, PSČ: 532 11, číslo bankovního 
účtu: 115-5246190257/0100, zastoupený hejtmanem panem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., na straně jedné 
a 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., IČO: 27520536, se sídlem Pardubice, Kyjevská 44, PSČ: 532 03, číslo 
bankovního účtu: 280123725/0300, zastoupená předsedou představenstva a generálním ředitelem panem MUDr. 
Tomášem Gottvaldem, MHA a místopředsedou představenstva panem Ing. Hynkem Raisem, MHA na straně 
druhé 
uzavírají tuto dohodu o započtení 

I. 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., dluží Pardubickému kraji na základě Nájemní smlouvy S/OM/2215/07/KŠ ze 
dne 31. 12. 2014 a jejich dodatků č. 1 až 11 částku ve výši 73 745 954,30 Kč (slovy: sedmdesát tři miliony sedm 
set čtyřicet pět tisíc devět set padesát čtyři korun a třicet haléřů). 

li. 
Nemocnice Pardubického kraje, a.s., dluží Pardubickému kraji na základě Pojistné smlouvy č. 0509111015 ze 
dne 28.6.2019 a jejího dodatku č. 5 částku ve výši 1 240 320,00 Kč (slovy: jeden milion dvě stě čtyřicet tisíc tři 
sta dvacet korun českých). 

Ill. 
Pardubický kraj dluží společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., vyrovnávací platbu za plnění závazku 
veřejné služby, schválenou usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje Z/205/22 ze dne 28. 6. 2022 ve výši 
85 486 267,85 Kč (slovy: osmdesát pět milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvě stě šedesát sedm korun českých 
a osmdesát pět haléřů). 

IV. 
Na základě této dohody započítávají účastníci této dohody své vzájemné pohledávky uvedené v čl. I., li. a Ill. této 
dohody, a to do výše 74 986 274,30 Kč. Tímto zápočtem zaniká závazek uvedený v článku I. a li. této dohody, 
tímto zápočtem se omezuje závazek uvedený v článku Ill. o částku 74 986 274,30 Kč. 

v. 
S ohledem na tuto uzavřenou dohodu o započtení dále dluží Pardubický kraj společnosti Nemocnice 
Pardubického kraje, a.s., pouze zbývající částku 10 499 993,55 Kč. 

VI. 
Pardubický kraj uhradí společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a. s., částku uvedenou v čl. V. této dohody ve 
dvou splátkách takto: ve výši 6 600 000 Kč nejpozději do 31. 8. 2022 včetně a ve výši 3 899 993,55 Kč nejpozději 
do 30. 12. 2022 včetně. 

VII. 
Smluvní strany berou na vědomí, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této dohody odešle tuto dohodu o 
započtení k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této dohody 
Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody 
o započtení nenaplňuje znaky obchodního tajemství(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

VIII. 
Tato dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dohoda zveřejněna v registru smluv 
ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od samého počátku. 

IX. 
Tato dohoda obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi podepsána. 

X. 
Smluvní strany uzavírají tuto dohodu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené 



vtéto smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického 
kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

XI. 
Právní jednání bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 28. 6. 2022 a schváleno 
usnesením č. Z/205/22. 

V Pardubicích dne 1, 7. 2 O 2 2 V Pardubicích dne 1 2 -07- 2022 

Pardubický kraj 
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