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S M L O U V A

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

č. OLP /4528/2018

smluvní strany:

Liberecký kraj
se sídlem : U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
zastoupený : ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''', hejtmanem
IČ : 70891508
DIČ : CZ70891508
bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 19-7964000277/0100

na straně jedné (dále jen „Akcionář“)

a

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
se sídlem : Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1648
zastoupená : ''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''', předsedou představenstva
IČO : 27283518
DIČ : CZ27283518
bankovní spojení : MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu : 226397231/0600

na straně druhé (dále jen „Společnost“)

I.

Předmět a účel smlouvy

1. Liberecký kraj je k okamžiku uzavření této smlouvy jediným akcionářem Společnosti; dojde-

li ke změně složení akcionářů Společnosti, nemění se nic na závazcích plynoucích z této 

smlouvy, zůstane-li Liberecký kraj majoritním akcionářem. 

2. Předmětem této smlouvy je závazek Akcionáře poskytnout Společnosti dobrovolný peněžitý 

příplatek (dále jen příplatek) Akcionáře do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní 

kapitál a souhlas Společnosti tento příplatek přijmout.

3. Příplatek poskytovaný Akcionářem Společnosti na základě této smlouvy je poskytován 

v souladu s usnesením Rady Libereckého kraje č. 1471/18/RK ze dne 7. 8. 2018 a usnesením 

Zastupitelstva Libereckého kraje č. 304/18/ZK ze dne 28. 8. 2018. 

4. Účelem poskytnutí příplatku Akcionářem je poskytnutí nových finančních zdrojů Společnosti 

tak, aby mohly být pořízeny tyto zdravotnické přístroje:

- Laparoskopická věž, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 4.000.000 Kč

- Osmometr, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 1.000.000 Kč

- Rentgenka do CT, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 3.230.000 Kč
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- Injekční systém, kvalifikovaný odhad pořizovací ceny 770.000 Kč

V případě pořízení výše specifikovaných zdravotnických přístrojů za nižší ceny by byly dále 

pořízeny zdravotnické přístroje EKG až do výše vyčerpání příplatku. V případě pořízení výše 

specifikovaných zdravotnických přístrojů za vyšší ceny, nemá Společnost nárok vůči 

Akcionáři na navýšení příplatku.

5. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že 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 příplatek Akcionáře ve výši 

9.000.000 Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských).

2. Společnost 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. 4. této smlouvy, 

a to na základě rozhodnutí představenstva společnosti a po souhlasu dozorčí rady.

III.
Úhrada příplatku

1. Akcionář se zavazuje poskytnout příplatek Společnosti ve výši 9.000.000 Kč (slovy: 

devětmilionůkorunčeských) splatných do 30 kalendářních dnů po nabytí účinnosti této 

smlouvy na účet Společnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že příplatek bude Akcionářem poskytnut Společnosti 

bezhotovostním převodem poukázaným na transparentní účet Společnosti 226397231/0600

vedený u MONETA Money Bank a.s., Liberec, zřízený pro tento účel dle Čl. II odst. 3 této 

smlouvy.

IV.
Nakládání s příplatkem

1. Společnost se zavazuje příplatek poskytnutý Akcionářem používat účelně a hospodárně, a to 

pouze k účelu stanovenému touto smlouvou. Účelné a hospodárné využití příplatku 

Společnosti průběžně kontroluje dozorčí rada.

2. Společnost bude informovat Akcionáře o využití příplatku.

3. V případě pořízení některého zdravotnického přístroje z výše specifikovaných zdravotnických 

přístrojů dle článku I., odst. 4., před uzavřením této smlouvy, lze po nabytí účinnosti této 

smlouvy a souhlasu dozorčí rady převést odpovídající část prostředků z transparentního účtu 

na běžný účet Společnosti.

4. Společnost se zavazuje příplatek využít do 31. 12. 2019.
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V.
Vrácení příplatku akcionáři

1. Akcionář je oprávněn žádat po Společnosti vrácení 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 celý nebo část poskytnutého příplatku pokud by nebyl využit 

na stanovený účel v souladu s článkem I., odst. 4, přičemž využitím je míněno proplacení 

příslušných faktur.

VI.
Závěrečná ustanovení

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 8. 2018.

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. Společnost bere 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 

zveřejněny v registru smluv.

5. Společnost prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, porozuměly jí a smlouva plně 

vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že bude 

zveřejněna Akcionářem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. Smlouva musí být nejprve podepsána Společností a následně Akcionářem.

V Liberci dne: ………………… V České Lípě dne: …………………

''''''''''''''''' '''''''''',

hejtman Libereckého kraje

''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''',

předseda představenstva


