
 

             

Pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi konaného dne 19.04.2021                               

                                                                                                              Číslo zprávy: 3 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

 

Předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta města 

Zpracovali:  ekonomický náměstek MěN Čáslav 

                  sekretariát MěÚ 
 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu, 
která byla uzavřena mezi Městem Čáslav a Městskou nemocnicí Čáslav dne 2.6.2016, z důvodů uvedených 

v důvodové zprávě.  
 

Důvodová zpráva: 

Zastupitelstvu kraje je předkládán materiál týkající se aktualizace pověření Městské nemocnice Čáslav (MNČ) 
závazkem veřejné služby v obecném hospodářském zájmu a uzavření smluv o tomto závazku a vyrovnávací platbě 
za jeho výkon, a to v souvislosti se záměrem podání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionálního 

operačního programu (dále „IROP“) financovaného z fondů Evropské unie, ze strany předmětných organizací.  
 

V průběhu měsíce dubna 2021 se v rámci IROP předpokládá vyhlášení výzev – prioritní osa 6: „REACT-EU“, 
investiční priorita č. 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a 

příprava ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství. 
 

V případě úspěšných žadatelů, kterým bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, tato dotace představuje 100 % 

uznatelných výdajů projektu, tzn. projekty jsou kompletně financovány Evropskou unií. 
 

Obecně jsou výzvy zaměřeny na posílení odolnosti zdravotnického systému a zachování jeho funkčnosti, zlepšení 
systému připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, zejména nemocnic, krajských hygienických stanic a 
zdravotních ústavů, podporu rozvoje a vybavenosti infekčních oddělení nemocnic s ohledem na pandemickou situaci 

a potenciální hrozby. Za účelem zajištění dostatečných kapacit nemocnic a snížení smrtnosti pandemie je nutné posílit 
odolnost páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče, zejména oddělení JIP, ARO, diagnostická a intervenční 
pracoviště, navýšit a modernizovat laboratorní kapacity. S ohledem na vysokou morbiditu a mortalitu 

a socioekonomické dopady onemocnění COVID-19 je nutné rovněž podpořit péči o zvláště ohrožené skupiny 
pacientů.  
Konkrétně se jedná v případě MNČ jedná o tyto 2 výzvy:  

• č. 98 - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na 
potenciální hrozby 

• č. 99 - Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty 
 

V rámci výzev budou podporováni pouze žadatelé vykonávající službu obecného hospodářského zájmu v souladu s 

právními předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen 
„Rozhodnutí Komise“).  
 

Dle podmínek REACT-EU musí být žadatel o podporu pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, 
přičemž pověřovací akt poskytovateli služby má být vydán subjektem, který má zájem na provozování činnosti 
žadatele v kvalitě a kvantitě v dané lokalitě.  
Objednatel zároveň připravuje optimalizaci řešení obecního systému odpadového hospodářství ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

Přílohy: 
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

• Smlouva o výkonu služby obecného hospodářského zájmu ze dne 2.6.2016 
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Dodatek č. 1  

ke Smlouvě o výkonu služby obecného hospodářského zájmu  
Město Čáslav 

IČO: 00236021 

se sídlem náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav 

zastoupené JUDr. Vlastislavem Málkem, starostou 

dále jako „Město“ na straně jedné 

 

a 

 

Městská nemocnice Čáslav 

IČO: 00873764  

Se sídlem: Jeníkovská 348/17, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav   

Zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr 1640  

Zastoupená Ing. Rudolfem Bublou, ředitelem 

dále jako „Nemocnice“ na straně druhé 

 

společně dále též jako „smluvní strany“ 

 

uzavírají na základě své svobodné, vážné a omylu prosté vůle,  
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu služby obecného 

hospodářského zájmu ze dne 2. 6. 2016 
(dále jen „dodatek“) 

 

I. 

Úvodní prohlášení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 6. 2016 Smlouvu o výkonu služby obecného hospodářského 
zájmu č. 001/2016 (dále jen „SOHZ“), kterou došlo k úpravě jejich vzájemných práv a 

povinností za účelem provádění služeb obecného hospodářského zájmu Nemocnicí pro 

Město a poskytování prostředků ta účelem poskytnutí vyrovnávací platby Nemocnici za 

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 
 

2. S ohledem na fakt, že Nemocnice má zájem žádat o poskytnutí finančních prostředků 

v rámci připravovaného dotačního programu REACT-EU (připravované výzvy č. 98. a 99. 
v rámci IROP), dohodly se smluvní strany za tímto účelem a s úmyslem lepšího zacílení 
smlouvy na daný titul na rozšíření služeb v režimu závazku veřejné služby, a tedy i na 

změně SOHZ, a to následovně. 
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II. 

Předmět dodatku 

 

1. Na základě vzájemné dohody smluvních stran se mění (resp. upřesňuje) ujednání v čl. 1 

odst. 2 smlouvy tak, že tento zní nyní následovně: 
 

„Město má zájem na zajištění služeb urgentního příjmu a návazné akutní péče, akutní lůžkové a 
ambulantní nemocniční péče, návazné akutní péče a dále neakutní dlouhodobé péče v režimu závazku 

veřejné služby v rozsahu definovaném v Oprávnění k povolení poskytování zdravotních služeb 
vydané Krajským úřadem Středočeského kraje rozhodnutím č.j. 158617/2012/KUSK, ze dne 

19.11.2012 ve znění následných změn, resp. ve znění poslední změny ze dne 9.12.2019 pod č.j. 
153670/2019/KUSK, a dále služeb, které budou realizovány v režimu závazku veřejné služby 
(REACT-EU (dále jen „Služba“), zejména pro obyvatele spádového území jako veřejné služby (dále 

jen „Služba“) v rozsahu čtyř základních oborů, resp. oborů, jak je uvedeno dále. 

 

Popis činností Nemocnice, které budou vykonávány v režimu závazku veřejné služby (REACT-EU): 

 

- Služby zdravotní péče poskytované v oborech dle projektů příjemce financovaných v rámci 

IROP, prioritní osa 6: REACT-EU, Investiční priorita 13: Podpora zotavení z krize 

v souvislosti s pandemií COVID 19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 

digitálního a odolného oživení hospodářství, Specifický cíl: 6.1 REACT-EU, výzvy č. 98: 

ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ 
POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ 
HROZBY, konkrétně 

o Urgentní příjmy 2. typu: 

a) Anesteziologie a resuscitace (včetně operačních sálů a centrální sterilizace) 

b) JIP, ARO, semiintenzivní péče  
c) Radiologie a zobrazovací metody  

d) Laboratoře 

e) Chirurgie, ortopedie a traumatologie 

f) Vnitřní lékařství (interna) včetně pneumologie  
g) Gynekologie a porodnictví 

 

- Služby zdravotní péče poskytované v oborech dle projektů příjemce financovaných v rámci 

IROP, prioritní osa 6: REACT-EU, Investiční priorita 13: Podpora zotavení z krize 

v souvislosti s pandemií COVID 19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 

digitálního a odolného oživení hospodářství, Specifický cíl: 6.1 REACT-EU, výzvy č. 99: 

ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POSKYTOVATELŮ PÉČE O ZVLÁŠTĚ 
OHROŽENÉ PACIENTY, konkrétně 

o Péče o ohrožené cílové skupiny (v daných lékařských oborech): pacienti, jejichž 
zdravotní stav vyžaduje doléčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení (lékařské 
obory: obory následné péče, konkrétně následná péče v rámci lůžkového oddělení 
geriatrie).“ 



3 

 

2. Na základě vzájemné dohody smluvních stran a s ohledem na trvání doby udržitelnosti 
potenciálních projektů se mění ujednání v čl. 3 odst. 2 smlouvy tak, že tento zní nyní 

následovně: 
 

Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028. 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Veškerá ostatní ujednání SOHZ zůstávají beze změny. Tento dodatek nabývá platnosti a 

účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Dodatek je uzavírán na dobu určitou, shodnou s dobou trvání SOHZ, tedy do 31. 12. 2028. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po 
jednom. 

4. Dodatek č. 1 byl schválen na jednání Rady města Čáslavi dne __.__.2021, usnesením č. 
_____________ a na jednání Zastupitelstva města Čáslavi dne __.__.2021, usnesením č. 
_____________ . 

 

 

V Čáslavi, dne __. __. ____ 

 

________________________                                _________________________________ 

Město Čáslav                                  Městská nemocnice Čáslav 

JUDr. Vlastislav Málek, starosta                                Ing. Rudolf Bubla, ředitel 
  

 

 

 

 

 








