
 

PRO NADCHÁZEJÍCÍ 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
konané 19.5.2022

K bodu: 
Nemocnice Jablonec n. N., p. o. - prodloužení doby čerpání
investičního úvěru do 31. 12. 2027

Předkládá: 
 Mgr. David Mánek

náměstek primátora

Projednáno:
ve Finančním výboru dne
9. 5. 2022

Zpracoval: 
 MUDr. Vít Němeček MBA

RZ

Kont.osoba: 
 MUDr. Vít Němeček MBA

RZ

NÁVRH USN. ZM/N 3429
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

 s  c  h  v  a  l  u  j  e  
   prodloužení doby čerpání investičního úvěru Nemocnice Jablonec

nad Nisou, p.o., do 29.9.2027 dle důvodové zprávy.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



 

Důvodová zpráva 

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. má od ledna 2017 uzavřenou smlouvu s Komerční bankou a.s. na 

revolvingový úvěr na pořízení investic v objemu 100 000 tis. Kč. Úroková sazba je pohyblivá, 1M 

PRIBOR plus pevná odchylka 0,29% p. a. Za úvěr ručí zřizovatel, statutární město Jablonec nad Nisou. 

Doba čerpání končí v září 2023. Splatnost úvěru je v červnu 2037.   

V současné době nemocnice tento úvěr nečerpá, nicméně plánuje jej využít v dalších letech na 

předfinancování a kofinancování investičních projektů v rámci programu REACT-EU (mamograf, 

skiagraf, endoskopické vybavení, CT, magnetická rezonance) a IROP II (urgentní příjem). Dále jej 

plánuje využít k případnému financování dalších investičních akcí dle schváleného investičního plánu.  

Vzhledem k tomu je nutné prodloužit dobu čerpání tohoto úvěru do 29. 9. 2027. Tento záměr schválila 

Rada nemocnice na svém zasedání dne 7. března 2022 i Zastupitelstvo města svým usnesením 

ZM/46/2022. Nyní je nutné schválit konkrétní dodatek k úvěrové smlouvě o prodloužení doby čerpání 

– viz příloha. Změna ručitelské smlouvy mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a Komerční 

bankou a.s. není nutná.  

 

Příloha:  

Návrh dodatku ke smlouvě o úvěru 
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99016592298 

 registrační číslo 

 
Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“) 
 
a 

Právnická osoba  (dále jen „Klient“) 

Obchodní firma* / název**: Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 

Sídlo: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou 

IČO: 00829838 

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, 
včetně spisové značky: 

zápis v obchodním rejstříku, vedeného 
Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl Pr, vložka 107 

     *je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku;  **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku 
 
se dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 9.1.2017, reg. č. 99016592298 (dále jen 
„Smlouva“). 
 
1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:  
 

Znění článku 3.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně od podpisu Smlouvy do 29.9.2027 
 
 

Znění článku 8.2 Smlouvy se doplňuje o článek 8.2.3 s následujícím zněním: 
 
8.2.3 Odkládací podmínkou prodloužení doby čerpaní úvěru do 29.9.2027 je předložení souhlasu zakladatele klienta 

s prodloužením čerpání úvěru. 
 

Znění článku 8.4.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
 

8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek X. odstavec 4 Úvěrových podmínek se ruší a nahrazuje následujícím 
zněním: 

 

Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky: 
 

- neposkytne jinému věřiteli (vyjma Osobám ovládaným SG) žádnou formu zajištění svých dluhů nebo dluhů 
třetích osob. 
Tato povinnost Klienta se vztahuje ke všem věcem, které vlastní nebo bude vlastnit, a ke všem 
pohledávkám, které existují nebo budou existovat v době trvání povinností vyplývajících z této Smlouvy; 

 

- nepřevede, nezcizí, nepostoupí, nepronajme, nepropachtuje svůj majetek nebo jakoukoli jeho část třetí 
osobě (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými 
právními účinky ani jej nevyčlení do svěřenského fondu. 
Výše uvedená omezení se nevztahují na takové nakládání s majetkem Klienta nebo jeho části, který je 
zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo 
vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek; 

 

- nepřijme či neposkytne úvěr, zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku; to neplatí pro (i) přijetí úvěru 
nebo zápůjčky od Osob ovládaných SG a pro vystavení nebo avalování směnky Osobám ovládaným SG 
nebo (i) pro přijetí kontokorentního úvěru do výše 20 000 000,00 Kč nebo přijetí úvěru na refinancování 
tohoto kontokorentního úvěru nebo kreditní karty; 

 

- neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat 
jako nájemce nebo pachtýř; to neplatí pro smlouvy uzavřené s Osobami ovládanými SG nebo leasingy aut; 

 

- nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného 
dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního 
majetku; přesahující celkové částky uvedené v níže uvedené tabulce za rok.  
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CAPEX v roce 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Vlastní zdroje 38,8 mil. Kč   50 mil. Kč   48 mil. Kč   55 mil. Kč   25 mil. Kč   25 mil. Kč   

Zdroje města x x x 20 mil. Kč   x x 

EU dotace 85,3 mil. Kč   98,8 mil. Kč   x 10 mil. Kč   x x 

Úvěry x x 30 mil. Kč   x 30 mil. Kč   x 

       

CELKEM 124,1 mil. Kč 148,8 mil. Kč 78 mil. Kč 85 mil. Kč 55 mil. Kč 25 mil. Kč 

 
Netýká se investic pořízených z tohoto úvěru a dotací. 

 

Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v Kč, 
rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně. 
 

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat. 
 

 
2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává. 

 

 
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat 
dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, 
pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. 
Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru 
smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto 
dodatku  na e-mailovou adresu martina.kapounova@nemjbc.cz. 

Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je 
oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření. 

 
Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy 
upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným 
nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady 
Statutárního města Jablonec nad Nisou č.                            dne                            . 
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V Jablonci nad Nisou dne  
 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.  
 
 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: MUDr. Vít Němeček 
Funkce: ředitel 
 

 

V Liberci dne  
 
Komerční banka, a.s. 
 
 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Ing. Jana Kačerová 
Funkce: Bankovní poradce – Corporate 
 
 

 
Osobní údaje zkontroloval(a) dne  

Ing. Jana Kačerová 
bankovní poradce - Corporate 
 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   ___________________________________________________________________  

vlastnoruční podpis 

Jméno: Petra Dlouhá 
Funkce: komerční pracovník 
 
 

 
 

 
 


