
 
 
 

 
Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2019“ - vyhlášení 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Dne 25. 6. 2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 013/13Z/2018 schválilo Zásady 

pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“). 

Na základě platného znění Zásad a z důvodu zachování kontinuity podpory poskytování vybraných 

služeb zdravotní péče na území Ústeckého kraje je Zastupitelstvu Ústeckého kraje předkládán 

ke schválení dotační program na rok 2019 s názvem „Podpora vybraných služeb zdravotní péče 

2019“ (dále jen „dotační program“). Předpokládá se, že pro dotační program bude Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018 v rozpočtu Ústeckého kraje pro rok 2019 v rámci Regionálního 

podpůrného fondu Ústeckého kraje vyčleněna částka ve výši 4 000 000 Kč. 

Dotační program je pravidelně vyhlašován již od roku 2008 a do programu jsou zařazeny 

následující vybrané služby zdravotní péče nehrazené ze zdravotního pojištění a realizované na 

území Ústeckého kraje: 

a) zajištění zdravotní péče v rámci programů hospicové/paliativní péče, 

b) programy léčby osob závislých na drogách a ostatních návykových látkách a akutně 

intoxikovaných,  

c)   programy zdravotní rehabilitace handicapovaných dětí realizované ve zdravotnických 

zařízeních. 

Dotace v rámci dotačního programu bude poskytnuta na financování nezbytných uznatelných 

nákladů přímo souvisejících s poskytováním výše uvedených služeb zdravotní péče vzniklých 

v období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 

Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Výjimka ze Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 

Ústeckého kraje 

U některých podporovaných služeb není možné dodržet maximální podíl dotace z rozpočtu kraje na 

celkových nákladech ve výši 70 % stanovený Zásadami. Navrhujeme proto, aby jako v předchozích 

letech, byla pro tento dotační program zastupitelstvem v souladu s ustanovením Článku XVI. bodu 

1) Zásad schválena následující výjimka. Obsahově totožná výjimka byla schválena Zastupitelstvem 

Ústeckého kraje pro dotační program i v letech 2008-2018. 

Výjimka 

Znění Čl. VIII bod 5) Zásad: 

Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl 

dotace je stanovena jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných 

nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem 

dolů. 

Navržená výjimka: 

Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Procentuální podíl 

dotace je stanovena jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných 

nákladů projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé desetikoruny směrem 

dolů.  
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Zdůvodnění: 

Výjimka navyšuje maximální výši dotace na 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Tato 

výše vychází z dosavadního maximálního podílu prostředků z rozpočtu kraje na spolufinancování 

programů realizovaných ve zdravotnických zařízeních.  

Dotační program bude předložen v souladu s platnými Zásadami ke schválení Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018. Po vydání ověřeného usnesení bude dotační program zveřejněn 

na úřední desce Ústeckého kraje, a to v termínu do 31. 12. 2018.  

Lhůta pro podání žádostí je stanovena v termínu od 1. – 22. 2. 2019. Po lhůtě pro podání žádostí 

bude provedeno hodnocení přijatých žádostí výběrovou komisí pro hodnocení žádostí navrženou 

v usnesení RÚK. V závislosti na výsledcích formálního a věcného hodnocení žádostí bude navržena 

výše dotace pro jednotlivé projekty/služby. Vyhodnocení žádostí včetně návrhu výše dotace 

jednotlivým žadatelům bude předloženo ke schválení příslušným orgánům kraje v předpokládaném 

termínu do 29. 4. 2019. Po vydání ověřeného usnesení budou výsledky dotačního programu 

zveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje. 

V dotačním programu bude použit přiložený formulář žádosti, který tvoří přílohu č. 1 dotačního 

programu. Rozpočet projektu/služby tvoří přílohu č. 2 dotačního programu. Peněžní prostředky 

z rozpočtu kraje budou poskytnuty na základě veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 dotačního programu. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání 

dotace tvoří přílohu č. 4 dotačního programu.  

Materiál byl předložen Radě Ústeckého kraje dne 21. 11. 2018. Výboru pro zdravotnictví ZÚK byl 

materiál předložen dne 26. 11. 2018. 

Odbor zdravotnictví se při zpracování tohoto materiálu zabýval i otázkou aktuální změny 

financování paliativní péče. Péče v každém hospici (lékařská, ošetřovatelská, veškeré služby) stojí 

denně průměrně 2 500 Kč. Jen 50-60 % hradí zdravotní pojišťovna. O další finanční prostředky 

hospice žádají opakovaně obce, kraj, ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí - ale na 

tyto dotace není právní nárok. Z těchto zdrojů získávají hospice dalších asi 20 % rozpočtu. V 

seznamu výkonů, hrazených ze zdravotního pojištění, sice přibyly k 1. 1. 2018 nástroje pro úhradu 

mobilní specializované paliativní péče, takzvaných mobilních hospiců, kterým byl završen tříletý 

pilotní program Všeobecné zdravotní pojišťovna a Ministerstva zdravotnictví ČR. Úhrada ze 

zdravotního pojištění bude krýt opět jen část nákladů zdravotní péče. K tomu je potřeba připočíst 

náklady na nezdravotnickou komponentu péče (sociální práci, psychoterapii, péči o pozůstalé, 

dobrovolnické programy, spirituální péči, administrativu atd.). Z těchto důvodů je navrhováno tuto 

péči dále podpořit. 

 


