
 
 
 

 
Příloha č. 1  

Věc: 

Dotační program „Podpora aktivit zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého 

kraje“ – vyhlášení 2019 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Dne 3. 9. 2014 byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/18Z/2014 „Strategie 

podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015–2020“ (dále jen 

„Strategie“). Tato Strategie obsahuje řadu záměrů a opatření programu „Zdraví 2020 – Národní 

strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“, který je rámcovým souhrnem opatření 

pro rozvoj veřejného zdraví v České republice a zároveň nástrojem pro implementaci programu WHO 

„Zdraví 2020,“ který byl schválen na 62. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické 

organizace pro Evropu v září 2012. Ve Strategii jsou ukotveny mimo jiné priority pro zlepšení 

zdravotního stavu obyvatelstva Ústeckého kraje, na které reaguje dotační program „Podpora aktivit 

zaměřených na zlepšení zdravotního stavu obyvatel Ústeckého kraje“ (dále jen „ dotační program“), 

který je pravidelně vyhlašován od roku 2016 a to na dva okruhy podpory. 

Okruhy podpory  

Dotace v rámci dotačního programu v Okruhu 1 bude poskytnuta na financování nezbytných 

uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizováním léčebných rehabilitací a léčebných 

rehabilitačních pobytů pro občany s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji s indikovaným 

neurologickým onemocněním, a to v období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. 

Dotace v rámci dotačního programu v Okruhu 2 bude poskytnuta na financování nezbytných 

uznatelných nákladů přímo souvisejících s realizováním aktivit pro občany Ústeckého kraje 

zaměřených na podporu zdravotní gramotnosti, prevenci zdravotních rizik včetně intervence, 

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

Dotace budou poskytovány za využití pravidla „de minimis“ ve smyslu Nařízení komise (EU) 

č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na 

podporu de minimis, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU č. L 352/1 dne 24. 12. 2013. Výše 

podpory činí maximálně dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 – 100 000 EUR za dotčený 

a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v odvětví provozu silniční nákladní dopravy pro cizí 

potřebu, nebo 200 000 EUR za dotčený a 2 uplynulé fiskální roky (účetní období) v ostatních 

odvětvích. Dotace fyzickým osobám v rámci Okruhu 1 nenaplňují znaky veřejné podpory ve smyslu 

čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na tento program v návrhu rozpočtu Ústeckého 

kraje na rok 2019 je 3 400 tis. Kč. Pro Okruh 1 dotačního programu je stanovena maximální výše 

dotace 10 000 Kč na osobu. Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje na projekt/aktivitu 

v rámci Okruhu 2 tohoto dotačního programu je 10 000 Kč. Maximální výše dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje na projekt/aktivitu v rámci Okruhu 2 dotačního programu je stanovena 

na 250 000 Kč.  

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

Ústeckého kraje 

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“). 

Z těchto Zásad vychází navrhovaný dotační program. V souvislosti se specifiky tohoto programu 

je třeba, aby pro něj zastupitelstvo v souladu s ustanovením Článku XVI. bodu 1) Zásad schválilo 

následující výjimky:  



 2 

Výjimka a) 

Znění čl. IV. bod 1 b) Zásad: 

Žadatelem o programovou dotaci může být pouze právnická nebo fyzická osoba, působící na území 

Kraje s výjimkou právnických osob, zřizovaných Českou republikou nebo Krajem, která je přímo 

odpovědná za přípravu a realizaci Projektu a nepůsobí jako prostředník. 

Navržená výjimka pro Okruh 1: 

Žadatelem o dotaci může být: 

 - právnická osoba, která je poskytovatelem zdravotních služeb a splňuje následující kritéria: má 

oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 

pozdějších předpisů, a poskytuje léčebnou rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění 

na území České republiky pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Ústeckém kraji, 

- fyzická osoba, které byla ošetřujícím lékařem indikována léčebná rehabilitační péče, a která 

absolvuje léčebnou rehabilitaci v zařízení, které má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

v dané formě v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje léčebnou 

rehabilitační péči zaměřenou na neurologická onemocnění a nežádá o poskytnutí finančních 

prostředků z tohoto dotačního programu. Za nezletilou osobu a jinou osobu, která má omezenou 

svéprávnost, žádá fyzická osoba, která je jejím zákonným zástupcem nebo soudem určený opatrovník. 

Navržená výjimka pro Okruh 2: 

Žadatelem o dotaci mohou být nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy), církevní právnické 

osoby, obecně prospěšné společnosti, svazky obcí, obce, fyzické osoby, právnické osoby zakládané 

Ústeckým krajem, právnické osoby zřizované nebo zakládané obcí a Českou republikou na území 

Ústeckého kraje, obchodní společnosti s podílem obcí či Ústeckého kraje a podnikatelské subjekty, 

které působí a realizují své aktivity na území Ústeckého kraje. 

Zdůvodnění:  

Díky této výjimce se tak mohou do dotačního programu přihlásit všechny subjekty, které poskytují 

činnosti podporované dotačním titulem a to na území Ústeckého kraje a pro občany Ústeckého kraje. 

Do okruhu 1 se také mohou přihlásit fyzické osoby a získat dotaci na léčebnou rehabilitační péči 

indikovanou lékařem pro svou osobu nebo pro jinou osobu, jíž jsou zákonným zástupcem či soudem 

jmenovaným opatrovníkem. 

Výjimka b) 

Znění čl. VIII. bod 5) Zásad: 

5) Maximální výše dotace je 70 % z celkových uznatelných nákladů Projektu. Procentuální podíl 

Dotace je stanoven jako maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných 

nákladů Projektu. Celková částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé koruny směrem dolů. 

Navržená výjimka pro Okruh 2: 

5) Maximální výše dotace je 90 % z celkových uznatelných nákladů projektu/aktivity v případě, 

že cílovou skupinou jsou děti, mládež a studenti. Procentuální podíl Dotace je stanoven jako 

maximální a je závazným ukazatelem v rámci celkových uznatelných nákladů Projektu. Celková 

částka dotace v Kč se zaokrouhlí vždy na celé koruny směrem dolů. 
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Zdůvodnění:  

V případě akcí, jejichž cílovou skupinou jsou děti, mládež a studenti může tvořit dotace až 90 % 

z celkových nákladů. Důvodem je zejména důležitost výchovy a edukace v oblasti zdraví pro 

nejmladší obyvatelstvo, kde nabývá prevence výrazného významu. Díky této výjimce mohou být 

v rámci dotačního programu podpořeny také akce menšího rozsahu, s nižší kapacitou a tudíž i nižším 

plánovaným rozpočtem.  

V případě schválení bude dotační program zveřejněn na úřední desce Ústeckého kraje (po vydání 

ověřeného usnesení) nejpozději do 31. prosince 2018.  

První lhůta pro podání žádostí je stanovena od 1. 2. 2019 – 1. 3. 2019, a to pro léčebné rehabilitace 

a projekty/aktivity realizované v období od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019. Druhá lhůta pro podání žádostí 

je stanovena od 1. 4. 2019 – 22. 4. 2019 pro léčebné rehabilitace a projekty/aktivity realizované 

v období od 1. 5. 2019 – 31. 12. 2019. Třetí lhůta pro podání žádostí bude v termínu od 19. 8. 2019 – 

6. 9. 2019 pro léčebné rehabilitace a projekty/aktivity, které budou realizované v období 

od 1. 9. 2019 – 31. 12. 2019. V případě vyčerpání objemu finančních prostředků v první lhůtě 

pro podání žádostí bude přijímání žádostí v druhé a třetí lhůty pozastaveno. Po jednotlivé lhůtě 

pro podání žádostí bude provedeno formální a věcné vyhodnocení přijatých žádostí výběrovou 

komisí navrženou Radou Ústeckého kraje. V závislosti na výsledcích formálního a věcného 

hodnocení žádostí bude navržena výše dotace pro jednotlivé projekty/aktivity. O přidělení dotací 

rozhodnou v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, příslušné orgány (Rada/Zastupitelstvo) Ústeckého kraje.  

Podmínky dotačního programu včetně všech požadovaných příloh tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. 

Finanční prostředky z rozpočtu kraje budou poskytnuty na základě veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí neinvestiční dotace. Vzor smlouvy tvoří přílohu č. 3 dotačního programu (a přílohu 

č. 2c tohoto materiálu). 

Materiál byl předložen Komisi sociální a zdravotní RÚK  na jejím jednání dne 19. 11. 2018 a Výboru 

pro zdravotnictví ZÚK bude materiál předložen dne 26. 11. 2018. 

  

 


