
 

 

 
Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“ - vyhodnocení 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 byl vyhlášen dotační 

program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2019“. Z rozpočtu kraje na rok 

2019 byla na tento dotační program vyčleněna částka ve výši 7 000 000 Kč. Informace o vyhlášení 

dotačního programu byla po jejím schválení zastupitelstvem zveřejněna na úřední desce 

a webových stránkách Ústeckého kraje. 

Lhůta pro podání žádostí byla stanovena od 17. - 28. 6. 2019. Odboru zdravotnictví bylo v tomto 

termínu doručeno 7 žádostí o poskytnutí dotace. Celkový požadavek na poskytnutí dotace dosáhl 

výše 6 991 141 Kč. Originály všech přijatých žádostí jsou k nahlédnutí u zpracovatele předloženého 

materiálu. 

U všech žádostí bylo zástupci odboru zdravotnictví, kteří byli zároveň členy výběrové komise pro 

hodnocení žádostí (dále jen „Komise“), nejprve provedeno formální hodnocení. Tři žadatelé byli 

vyzváni k opravě a doplnění svých žádostí. Žadatel VITA s.r.o., byl vyzván, aby v bodě 4 žádosti 

doplnil jednotlivé úvazky zdravotnického personálu dle odbornosti, upřesnil, které čestné prohlášení 

ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady předmětu podpory je relevantní, a doložil 

chybějící nezbytné přílohy žádosti, a to přílohu č. 11, tj. potvrzení o skutečnosti, že dominantní část 

pacientů využívající zdravotní služby ve formě akutní lůžkové péče jsou osoby z příslušné spádové 

oblasti žádosti o dotaci a přílohu č. 12, tj. informace o počtu pacientů z jiných členských států EU, 

kterým byla poskytnuta zdravotní péče ve formě akutní lůžkové péče za posledních 6 let včetně 

procentuálního vyjádření podílu ošetřených pacientů.  

Žadatel Nemocnice Kadaň, s.r.o., byl vyzván k doplnění informací v bodě 6 žádosti a záměru na 

obnovu dlouhodobého majetku, a to především v rámci jakého oddělení akutní lůžkové péče bude 

probíhat plánovaná rekonstrukce šaten zdravotnického personálu a v jakém rozsahu budou práce 

probíhat. Dále byl žadatel vyzván k doplnění přílohy č. 9 žádosti, tj. kopie aktuálního oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.  

Žadatel Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., byl vyzván k doplnění dvou příloh žádosti, a to 

přílohy č. 11 a 12 žádosti. Všichni žadatelé formální nedostatky objasnili a doručili výše 

požadované v řádně určeném termínu.  

Před samotným věcným posouzením žádostí o poskytnutí dotace byla Komise seznámena 

s informací ohledně vyhlášení insolvenčního řízení ve společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, 

a.s. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 16. 7. 2019, tj. po termínu podání žádostí o poskytnutí 

dotace (žádost společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., byla prostřednictvím datové pošty 

doručena na podatelnu krajského úřadu dne 28. 6. 2019). Na základě konzultace s odborem LP 

Krajského úřadu Ústeckého kraje ohledně postupu Komise při rozhodování o poskytnutí dotace 

společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., bylo doporučeno postupovat dle znění Čl. IX. 

odst. 5 písm. a) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem 

(dále jen „Zásady), kdy „z dalšího hodnocení bude vždy vyřazena žádost o dotaci žadatele vůči 

jehož majetku probíhá nebo v posledních 3 letech, proběhlo insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 

nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, nebo na jehož 

majetek byla nařízena exekuce“. 
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Komise se na základě stanoviska odboru LP a v souladu s Čl. IX. odst. 5 písm. a) Zásad rozhodla 

žádost společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., dále neposuzovat a žádost z dotačního 

programu vyřadit. Z výše uvedeného důvodů Komise doporučuje příslušnému orgánu kraje dotaci 

společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., v tomto dotačním programu, neposkytnout.  

V rámci věcného posouzení žádostí Komise posuzovala zejména shodu předpokládaného pořízení 

vybavení pracovního prostředí pro zdravotnický personál akutní lůžkové péče a obnovu 

dlouhodobého majetku v žádosti s podmínkami vyhlášeného dotačního programu. Dotační program 

byl vyhlášen za účelem podpory zkvalitnění pracovních podmínek a prostředí pro zdravotnický 

personál poskytující služby v rámci akutní lůžkové péče (intenzivní, standardní), a to 

prostřednictvím modernizace vybavení pracovního prostředí sloužícího zdravotnickému personálu 

a dále obnovy stávajícího dlouhodobého majetku na pracovištích akutní lůžkové péče (např. šatny, 

sociální zázemí, kuchyňka/místnost pro občerstvení, sklad materiálu aj.). 

Komise konstatovala, že vybavení pracovního prostředí a obnova dlouhodobého majetku 

uvedeného v předložených žádostech je v souladu s předmětem podpory vyhlášeného dotačního 

programu. Komise proto navrhuje příslušným orgánům kraje poskytnout dotaci 6 žadatelům, a to 

ve výši dle podmínek vyhlášeného dotačního programu (viz bod 6 a 14 dotačního programu).  

V závislosti na výši nákladů nezbytných k pořízení jednotlivého vybavení a obnovy dlouhodobého 

majetku budou s žadateli uzavírány smlouvy o poskytnutí dotace investičního, neinvestičního nebo 

investičního a neinvestiční charakteru. Vzor této smlouvy byl schválen usnesením Zastupitelstva 

Ústeckého kraje č. 036/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019 spolu s vyhlášením dotačního programu.  

Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské 

unie. 

Materiál byl předložen na jednání Rady Ústeckého kraje dne 21. 8. 2019. Výboru pro zdravotnictví 

ZÚK byl materiál předložen dne 26. 8. 2019.  

 


