
 

 

 
Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče 

na území Ústeckého kraje – 2019“ - vyhodnocení 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 032/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl vyhlášen dotační 

program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče na území 

Ústeckého kraje – 2019“. Z rozpočtu kraje na rok 2019 byla na tento dotační program vyčleněna 

částka ve výši 53 564 000 Kč. Dotační program na podporu akutní lůžkové péče je pravidelně 

vyhlašován již od roku 2014. V rámci dotačního programu byla za celé období z rozpočtu 

Ústeckého kraje poskytovatelům akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje přerozdělena 

finanční podpora ve výši cca 235 500 000 Kč. 

Informace o vyhlášení dotačního programu byla po jejím schválení zastupitelstvem zveřejněna na 

úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje. Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace 

v dotačním programu byla stanovena od 26. 7. - 2. 8. 2019. Odboru zdravotnictví bylo v tomto 

termínu doručeno 6 žádostí o poskytnutí dotace. Celkový požadavek na poskytnutí dotace dosáhl 

výše 52 374 000 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. Dva žadatelé byli 

vyzváni k opravě a doplnění svých žádostí. Žadatel VITA, s.r.o., nesprávně vyčíslil celkové 

předpokládané náklady. Chyba byla pouze formálního charakteru a neměla žádný vliv na výši 

požadované dotace. Chyba byla žadatelem okamžitě opravena.  

Žadatel Nemocnice Kadaň s.r.o., byl vyzván, aby specifikoval vybavení pokojů pro pacienty 

a zdravotnické vybavení uvedené v žádosti včetně předpokládaných nákladů na položku a doplnil 

záměr na obnovu dlouhodobého majetku a chybějící povinné přílohy žádosti. Vzhledem k tomu, že 

se jednalo o větší rozsah úprav v žádosti a doplnění většího počtu povinných příloh, bylo žadateli 

doporučeno žádost opravit, nechat podepsat statutárním orgánem a odeslat na krajský úřad 

k zaevidování. Žadatel zaslal v den jednání Komise návrh žádosti v aktualizované podobě, kdy 

hlavní změnou v žádosti bylo navýšení počtu tabletového systému pro pacienty 

a anesteziologického přístroje místo původně předpokládaného pořízení vybavení nábytkem 

a rekonstrukce sociálního zařízení pro pacienty. Výše předpokládaných nákladů a požadované 

dotace se po aktualizaci žádosti nezměnila. V souladu s principem dobré správy bylo komisi 

doporučeno návrh žádosti v aktualizovaném znění akceptovat a hodnotit.  

V rámci věcného posouzení žádostí Komise posuzovala zejména shodu předpokládaného pořízení 

zdravotnického vybavení a obnovu dlouhodobého majetku v žádosti s podmínkami vyhlášeného 

dotačního programu. Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory kvality zdravotních služeb 

na území Ústeckého kraje v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové 

péče (intenzivní, standardní), a to nákupem základního lůžkového vybavení včetně příslušenství, 

přístrojového vybavení lůžek akutní lůžkové péče, zdravotnických prostředků přístrojového 

a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních 

služeb na lůžkách akutní lůžkové péče a obnovou dlouhodobého majetku v prostorách oddělení 

akutní lůžkové péče a pro potřeby pacientů akutní lůžkové péče.  

Komise zjistila, že společnost Krajská zdravotní, a.s., v rámci předmětu podpory I. plánuje pořízení 

zdravotnického vybavení (přístrojové vybavení dialyzačního centra a operační stůl pro 

chirurgickou ambulanci) pro oddělení, která nejsou vedena jako lůžková oddělení. Komise se 

domnívala, že dané vybavení bude sloužit především ambulantním pacientům. Tato skutečnost by 

tak byla v rozporu s podmínkami dotačního programu, který je vyhlášen z důvodu zvýšení komfortu 
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pacientů, kterým je poskytována péče na lůžkách akutní lůžkové péče. V žádosti byl dále mezi 

vybavením akutní lůžkové péče uveden nerezový mobiliář COS ve výši 5 500 000 Kč 

pro centrální operační sály bez podrobného rozpisu, o jaké vybavení se přesně jedná.  

 

Komise se shodla na tom, že požadavek na pořízení Přístrojového vybavení dialyzačního centra 

a Operačního stolu pro chirurgickou ambulanci z poskytnuté dotace, jak je uveden v žádosti 

o dotaci, není v předložené podobě v souladu s podmínkami vyhlášeného dotačního programu. 

Společnost Krajská zdravotní, a.s., byla z uvedeného důvodu v souladu s Čl. IX. bodu 7) Zásad pro 

poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem, vyzvána k objasnění 

požadavků a informací předložených v žádosti s tím, že bylo nutné prokázat využívání výše 

uvedeného vybavení v rámci poskytování standardní či intenzivní akutní lůžkové péče. V případě, 

že nebude možné doložit využívání výše uvedeného zdravotnického vybavení pouze nebo primárně 

lůžkovými pacienty, bylo společnosti Krajská zdravotní, a.s., umožněno v souladu s principem 

dobré správy žádost přehodnotit a aktualizovat ji, a to v souladu s podmínkami vyhlášeného 

dotačního programu. Termín pro doručení vyjádření a upravené aktualizované žádosti v dotčených 

bodech, k výše uvedeným připomínkám Komise (např. změnou specifikace nakupovaného vybavení 

tak, aby odpovídalo účelu dotačního programu), byl stanoven do 14. 8. 2019 do 17:00 hod. 

Dne 14. 8. 2019 odbor zdravotnictví obdržel od společnosti Krajská zdravotní, a.s., vyrozumění 

k zaslané výzvě k objasnění informací v podané žádosti v následujícím znění:  

 v případě pořízení Přístrojového vybavení dialyzačního centra nebyl žadatel schopen doložit, 

že toto vybavení bude sloužit pouze nebo výhradně pacientům akutní lůžkové péče. Žadatel se 

rozhodl tuto položku z žádosti vyjmout a o její hodnotu ve výši 1 054 000 Kč navýšit položku 

Nerezový mobiliář COS, 

 v případě pořízení Operačního stolu pro chirurgickou ambulanci žadatel uvedl, že z jeho 

strany došlo pouze o administrativní chybu v žádosti. Operační stůl bude pořízen pro chirurgické 

oddělení a bude využíván k chirurgickým operačním výkonům primárně pro lůžkové pacienty, 

 v případě pořízení Nerezového mobiliáře COS, v předpokládané hodnotě ve výši 5 500 000 Kč, 

byla tato položka navýšena o 1 054 000 Kč jako náhrada za Přístrojové vybavená dialyzačního 

centra. Žadatel doložil podrobnou specifikaci jednotlivých kusů mobiliáře včetně 

předpokládaných nákladů za jednotlivé položky (viz příloha č. 4 zápisu z jednání výběrové 

komise II.).  

Dne 15. 8. 2019 se Komise na svém druhém jednání, na základě posouzení doručeného vyrozumění 

ze strany společnosti Krajská zdravotní, a.s., shodla, že aktualizovaná žádost v rozsahu dle výše 

uvedeného vyjádření ze dne 14. 8. 2019 již splňuje podmínky vyhlášeného dotačního programu 

a Komise ji v takové podobě doporučuje k podpoře.  

Komise konstatovala, že zdravotnické vybavení uvedené ve všech 6 žádostech je v souladu 

s předmětem podpory vyhlášeného dotačního programu. Komise proto navrhuje Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje poskytnout dotaci všem 6 žadatelům, a to ve výši a k účelu dle přílohy č. 4 

předloženého materiálu. 

V závislosti na výši nákladů nezbytných k pořízení jednotlivých částí lůžkového a přístrojového 

vybavení 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. 032/20Z/2019 ze dne 24. 6. 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. 

 


