
 

 

 
Příloha č. 1 

Věc: 

Dotační program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“ - vyhodnocení 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 035/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 byl vyhlášen dotační 

program „Podpora kvality pracovních podmínek a prostředí zdravotnického personálu 

u poskytovatelů akutní lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2020“. Z rozpočtu kraje na rok 

2020 byla pro tento dotační program vyčleněna částka ve výši 8 800 000 Kč. Informace o vyhlášení 

dotačního programu byla po schválení zastupitelstvem zveřejněna na úřední desce a webových 

stránkách Ústeckého kraje. 

Lhůta pro podání žádostí byla stanovena od 27. 7. - 3. 8. 2020. Odboru zdravotnictví bylo v tomto 

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

výše 8 726 650 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. Čtyři žadatelé byli 

vyzváni k podání vysvětlení ohledně informací uvedených ve svých žádostech a k doplnění svých 

žádostí v následujícím rozsahu. Žadatel VITA, s.r.o., byl vyzván, aby ke své žádosti doplnil 

chybějící přílohu č. 8, tj. soupis jednotlivých projektů, které žadatel realizoval v průběhu 

předchozích 3 let za přispění kraje s uvedením názvu projektu, čísla smlouvy o poskytnutí dotace 

a uvedení finanční výše poskytnuté dotace.  

Žadatel Nemocnice Kadaň, s.r.o., byl vyzván, aby v rámci žádosti doplnil bližší informace ohledně 

svého záměru rekonstruovat šatní prostory pro zdravotnický personál akutní lůžkové péče, a to 

především v rámci jakého oddělení akutní lůžkové péče bude plánovaná rekonstrukce šaten 

zdravotnického personálu probíhat a v jakém rozsahu. Současně byl vyzván, aby doplnil k tomuto 

záměru nezbytnou fotodokumentaci současného stavu těchto prostor.  

Žadatel Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice, n. L., s.r.o., doručil v rámci své žádosti 

o poskytnutí dotace špatně vyplněná čestná prohlášení o skutečnostech dle Článku VI. bodu 2) 

písm. d), f) až k) Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým 

krajem. Současně byl žadatel vyzván k doplnění i dalších nezbytných příloh, které v žádosti 

chyběly. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo zejména o přílohy, které musí být doručeny 

podepsané statutárním orgánem, byl žadatel vyzván k doplnění těchto příloh prostřednictvím datové 

pošty nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem.  

Žadatel Krajská zdravotní, a.s., byl vyzván k podání vysvětlení zkratek jednotlivých oddělení 

odštěpných závodů nemocnice, v rámci kterých bude vybavení pořizováno. Dále byl žadatel 

upozorněn, že kancelářské vybavení, které má být dle žádosti pořízeno pro nutriční specialistky 

Nemocnice Děčín, o. z., je v rozporu s podmínkami dotačního programu vzhledem ke skutečnosti, 

že tento zdravotnický personál nebyl uveden v předloženém výkaze s přepočtenými úvazky 

zdravotnického personálu poskytující služby na odděleních akutní lůžkové péče jako personál 

pracující na hlavní pracovní poměr v rámci akutní lůžkové péče. Podání vysvětlení ohledně výše 

uvedených nesrovnalostí je součástí Zápisu z jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí 

ze dne 6. 8. 2020, který tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu.   

V rámci věcného posouzení žádostí Komise posuzovala zejména shodu předpokládaného pořízení 

vybavení pracovního prostředí pro zdravotnický personál akutní lůžkové péče a obnovu 

dlouhodobého majetku uvedených v žádostech s podmínkami 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 



 2 

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 

v předložených žádostech je v souladu s předmětem podpory vyhlášeného dotačního programu. 

Komise doporučila všechny žádosti podpořit s podmínkou, že vyzvaní žadatelé doručí všechny 

nezbytné náležitosti v termínu do 7. 8. 2020. Vzhledem k doručení všech povinných příloh 

k žádostem v uvedeném termínu, je doporučeno příslušným orgánům kraje schválit poskytnutí 

dotaci všem 6 žadatelům, a to ve výši a k účelu dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu.   

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. 035/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 spolu s vyhlášením dotačního programu.  

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

unie. Vzhledem k financování společnosti Krajská zdravotní, a.s., prostřednictvím Služby obecného 

hospodářského zájmu (SOHZ) odbor zdravotnictví přezkoumal a zkontroloval, s ohledem 

na pravidla veřejné podpory, limit pro maximální částku, kterou lze společnosti Krajská zdravotní, 

a.s., v rámci dotačního programu vyplatit, přičemž bylo zjištěno, že maximální limit příslušné 

kompenzace vyrovnávací platby nebyl překročen. 

Materiál byl předložen na jednání Rady Ústeckého kraje dne 19. 8. 2020. Výboru pro zdravotnictví 

ZÚK byl materiál předložen dne 24. 8. 2020. 

 


