
 

 

 
Příloha č. 1 

Věc: 

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

na území Ústeckého kraje – 2020“ - vyhodnocení 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 036/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 byl vyhlášen dotační 

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

Ústeckého kraje – 2020“. Z rozpočtu kraje na rok 2020 byla pro tento dotační program vyčleněna 

částka ve výši 51 400 000 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. V roce 2020 bude poskytovatelům akutní lůžkové 

péče přerozdělena finanční podpora ve výši 51 111 500 Kč. 

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

úřední desce a webových stránkách Ústeckého kraje dne 23. 6. 2020. Lhůta pro podání žádostí 

o poskytnutí dotace v dotačním programu 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 51 242 000 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. Čtyři žadatelé byli 

vyzváni k doplnění svých žádostí.  

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 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice, n. L., s.r.o., byl vyzván k doplnění 

povinných příloh k žádosti v následujícím rozsahu. Doplnění přílohy č. 8, tj. soupisu 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;  přílohy 

č. 9, tj. kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 

Sb.,  o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách); 

přílohy č. 11, tj. potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající zdravotní služby 

ve formě akutní lůžkové péče jsou osoby z příslušné spádové oblasti; přílohy 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 z celkového podílu 

ošetřovaných  pacientů a přílohy č. 14, tj. záměru na obnovu dlouhodobého majetku včetně 

podrobného popisu plánované rekonstrukce sociálního zázemí pro pacienty oddělení interny.  

Žadatel Krajská zdravotní, a.s., byl vyzván k doložení rozdělení pořizovaného zdravotnického 

vybavení dle jednotlivých oddělení akutní lůžkové péče odštěpných závodů společnosti.  

Všechny přílohy a doplnění k žádostem byly žadateli doručeny před termínem konání výběrové 

komise.  

V rámci věcného posouzení žádostí Komise posuzovala zejména shodu předpokládaného pořízení 

zdravotnického vybavení a obnovu dlouhodobého majetku uvedených v žádostech 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 
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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 konstatovala, že zdravotnické vybavení a obnova dlouhodobého majetku uvedených 

v 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. 3 předloženého materiálu. Bližší informace z jednání výběrové komise jsou uvedeny 

v Zápisu z jednání výběrové komise pro hodnocení žádostí ze dne 6. 8. 2020, který tvoří přílohu č. 2 

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. 036/30Z/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.  

 


