
 
 
 

Příloha č. 1 

Věc: 

 

Výkon zřizovatelských funkcí příspěvkových organizací Ústeckého kraje oblasti zdravotnictví 

 

 

Odůvodnění předloženého materiálu: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR) na základě zákona č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 

znění pozdějších předpisů, v návaznosti na usnesení vlády č. 274 z jednání vlády dne 8. 3. 2021 

vyhlásilo podmínky pro vypracování a registraci Žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

na rok 2021 na odměny zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb dle § 2 zákona č. 372/2011 

Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zdravotních službách“), kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve 

formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a smlouvu o poskytování a úhradě 

hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou, nebo kteří provozují dětský domov pro 

děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková 

péče (dále jen „poskytovatelé lůžkové péče“). 

Příjemcem dotace může být příslušný kraj nebo hlavní město Praha, a to za všechny své 

příspěvkové organizace, nebo poskytovatel zdravotních služeb, který není státního příspěvkovou 

organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje. 

Rada Ústeckého kraje dne 24. 3.2021 rozhodla o podání žádosti o poskytnutí státní dotace na 

odměny zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb dle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 

„zákon o zdravotních službách“) kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě 

lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, v rámci dotačního programu MZČR 

„Dotační program na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů 

lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19 pro rok 2021“ (dále jen „Žádost“).  

Vzhledem ke skutečnosti, že mimořádné odměny zaměstnanců vstupují do závazného ukazatele – 

objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021, je nutné příspěvkové organizaci zvýšit 

tento závazný ukazatel, neboť v případě přečerpání by se dopustila porušení rozpočtové kázně, 

postupováno je v souladu s Metodikou předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací 

Ústeckého kraje, čl. 6, bodu 4 „O změnách závazných ukazatelů nad 5 000 tis. Kč rozhoduje 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje (dále Zastupitelstvo)“. Ve výzvě k podávání žádostí o poskytnutí 

dotace z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR je uvedeno, že prostředky musí být 

zaslány na příspěvkovou organizaci do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení, vzhledem ke 

skutečnosti, že vyplacení odměn odvisí od změny závazného ukazatele  - objemu prostředků na 

platy v absolutní výši, předkládá odbor zdravotnictví návrh ke schválení s předstihem, neboť jde o 

poslední zasedání RÚK před ZÚK konané dne 26. 4.2021.  

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 

 

Příspěvková organizace Psychiatrická léčebna Petrohrad předložila na odbor zdravotnictví žádost o 

změnu závazného ukazatele – objemu prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 v důsledku 

legislativní změny v oblasti zvýšení tarifních platů dle vyhlášky č. 603/2020 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že zvýšení mzdových nákladů je schopna při zachování obložnosti 

alespoň ve výši 90% financovat z vlastních prostředků a ze zvýšených úhrad od zdravotních 

pojišťoven, navýšení se uskuteční bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje. Ostatní příspěvkové 



 2 

organizace oblasti zdravotnictví (Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje a Kojenecké 

ústavy Ústeckého kraje) jsou v tomto směru řešeny v materiálu odboru ekonomického s názvem 

„Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2020“. 

 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 
Schválený 

objem 
Navýšení/snížení 

Upravený 

objem 

521 - Mzdové náklady, z toho:      

ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši  69 340 7 000 76 340 

524 - Zákonné sociální pojištění  
 

2 400 
 

525 - Jiné sociální pojištění  
 

     30  
 

    

    Počet zaměstnanců, kterých se zvýšení týká 

 

123 

  

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace požádala o poskytnutí podpory v rámci 

programu Ministerstva zdravotnictví „Dotační program na podporu mimořádného finančního 

ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID 19 pro rok 

2021“na ve výši 8 127 553 Kč, z toho 2 052 648 Kč jsou finanční prostředky určené na povinné 

odvody sociálního a zdravotního zabezpečení.   

 

 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 
Schválený 

objem 
Navýšení/snížení 

Upravený 

objem 

521 - Mzdové náklady, z toho:      

ZU - objem prostředků na platy v absolutní výši  69 340 6 075 82 415 

524 - Zákonné sociální pojištění  
 

2 053 
 

525 - Jiné sociální pojištění  
 

   56 
není hrazeno z 

DP 

    

    Počet zaměstnanců, kterých se zvýšení týká 

 

123 

  

Vyjádření odboru zdravotnictví: 

Odbor zdravotnictví si je vědom skutečnosti, že návrh materiálu k projednání RÚK byl předložen 

bez předchozího projednání ve finanční komisi. Jedná se o tzv. povinné předložení, neboť se 

navyšuje objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2021 v důsledku vydání Rozhodnutí 

Ministerstvem zdravotnictví podáním Žádosti o poskytnutí dotace v rámci Dotačního programu na 

podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče 

v souvislosti s epidemií COVID -19 pro rok 2021 

 

Vyjádření ekonomického odboru:  

Po ekonomické stránce bez připomínek. 

Objem prostředků na platy u Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je 

souběžně navyšován v materiálu ekonomického odboru „Rozpočtová opatření Ústeckého kraje č. 

4/2021/ZÚK o 3 300 tis. Kč z vlastních prostředků (navýšení sdílených daňových příjmů) za 

podmínky schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje 

 

 

 


