Dotační program
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové
péče na území Ústeckého kraje - 2019“
1. Název dotačního programu
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2019“ (dále jen „dotační program“ nebo „program“)
Dotační program je vyhlášen na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého
kraje č. …/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019. V souladu se zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů a Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
Ústeckým krajem (dále jen „Zásady“).
2. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
Dotační program reaguje na potřebu podpory infrastruktury zdravotních služeb
v souladu se „Strategií podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb v Ústeckém
kraji na období 2015 – 2020“ (další aktivity v oblasti dostupnosti a vybavenosti
zdravotních služeb: Podpora realizace opatření vyplývajících v oblasti
infrastruktury zdravotních služeb z Programu rozvoje Ústeckého kraje 2014 –
2020), která byla schválena usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje
č. 19/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014. Z této strategie vyplývá podpora rozvoje
zdravotních služeb na území kraje. Účelem programu je podpora kvality
zdravotních služeb v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní
lůžkové péče (intenzivní, standardní) na území Ústeckého kraje, a to nákupem
základního lůžkového vybavení vč. 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 stávajícího
dlouhodobého majetku v prostorách akutní lůžkové péče.
Dotace může být použita pouze na úhradu uznatelných nákladů přímo
souvisejících s předmětem podpory vzniklých v období od 1. 10. 2019
do 31. 12. 2020.
Předmět podpory je rozdělen na dvě části:
-

Předmět podpory I.

Předmět podpory I. zahrnuje vybavení akutní lůžkové péče v následujícím
rozsahu:
a) Pacientská lůžka elektricky a mechanicky polohovatelná
Minimální funkční specifikace lůžka:
-

polohování zádového dílu (beder),

-

polohování stehenního dílu (nohou),
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Minimální vybavenost příslušenství:
-

boční zábrany/postranice (sklopné/spustitelné),

b) Matrace k pacientským lůžkům (i stávajícím)
-

zdravotní matrace standardní,

-

zdravotní matrace antidekubitní aj.,

c) Pacientské stolky
-

noční stolek s jídelní deskou,

-

noční stolek,

-

jídelní stolek samostatně stojící aj.,

d) Nezbytné příslušenství pacientských lůžek i samostatně použitelné (např.
samostatná hrazda s madlem, stojan na infuze aj.),
e) Přístrojové vybavení lůžek akutní lůžkové péče (např. infuzní pumpy,
zvlhčovače, monitory vč. modulu anestetických plynů, intraoseální vrtačky,
neurostimulátory aj.),
f) Zdravotnické prostředky přístrojového a diagnostického charakteru, jejichž
pořízení není hrazeno ze zdravotního pojištění
g) Další vhodné vybavení potřebné pro poskytování zdravotních služeb
na lůžkách akutní lůžkové péče (např. pokojová WC křesla, sprchovací
křesla, zvedáky pacientů, motodlahy, chodítka, rehabilitační přístroje, vozíky
pro převoz pacientů aj.).
Využití finančních prostředků v programu je omezeno na běžné a investiční
výdaje spojené s nákupem vybavení pro pacienty akutní lůžkové péče dle výše
uvedeného rozpisu. V rámci dotace lze nakoupit i lůžka s vyšší funkční
specifikací (3 a více funkční polohování) spolu s dalším nezbytným přístrojovým
vybavením a příslušenstvím.
-

Předmět podpory II.

Předmět podpory II. zahrnuje obnovu dlouhodobého majetku akutní
lůžkové péče v následujícím rozsahu:
a) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení sociálního
(hygienického/sanitárního) zařízení (např. toalety, sprchy, umývárny,
sociální zázemí pacientů) v prostorách oddělení akutní lůžkové péče určené
pro pacienty akutní lůžkové péče,
b) Rekonstrukce, oprava a udržování, technické zhodnocení nemocničních
výtahových zařízení umístěných v prostorách oddělení akutní lůžkové péče
a primárně využívaných pro převoz pacientů akutní lůžkové péče.
Pozn.: Prostředky dotace u předmětu podpory II. budou určeny pouze
na úhradu uznatelných nákladů obnovy dlouhodobého majetku, který je
ve výhradním vlastnictví příjemce dotace.

2

3. Okruh způsobilých žadatelů a podmínky pro poskytnutí dotace
Žadatelem o dotaci může být pouze subjekt, který je poskytovatelem
zdravotních služeb ve formě akutní lůžkové péče, a který splňuje následující
podmínky:
-

má oprávnění k poskytování zdravotních služeb v dané formě v souladu se
zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,

-

poskytuje zdravotní služby pacientům v dané formě na území Ústeckého
kraje.

4. Důvody podpory stanoveného účelu
Dotační program reaguje na nezbytnost pravidelné modernizace infrastruktury
zdravotních služeb s ohledem na definovanou potřebu zlepšení vybavenosti
poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji.
V případě poskytovatelů s více místy poskytování zdravotních služeb ve formě
akutní lůžkové péče je preferováno rozdělení podpory rovnoměrně mezi
jednotlivá místa poskytování zdravotních služeb v závislosti na příslušném
lůžkovém fondu.
5. Forma dotace
Investiční a/nebo neinvestiční dotace.
6. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v rozpočtu Ústeckého kraje na podporu stanoveného účelu
53 564 000 Kč
Alokace objemu dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb
vychází ze statistického zjištění o počtu akutních lůžek péče intenzivní
a standardní, které jsou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací
a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 k ročnímu výkazu „E (MZ) 3-01 – Roční
výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 117/18 ze dne 24. 10. 2017 v souladu se statistickým
zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2018 k 31. 12. 2018 (viz příloha
č. 4 tohoto programu):


akutní lůžková péče intenzivní – počet lůžek v kraji 397
alokace 5 558 000 Kč (tj. 14 000 Kč na lůžko)



akutní lůžková péče standardní – počet lůžek v kraji 3 429
alokace 48 006 000 Kč (tj. 14 000 Kč na lůžko)
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7. Informace o povaze dotace
Poskytnutí dotace nezakládá veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 Smlouvy
o fungování Evropské unie (pozn.: v případě posouzení konkrétního případu
dotace jako nepovolené veřejné podpory, dotace nebude poskytnuta).
8. Maximální výše dotace, spoluúčast příjemce dotace
Maximální výše dotace je 100 % z celkových uznatelných nákladů. Není
požadována spoluúčast.
9. Den zveřejnění (vyhlášení) dotačního programu
25. 6. 2019
10. Lhůta pro podání žádostí, způsob a místo podávání žádostí
Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh musí být zpracována
na předepsaných formulářích, které jsou přílohou tohoto programu
a podepsána oprávněným zástupcem žadatele. Je-li podávána v listinné
podobě, musí být zabezpečena proti manipulaci s listy (např. sešitím). Povinné
přílohy žádosti jsou uvedeny v Čl. VI. bodu 2) Zásad, dále v bodu 17 tohoto
programu a jsou uvedeny rovněž ve formuláři žádosti.
Žádost spolu s nedílnými přílohami musí být jedním ze způsobů uvedených
v Čl. VI. bodu 6) Zásad doručena na krajský úřad ve lhůtě pro podání žádosti,
která je stanovena od 26. 7. 2019 do 2. 8. 2019 (v případě osobního doručení
v listinné podobě na podatelnu do 14:00 hod.).
Elektronicky je možné žádost podat na adresu:
epodatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
(pouze se zaručeným elektronickým podpisem)

nebo do datové schránky Ústeckého kraje: t9zbsva.
Je-li žádost o poskytnutí dotace podána v listinné podobě, je třeba ji v jednom
vyhotovení spolu s nedílnými přílohami uvedenými v Čl. VI. bodu 2) Zásad
a bodu 17 tohoto programu doručit v zalepené obálce označené textem:
Žádost o dotaci v rámci programu:
„Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování akutní lůžkové péče
na území Ústeckého kraje – 2019“
NEOTVÍRAT
na adresu:
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
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11. Podmínky pro podání žádostí
Do dotačního programu budou přijaty pouze žádosti oprávněných žadatelů,
které byly doručeny v požadované lhůtě, na předepsaném formuláři, obsahující
všechny přílohy, a které odpovídají předmětu podpory dotačního programu (viz
bod 2 tohoto dotačního programu).
Žádosti doručené jakýmkoli jiným způsobem než je uveden v Čl. VI. bodech 5)
a 6) Zásad, tj. například faxem nebo e-mailem bez zaručeného elektronického
podpisu, doručené na jiné adresy, nebo obdržené po termínu uzávěrky,
nebudou posuzovány podle Čl. IX. Zásad.
12. Lhůta pro rozhodnutí o žádosti (termín vyhlášení výsledků výběru
příjemců dotace)
O přidělení dotací rozhodne v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Zastupitelstvo Ústeckého kraje v termínu 9. 9. 2019. Po vydání ověřeného
usnesení budou výsledky dotačního programu zveřejněny na webových
stránkách Ústeckého kraje.
13. Konzultační místo
Ústecký kraj – Krajský úřad
odbor zdravotnictví
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Kontaktní osoby:
Ing. Jana Rolcová, tel.: 475 657 370, e-mail: rolcova.j@kr-ustecky.cz
Adam Souček, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz
14. Kritéria pro hodnocení žádosti a pro stanovení výše dotace
Žádosti budou vyhodnoceny podle následujících kritérií:
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní,
- celkový počet lůžek akutní lůžkové péče standardní,
- ekonomická přiměřenost nákladů.
Výpočet dotace se uskuteční dle vzorce:
(počet lůžek akutní lůžkové péče intenzivní + počet lůžek akutní lůžkové péče
standardní) x dotace na jedno lůžko (viz bod č. 6 tohoto programu) = celková
výše dotace.

15. Vzor žádosti
Formulář žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje je přílohou č. 1 dotačního
programu.
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Jeden žadatel o dotaci si může v rámci dotačního programu podat pouze jednu
žádost. V rámci této žádosti lze požádat o poskytnutí dotace na předmět
podpory I. nebo předmět podpory II. nebo na oba předměty podpory současně.
16. Náležitosti projektu
Projekt není povinnou přílohou žádosti o dotaci v souladu s výjimkou ze Zásad
schválenou Zastupitelstvem Ústeckého kraje.
17. Nedílné přílohy žádosti
-

dle Čl. VI. bodu 2) Zásad
a) u právnických osob doklady osvědčující právní osobnost žadatele
o dotaci (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru
ekonomických subjektů) a další doklady (např. společenská smlouva,
stanovy, statut, živnostenský list, zřizovací listina), a to v kopii;
b) doklady ustanovení (např. volba, jmenování) statutárního zástupce
právnické osoby, současně s dokladem osvědčujícím jeho oprávnění
jednat jménem žadatele o dotaci navenek (podepisování smluv), a to
v kopii;
c) doklady o přidělení IČ a rozhodnutí o registraci a přidělení DIČ (pokud
má registrační povinnost), a to v kopii;
d) čestné prohlášení ve věci nároku na odpočet DPH v souvislosti s náklady
předmětu podpory (viz vzorový formulář žádosti, nutné vyplnit příslušnou
variantu formuláře);
e) doklady o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu (smlouva), a to
v kopii;
f) čestné prohlášení o skutečnosti, že


vůči majetku žadatele neprobíhá, nebo v posledních 3 letech
neproběhlo, insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo
nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,



nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,



na jeho majetek nebyla nařízena exekuce,



vůči žadateli, ani vůči žádnému podniku ve skupině podniků
(pokud je žadatel součástí skupiny podniků, se kterými je
propojen, včetně podniků zahraničních), nebyl vystaven inkasní
příkaz pro navrácení protiprávní a neslučitelné podpory, který
dosud nebyl splacen,

a to v originále (viz vzorový formulář žádosti);
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g) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nebyl pravomocně odsouzen
pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo trestný čin proti
majetku, jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
h) čestné prohlášení o skutečnosti, že u místně příslušného finančního
úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
nemá žadatel žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, a to
v originále (viz vzorový formulář žádosti);
i) čestné prohlášení o skutečnosti, že žadatel nemá žádné závazky po
lhůtě splatnosti vůči státním fondům, přičemž za závazky vůči státním
fondům se považují i závazky vůči Státnímu fondu životního prostředí,
Pozemkovému fondu a Celní správě, za vypořádání nelze považovat
posečkání úhrady dlužných závazků, a to v originále (viz vzorový
formulář žádosti);
j) čestné prohlášení, že žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti
vůči rozpočtu kraje, tzn. např., že bylo ve stanoveném termínu
předloženo řádné vyúčtování v případě, že byly žadateli finanční
prostředky v předchozích obdobích poskytnuty, a to v originále (viz
vzorový formulář žádosti);
k) čestné prohlášení, že žadatel je přímo odpovědný za přípravu a realizaci
projektu (předmětu podpory) a nepůsobí jako prostředník, a to v originále
(viz vzorový formulář žádosti);
l) 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,
a to v originále;
- další nedílné přílohy
m) kopie aktuálního oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování, (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů;
n) čestné prohlášení o skutečnosti, že předložené informace o lůžkovém
fondu poskytovatele akutní lůžkové péče za rok 2018 k 31. 12. 2018,
které byly poskytnuty Ústeckému kraji pro výpočet alokace objemu
dotačního programu mezi poskytovatele zdravotních služeb, odpovídají
skutečnosti a jsou takto vykazovány Ústavu zdravotnických informací
a statistiky v rámci příloh E3-13 a E3-14 „Ročního výkazu E (MZ) 3-01
7

o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele
zdravotních služeb“ ČV 117/18 ze dne 24. 10. 2017 v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2018
k 31. 12. 2018 (viz vzorový formulář žádosti);
o) potvrzení o skutečnosti, že dominantní část pacientů využívající
zdravotní služby ve formě akutní lůžkové péče v daném zdravotnickém
zařízení jsou osoby z příslušné spádové oblasti žadatele;
p) 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 ošetřených
pacientů, a to v originále;
q) plná moc v případě, že je žadatel zastoupen na základě plné moci;
-

nedílná příloha v případě žádosti o dotaci v rámci Předmětu podpory II.
r) záměr na obnovu dlouhodobého majetku včetně podrobného popisu
současného stavu a doložení fotodokumentace, která může být
předložena na CD nosiči nebo jiným způsobem (viz vzorový formulář
žádosti).

18. Vzor smlouvy o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace
Dotace bude poskytnuta na základě písemně uzavřené veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí investiční a/nebo neinvestiční dotace (dále jen „smlouva
o poskytnutí dotace“) mezi Ústeckým krajem a příjemcem dotace. Vzor
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace je přílohou č. 2 tohoto programu.
Finanční vypořádání dotace předloží příjemce dotace prostřednictvím
Závěrečné zprávy vypracované v souladu s Čl. XII. Zásad a Čl. III. odst. 7
smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž vzor je přílohou č. 3 tohoto dotačního
programu.
Přílohy:
1. Vzor žádosti o dotaci (včetně vzorů čestných prohlášení a záměru
na obnovu dlouhodobého majetku)
2. Smlouva o poskytnutí dotace
3. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
4. Počet lůžek akutní lůžkové péče vykazovaných jednotlivými
poskytovateli akutní lůžkové péče v Ústeckém kraji v souladu se
statistickým zjišťováním Ministerstva zdravotnictví na rok 2018
k 31. 12. 2018
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