Jihomoravský kraj
na základě usnesení č. 2046/17/R26 Rady Jihomoravského kraje ze dne 27. 07. 2017
vyhlašuje
dotační řízení na poskytování dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2017 na
Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve
směnném provozu.

I. ÚČEL FINANČNÍ PODPORY
1. Ministerstvo zdravotnictví České republiky (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 a v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a
lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a
Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) vyhlásilo podmínky pro vypracování a
registraci Žádostí o poskytnutí dotace na zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek
dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě) za práce vykonávané střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním
režimu nebo analogické zvýšení mzdy v rámci výběrového dotačního řízení k zdravotnickému
dotačnímu programu „Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu“. Příjemcem dotace bude vždy příslušný kraj nebo hlavní
město Praha, a to za všechny poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území
daného kraje nebo hlavního města Prahy.
2. V návaznosti na výše uvedený dotační program MZ ČR stanovil Jihomoravský kraj (dále také
„JMK“) v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 písm. c) a § 59 odst. 2 písm. a) zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely
dotačního řízení následující „Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu v Jihomoravském kraji pro rok 2017“
(dále jen „Dotační program“).
3. Účelem zdravotnického dotačního programu je podpora a stabilizace personálního zabezpečení
zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním
režimu, a to prostřednictvím poskytnutí dotace na zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní
příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě) za práce zařazené do bodu 10 skupiny III. Přílohy č. 7 nařízení
vlády č. 564/2006 Sb. nebo na analogické zvýšení mzdy zaměstnanců odměňovaných mzdou
splňujících definici dle tohoto bodu.
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II. DŮVOD FINANČNÍ PODPORY
Zajištění personálního zabezpečení zdravotních služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném
nebo nepřetržitém provozním režimu je pro většinu poskytovatelů zdravotních služeb
problematické, a to zejména v kontextu setrvávajícího nedostatku nelékařských zdravotnických
pracovníků na trhu práce a charakteristice směnného provozu spojené se zvýšenou mírou
neuropsychické zátěže zdravotnických pracovníků.
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Z tohoto důvodu Jihomoravský kraj vypisuje dotační program, který poskytne poskytovatelům
zdravotních služeb finanční prostředky na navýšení zvláštního příplatku nebo analogické
zvýšení mzdy jako motivačního faktoru nelékařských zdravotnických pracovníků k výkonu
práce střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.
III. PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A KRITÉRIA PRO
STANOVENÍ VÝŠE DOTACE

1. Výše finančních prostředků na dotační program bude odvozena z výše finančních prostředků
poskytnutých MZ ČR na základě výsledku dotačního řízení Jihomoravského kraje v dotačním
programu MZ ČR uvedeném v bodě 1 čl. I Dotačního programu.
2. Finanční dotace z rozpočtu JMK je výhradně účelová a lze ji použít jen na krytí nákladů na
zvýšení zvláštního příplatku k platu nebo analogické zvýšení mzdy a to pouze v případě, pokud
byl příslušnému zaměstnanci zvýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšená mzda o
nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně.
3. Dotace se poskytuje ve výši 2000*1,34 Kč za každého přepočteného zaměstnance (úvazek 1,00)
splňujícího definici a měsíc, po který zaměstnanec pobíral zvýšený zvláštní příplatek k platu
nebo analogicky zvýšenou mzdu oproti období předcházejícímu období, na které se přiděluje
dotace.
IV. OKRUH ŽADATELŮ FINANČNÍ PODPORY
1. Program je zaměřen na poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče dle §2 odst. 1 zákona č.
372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních
službách), jejichž zaměstnanci vykonávají následující činnost:
„Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími
nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo
nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.“
2. Příjemce dotace může být pouze žadatel, který má sídlo na území JMK a jeho zřizovatelem není
MZ ČR, a který splňuje podmínky Dotačního programu vyhlášeného JMK.
3. Dotaci lze použít pouze na krytí nákladů na zvýšení zvláštního příplatku nebo analogické
zvýšení mzdy a to pouze v případě, pokud byl příslušnému zaměstnanci navýšen zvláštní
příplatek k platu nebo analogicky zvýšená mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně.
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V. LHŮTY PRO PODÁNÍ A ROZHODNUTÍ ŽÁDOSTI
Formuláře žádostí i Dotační program jsou k dispozici na internetových stránkách
Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz, („Granty a dotace“), odkaz „Dotační portál
Jihomoravského kraje“, dotační oblast „Zdravotnictví“.
Žádost musí být podána na předepsaném formuláři elektronicky (odesláním přes Dotační portál
JMK) a v jednom listinném vyhotovení (odeslaná elektronická žádost v tištěném provedení) ve
lhůtě od 29. 08. do 12. 09. 2017 s označením:

„Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2017 Dotační
program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném
provozu“
V případě předání písemného vyhotovení žádosti je rozhodující razítko podatelny
Krajského úřadu. Písemná vyhotovení žádostí zasílejte na adresu:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor zdravotnictví
Bc. Serafinovičová Iva
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
3. O poskytnutí dotací rozhodují příslušné orgány JMK v závislosti na výši poskytované dotace
v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4. Po schválení dotace příslušným orgánem JMK budou o výsledcích dotačního řízení žadatelé
informováni odborem zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje, případně
budou výsledky dotačního řízení dostupné na internetových stránkách JMK www.krjihomoravsky.cz (část Granty a dotace).
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VI. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Odbor zdravotnictví Krajského úřadu JMK provede kontrolu formální úplnosti náležitostí
žádosti a předběžnou kontrolu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění
pozdějších předpisů. Zpracované žádosti jsou projednány příslušnými orgány JMK, které
rozhodnou o výši dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům.
Hodnocení žádostí bude provedeno po splnění formálních náležitostí s ohledem na jeho soulad
s vypsaným dotačním řízením vzhledem k objemu finančních prostředků Jihomoravského kraje
získaných na tento účel od Ministerstva zdravotnictví.

Kritéria hodnocení žádosti:
- soulad se záměrem a podmínkami poskytování dotací v rámci „Dotačního programu ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
v Jihomoravském kraji pro rok 2017“
-

splnění formálních náležitostí žádostí

VII. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE
Každá žádost o dotaci musí obsahovat tyto povinné přílohy:
a) Doklady potvrzující vzniku subjektu (tzn. úředně ověřenou kopii výpisu z Obchodního
rejstříku, pokud je v něm zapsán, zřizovací listina, aj.),
b) Kopie oprávnění k poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
c) Doklady o oprávněnosti osoby jednat za právnickou osobu (např. kopie zápisu, usnesení či
zvolení do funkce, jmenovací dekret apod.), v případě že není uvedeno jmenovitě v dokladu o
právní osobnosti,

d) Kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu, na který bude převedena poskytnutá dotace,
e)

Souhlas žadatele s poskytnutím dokumentů a údajů předložených v Dotačním programu, pro
potřeby dotačního řízení JMK v dotačním programu MZ ČR s názvem „Dotační program ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“,

f)

Tabulku „Přehled přepočtených zaměstnanců splňujících definici a počet měsíců“
zveřejněnou na internetových stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz (část Granty a
dotace),

g) Čestné prohlášení s uvedením jmen zaměstnanců a výší úvazku, na které je požadována
dotace v souladu s podmínkami Dotačního programu,
h) Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně
osobních údajů, od všech zaměstnanců uvedených v Čestném prohlášení v čl. VII. bod 9.
písm. g).

Povinné přílohy musí být řádně doloženy dle podmínek stanovených v tomto Dotačním programu
a předloženy jednou v tištěném originále a jednou v elektronické verzi zaslané na CD, flash disku
nebo do datové schránky.

