DOTAČNÍ PROGRAM KE STABILIZACI VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH
NELÉKAŘSKÝCH PRACOVNÍKŮ VE SMĚNNÉM PROVOZU
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2017

I.
Úvodní ustanovení
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. Dotační program určuje 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 (dále jako „žádosti“) v rámci výběrového dotačního řízení k
Dotačnímu programu.
4. 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.
II.
Zaměření a cíle
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:
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„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. Dotace je určená všem poskytovatelům zdravotnických služeb lůžkové péče se sídlem na
území Jihomoravského kraje, kromě poskytovatelů zdravotnických služeb lůžkové péče,
jejichž zřizovatelem je MZ ČR.
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.
4. Vzhledem k tomu, že navýšení zvláštních příplatků pro definované kategorie zaměstnanců
proběhne od 1. 7. 2017 a úhradové mechanismy nemohou reagovat od poloviny roku, bylo
rozhodnuto o zajištění financování prostřednictvím dotace. Od 1. 1. 2018 bude
financování zajištěno prostřednictvím úhradových mechanismů z veřejného zdravotního
pojištění.
5. 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 spojeného se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže zdravotnických pracovníků.
6. 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.
7. Cílem dotačního programu je tak zajištění udržitelnosti kvality a bezpečí zdravotních
služeb poskytovaných střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u
poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče prostřednictvím podpory personálního
zabezpečení těchto služeb nelékařskými zdravotnickými pracovníky pracujícími bez
odborného dohledu.
III.
Podmínky pro poskytnutí dotace od JMK
1.

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.

2.

Dotaci v rámci vypsaného Dotačního programu je možné žádat pro období 01. 07. 2017
až 31. 12. 2017 včetně.
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3.

Příjemcem dotace může být pouze žadatel, který má sídlo na území JMK, jeho
zřizovatelem není MZ ČR, a který splňuje podmínky uvedené v tomto Dotačním
programu.

4.

Na dotaci z rozpočtu JMK není právní nárok a vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané
dotační řízení zrušit případně změnit v případě změny metodiky či neposkytnutí dotace ze
strany MZ ČR pro JMK. Dotaci lze použít pouze na náklady, které prokazatelně vznikly
v období od 01. 07. 2017 do 31. 12. 2017.

5.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po
lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, finančnímu úřadu,
zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního
samosprávného celku. Tato skutečnost musí být deklarována formou čestného prohlášení
v žádosti.

6.

Dotační řízení je vyhlášeno JMK zveřejněním na internetových stránkách JMK www.krjihomoravsky.cz (část Granty a dotace).

7.

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. 2017 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“

8.

Formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách JMK www.krjihomoravsky.cz (část Granty a dotace).

Každá žádost musí obsahovat tyto povinné přílohy:
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,
9.
a)

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),
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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. III 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.
10. Informace o průběhu dotačního řízení poskytuje pan Mgr. Luboš Císař, tel.: 541 651 146,
e-mail: cisar.lubos@kr-jihomoravsky.cz a paní Bc. Iva Serafinovičová, DiS.,
tel.: 541 651 142, e-mail: serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz. Osobní konzultace
jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.
11. Do dotačního řízení JMK se zařazují žádosti podané v řádném termínu stanoveném
vyhlašovatelem dotačního řízení dle Čl. III, odst. 8 Dotačního programu (v případě
osobního předání žádosti je rozhodující razítko podatelny Krajského úřadu JMK, při
zaslání žádosti poštou je rozhodující razítko pošty) na odbor zdravotnictví Krajského
úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
12. Pozdní podání žádosti je důvodem k nezařazení do dotačního řízení JMK.
13. Odbor zdravotnictví Krajského úřadu JMK přijme a zaregistruje pouze žádosti podané na
příslušném formuláři. Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení JMK, a
případné nedostatky nebudou odstraněny ve stanoveném termínu, bude z dotačního řízení
pro formální nedostatky vyřazena. Výsledky hodnocení formálních náležitostí budou
zveřejněny na internetových stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz. – Dotační portál.
14. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde v průběhu
dotačního řízení, je žadatel povinen informovat JMK nejpozději do 5 pracovních dnů od
jejich vzniku, a to zejména:
 změny ve složení statutárních orgánů
 změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové adresy)
 změny v rozpočtu schválené žádosti
 změna bankovního účtu příjemce dotace.
V.
Finanční podmínky spojené s poskytnutím dotace z rozpočtu JMK
1. 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.
2. Finanční prostředky z rozpočtu JMK se Žadateli poskytují jen na úhradu nákladů
spojených s navýšením zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení
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vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě) za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky
vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotnických služeb
lůžkové péče nebo na analogické zvýšení mezd zaměstnanců splňujících tuto definici.
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.
4. Dotace je poskytnuta pouze v případě, že byl příslušnému zaměstnanci navýšen příplatek
k platu nebo analogicky zvýšená mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně. Tato změna
musí být účinná ve všech měsících, na které je dotace žádána. Zaměstnanec nesmí být
v souvislosti s přiznáním zvýšeného zvláštního příplatku k platu nebo analogickým
navýšením mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy. V takovém případě je
povinností žadatele vrátit příslušnou část přidělené dotace.
5. Definice práce zaměstnance, na kterého je poskytována dotace:
 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.
6. Dotace není poskytována na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (Dohoda
o provedení práce, Dohoda o pracovní činnosti).
7. Celková výše dotace pro jednoho žadatele je součtem zvýšených zvláštních příplatků nebo
analogického navýšení mzdy provedeného v samostatné zvláštní složce mzdy za každého
pracovníka splňujícího definici a měsíc, ve kterém příslušný příplatek nebo analogicky
zvýšenou zvláštní složku mzdy pobíral, navýšených koeficientem 1,34 určeným ke krytí
příslušných odvodů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.
8. Příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje bude finanční podpora poskytnuta
prostřednictvím navýšením závazného ukazatele rozpočtu organizace.
VI.
Způsob poskytnutí a čerpání dotace z rozpočtu JMK
1.

Dle ustanovení §10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů upravujícího poskytování dotací a
návratných finančních výpomocí není na poskytnutí dotace z Dotačního programu
právní nárok.

2.

Možnost poskytnutí dotace je vázána na přesun rozpočtových prostředků Ministerstvem
financí Ministerstvu zdravotnictví a na výsledku dotačního řízení JMK v dotačním
programu MZ ČR uvedeném v bodě 1 čl. I Dotačního programu.
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3.

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.

4.

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 žádosti

5.

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.

6.

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.kr-jihomoravsky.cz (část Granty a dotace).
VII.
Uzavření smlouvy

1.

Po schválení dotace příslušným orgánem JMK bude uzavřena Smlouva o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK (dále jen „Smlouva“) mezi poskytovatelem dotace a jejím
příjemcem. Smlouva bude zpracována odborem zdravotnictví a následně bude příjemce
dotace vyzván k jejímu podpisu. Za příjemce Smlouvu uzavírá statutární zástupce
organizace, za poskytovatele smlouvu uzavírá hejtman JMK, nebo jeho zástupce.
Statutární zástupce organizace může pověřit podpisem Smlouvy i jinou osobu, avšak
tato osoba musí při podpisu Smlouvy předložit notářsky ověřenou plnou moc od
statutárního zástupce.

2.

Součástí Smlouvy jsou podmínky, které je příjemce povinen při čerpání a použití
finančních prostředků z rozpočtu JMK dodržet.

3.

Dotace z rozpočtu JMK je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený
ve Smlouvě.

4.

Dotace z rozpočtu JMK se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce.

5.

Smlouva nebude uzavírána s příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je
Jihomoravský kraj. Daným příspěvkovým organizacím bude finanční podpora
poskytnuta prostřednictvím navýšením závazného ukazatele rozpočtu organizace.
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VIII.
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace
1.

Příjemce odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití rozpočtových prostředků
v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Zvýšený zvláštní příplatek každému
zaměstnanci, na který byla poskytnuta dotace v rámci Dotačního programu, musí být
průkazným způsobem doložen při vyúčtování dotace.

2.

Správnost použití poskytnuté dotace podléhá předběžné i následné kontrole
poskytovatele dotace a finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu a
Ministerstva financí České republiky.

3.

Při kontrole dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu JMK
poskytovatelem dotace a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení
finančních prostředků se postupuje zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o finanční kontrole ve veřejné správě a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.

Příjemce dotace je povinen sdělit poskytovateli na adresu cisar.lubos@krjihomoravsky.cz a serafinovicova.iva@kr-jihomoravsky.cz do 10. 1. 2018 odhad
čerpání přijaté dotace k 31. 12. 2017.

5.

Přidělenou dotaci z rozpočtu JMK za rok 2017 musí příjemce řádně vyúčtovat
a vyúčtování předložit JMK na předepsaném formuláři nejpozději do 25. 01. 2018.

6.

Přílohou závěrečné zprávy budou doklady prokazující účelné vynaložení dotace dle
pravidel Dotačního programu a Smlouvy. Zejména se bude jednat o výstupy ze mzdové
agendy a jmenný seznam zaměstnanců a částek, které jim byly skutečně vyplaceny
v jednotlivých měsících, které budou následně předloženy v rámci vyúčtování dotace
obdržené JMK od MZ ČR. V případě potřeby je příjemce povinen doložit další potřebné
podklady prokazující řádné čerpání přidělené dotace.

7.

Každému zaměstnanci, na jehož zvýšení zvláštního příplatku k platu (nebo analogické
navýšení mzdy ve zvlášť sledované zvláštní složce mzdy) byla obdržená dotace, musí
být zvýšený příplatek k platu nebo analogicky zvýšená mzda (o 2000 Kč hrubého
měsíčně) skutečně vyplacena. V případě nevyplacení vzniká příjemci povinnost
nespotřebovanou část dotace vrátit.

8.

Nevyčerpané finanční prostředky z dotace poukáže příjemce zpět na běžný účet JMK
nejpozději do 25. 01. 2018 v souladu se Smlouvou. Současně s poukázáním
nevyčerpaných finančních prostředků zašle příjemce avízo odboru ekonomickému
Krajského úřadu JMK, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno písemně nebo elektronicky na
adresu maskova.jana@kr-jihomoravsky.cz. V avízu uvede důvod vrácení prostředků,
účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce a symboly
platby.

9.

Příjemce, který nevyúčtuje dotaci ve stanoveném termínu nebo ji použije v rozporu
s uzavřenou Smlouvou, je povinen dotaci vrátit zpět na účet JMK, který bude uveden ve
Smlouvě.
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IX.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dotační program nabývá účinnosti dnem schválení Radou Jihomoravského kraje.

2.

Dotační program byl schválen Radou Jihomoravského kraje na 26. schůzi konané
dne 27. 07. 2017 usnesením č. 2046/17/R26.
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