Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu

METODIKA
pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci dotačního programu

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

1. Úvodní ustanovení
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 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) vyhlašuje 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 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.
Dle ustanovení § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech upravujícího poskytování
dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a řízení o jejich odnětí není na
poskytnutí dotace z dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu právní nárok.
Možnost poskytnutí dotace je vázána na přesun rozpočtových prostředků Ministerstvem financí
Ministerstvu zdravotnictví.

2. Zaměření, účel a cíl zdravotnického dotačního programu
Program je prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy 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.“
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.
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.
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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.
Z tohoto důvodu Ministerstvo zdravotnictví vypisuje zdravotnický 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.
Cílem zdravotnického 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.

3. Pravidla výběrového dotačního řízení
3.1

Okruh možných žadatelů o přiznání dotace

Žádost do výběrového dotačního řízení k zdravotnickému dotačnímu programu „ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ může podat výhradně kraj
nebo hlavní město Praha a to na financování zvýšení odměňování příslušných zaměstnanců
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, jejichž sídlo se nachází na území kraje nebo
hlavního města Prahy.
3.2

Dotační období

Státní dotaci v rámci zdravotnického dotačního programu „ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ lze žádat pro období 1. 7. 2017 až 31. 12. 2017
včetně.
Za způsobilé budou považovány náklady, které vznikly v roce 2017.

3.3

Předkládání Žádostí

Žadatelé o státní dotaci (tj. kraje a hl. město Praha) v rámci zdravotnického dotačního programu „ke
stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ žádají o finanční
dotaci prostřednictvím Žádosti uveřejněné na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.
Žádost musí být včetně všech příloh řádně vyplněná dle podmínek stanovených v této metodice
a předložena ve třech vyhotoveních (jeden originál a dvě kopie) a v elektronické verzi zaslané na CD
případně flash disku nebo zasláním souboru datovou schránkou (vždy výhradně v původním formátu
žádosti, tedy xlsx) v řádném termínu.
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Předkládání Žádostí začíná dnem, kdy Ministerstvo zdravotnictví vyhlásí dotační řízení
k zdravotnickému dotačnímu programu „ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu“ na webových stránkách MZ ČR (www.mzcr.cz). Žádosti se zasílají na
adresu:
Ministerstvo zdravotnictví
Odbor přímo řízených organizací
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Obálka musí být označena textem „Žádost – Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu“.
V Žádosti musí být zaznamenány úplné a správné údaje Žadatele.
Povinné přílohy, které je nutno k Žádosti v jednom vyhotovení přiložit, jsou následující:
 Čestné prohlášení o bezdlužnosti
předkládané na formuláři „Čestné prohlášení
o bezdlužnosti žadatele vůči orgánům státní správy, zdravotním pojišťovnám, orgánům
sociálního zabezpečení a vůči územním samosprávným celkům“
 Dokumenty potvrzující vznik subjektu nebo oprávnění k činnosti podle
§7 odst. 1 písm. f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, běžnou kopii výpisu
z Obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo doklad o oprávnění k činnosti.
 Kopie smlouvy o běžném účtu, na který bude převedena poskytnutá dotace.
 Souhlas žadatele se zveřejněním dokumentů a údajů dle zákona č. 218/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů.
Nejasné Žádosti, Žádosti s prokazatelně chybně uvedenými údaji nebo nevyplněnými potřebnými
údaji a zpracované v rozporu s touto metodikou, Žádosti bez požadovaných dokumentů k Žádosti
a CD s příslušným obsahem v požadovaném formátu nebo nesplňující všechny formální náležitosti
budou z dotačního řízení vyloučeny a informace o vyřazení bude zaslána na konkrétní adresu
uvedenou v Žádosti nejpozději do 60 dnů od přijetí Žádosti. Dnem přijetí Žádosti se rozumí den
doručení na Ministerstvo zdravotnictví nebo den podání zásilky k poštovní přepravě (poštovní razítko
na obálce).
Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace o následujících změnách údajů
uváděných v Žádosti, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala:
 změny ve složení statutárních orgánů,
 změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, e-mailové
adresy),
 změny v rozpočtu schválené Žádosti,
 změna bankovního účtu příjemce dotace,
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4. Rozhodnutí MZ ČR o poskytnutí dotace
MZ rozhodne o poskytnutí dotace do 15 dnů ode dne obdržení Žádosti. Písemná forma Rozhodnutí
bude zaslána na kontaktní adresu uvedenou v Žádosti. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají do
8.12.2017. 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 zvýšena mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně.

5. Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace
Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělena MZ ČR 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 navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena mzda
o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně.
Finanční prostředky ze státního rozpočtu se Žadateli poskytují jen na úhradu nákladů spojených
s navýšením zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení 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
zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické zvýšení mezd zaměstnanců splňujících tuto
definici a to vždy pro poskytovatele mající sídlo v daném kraji nebo hlavním městě Praze.
Výše dotace:
Dotace se poskytuje ve výši 2000 * 1,34 Kč za každého přepočteného pracovníka 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. Dotace je poskytnuta
pouze v případě, že byl příslušnému zaměstnanci navýšení zvláštní příplatek k platu nebo analogicky
zvýšena 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 s analogickým navýšením mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy.
V takovém případě je povinností žadatele vrátit příslušnou část přidělené dotace.
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.“.
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 zvýšený příplatek nebo analogicky zvýšenou zvláštní
složku mzdy pobíral, navýšených koeficientem 1,34 učeným ke krytí příslušných odvodů
u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče se sídlem na území příslušného kraje nebo hlavního
města Prahy.

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

5

6. Poskytnutí a čerpání dotace
MZ ČR poskytuje dotace na základě písemných podmínek poskytnutí dotace žadatelům, tj. kraji nebo
hl. městu Praha. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití dotace, je
povinen plnit zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR, řídit se 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) a současně metodickými
pokyny MZ ČR. Dotace jsou poskytovány podle §14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů Rozhodnutím, ve kterém MZ ČR stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. Převod
finančních prostředků příjemcům dotace zajišťuje MZ ČR. Vypořádání se státním rozpočtem se řídí
vyhláškou 367/2015 Sb., o finančním vypořádání.
Dotace je poskytována účelově a lze ji použít jen na účely uvedené v Rozhodnutí. Dotaci lze použít
na náklady, které prokazatelně vznikly v roce, ve kterém byla dotace žadateli přiznána. V průběhu
realizace může příjemce dotace požádat písemně o formální, obsahové a finanční změny Rozhodnutí,
a to nejpozději do 8. prosince daného roku, ve kterém je dotace čerpána. Změny může MZ ČR povolit
vydáním změny daného Rozhodnutí.
Každému zaměstnanci, na jehož zvýšení zvláštního příplatku (nebo analogické zvýšení mzdy ve zvlášť
sledované zvláštní složce mzdy) byla obdržena 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.

7. Závěrečná zpráva, vyúčtování poskytnuté dotace a finanční vypořádání
vztahů se státním rozpočtem
Závěrečná zpráva o plnění projektu musí být MZ ČR předložena na formuláři uveřejněném na
webových stránkách Ministerstva zdravotnictví do 25. února 2018.
Pro Žadatele je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Každoroční finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu Rozpočtových pravidel
a v souladu s touto vyhláškou do 25. 2. následujícího kalendářního roku včetně poukázání
nespotřebované částky dotace na účet cizích prostředků MZ ČR (tzn., že bude odepsána nejpozději
v tento den z účtu příjemce). Později poukázané částky budou poukázány zpět na účet příjemce,
kterému vznikne povinnost vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím příslušného finančního
úřadu.
Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, tzn., že prostředky státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy
a jejich nespotřebovaná část nebude vypořádána podle § 14 odst. 10 uvedeného zákona a vrácena
na účet MZ ČR, podléhají subjekty, kterým byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu
§ 44a tohoto zákona. Správnost použití poskytnuté dotace podléhá kontrole poskytovatele dotace
(tj. MZ ČR) a finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí ČR.
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8. Přehled termínů dotačního programu
ode dne, kdy MZ ČR vyhlásí
dotační řízení

Žádosti je možné podávat ode dne, kdy byl tento dotační program
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví do
8.12.2017

do 15 dnů od podání Žádosti

MZČR rozhodne o poskytnutí dotace.

nejpozději do 8. 12. 2017

Příjemce požádá o změnu Rozhodnutí v případě, že skutečný objem
vyplacených zvýšených zvláštních příplatků nebo analogických zvýšení
mezd je vyšší než stav uvedený v žádosti

Do 25. 2. 2018

Příjemce dotace odevzdá Závěrečnou zprávu a formulář Finanční
vypořádání dotací ze státního rozpočtu pro daný rok (dle vyhlášky
č. 367/2015 Sb.) a nejpozději v tento den odepíše z účtu
nespotřebované finanční prostředky získané z dotace

Poznámka:
Jedná se o předpokládané termíny, které mohou být průběžně aktualizovány na webových stránkách
MZ ČR a závazně budou pro schválené projekty stanoveny v příloze Rozhodnutí.

9. Kontaktní údaje pro dotační program
Ministerstvo zdravotnictví
Odbor přímo řízených organizací
Ing. Jan Michálek, tel.224 972 767, e-mail: jan.michalek@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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