Ministerstvo zdravotnictví České republiky
vyhlašuje v souladu s § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále „Rozpočtová pravidla“) Výzvu k předkládání
žádostí o dotaci v rámci Programu „Podpora dostupnosti zdravotních
služeb praktických lékařů“ v letech 2020–2021 (dále „Výzva“)
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Identifikace výzvy: Program „Podpora dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů“ v
letech 2020–2021 zveřejněn dne 1. dubna 2020
Max. výše dotace na jednu praxi1 za 1 rok (12 měsíců): 500 000,- Kč
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Termíny výzvy

Datum vyhlášení výzvy: …………………………………………………..

1. dubna 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: …………………………………………… 1. dubna 2020
Datum a čas ukončení příjmu žádostí pro rok 2020: ……………………..

30. září 2020

Datum a čas ukončení příjmu žádostí pro rok 2021: ………………………

30. září 2021
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Kontaktní místo pro podávání informací a příjem žádostí o dotaci

Žádost o dotaci může být podána:

1) v listinné podobě
a. poštou na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor regulace cen a úhrad
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2.

1

Praxí se pro účely tohoto dotačního programu rozumí pracoviště všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře
pro děti a dorost poskytující služby pojištěncům zdravotních pojišťoven, tj. zejména IČP.
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Uzavřená obálka musí být označena textem „Žádost – „Podpora dostupnosti
zdravotních služeb praktických lékařů“ a „NEOTVÍRAT“.

b. osobně v úředních hodinách na podatelnu MZ ČR. Žádost musí být podána v
uzavřené obálce označené textem „Žádost – „Podpora dostupnosti zdravotních služeb
praktických lékařů“ a „NEOTVÍRAT“.
Žádost musí být zaslána současně na CD/USB flash disku (kopie/scan originálu žádosti se všemi
povinnými přílohami včetně podpisů a také formulář žádosti v editovatelné podobě).
2) Datovou schránkou
ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd
Identifikační číslo organizace: 00024341
Žádost musí být obsahovat kopie/scan originálu žádosti se všemi povinnými přílohami včetně podpisů
a také formulář žádosti v editovatelné podobě).

3) Elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR
Adresa elektronické podatelny: mzcr@mzcr.cz
Žádost musí být obsahovat kopie/scan originálu žádosti se všemi povinnými přílohami včetně podpisů
a také formulář žádosti v editovatelné podobě).
Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci (osobně na základě objednání nebo elektronicky)
poskytne:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
odbor regulace cen a úhrad
Palackého nám. 4
Kontaktními osobami jsou:
a.

Ing. Lenka Doischerová, tel.: +420 224 972 338
email: lenka.doischerova@mzcr.cz

b.

Ing. Nicole Jupová, tel.: +420 224 972 822
email: nicole.jupova@mzcr.cz
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Pravidla pro podávání žádostí o dotaci a pro poskytnutí dotace

Podrobné informace vztahující se k přípravě žádostí o dotaci jsou blíže uvedeny v dokumentu Metodika
programu „Podpora dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů 2020-2021“ (dále jen
„Metodika“), která je Přílohou č. 1 této Výzvy. Tento dokument v aktuálním platném znění, včetně
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příloh, je závazný jak v době přípravy a schvalování žádostí o dotaci, tak v době realizace. Metodika je
pro žadatele a příjemce závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu, nebo v den porušení
příslušného ustanovení plynoucího z Metodiky.
Metodika včetně příloh je volně ke stažení na webovém portálu MZ ČR www.mzcr.cz, podrobněji
v sekci: Dotace a programové financování --> Dotační program na podporu dostupnosti
zdravotních služeb praktických lékařů.
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Věcné zaměření Výzvy k předkládání žádostí o dotaci v rámci
Programu Podpory praktických lékařů v oblastech s omezenou
dostupností zdravotních služeb v letech 2020-2021

Program na podporu všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v oblastech
s omezenou dostupností zdravotní péče (dále jen „Program“) realizuje v návaznosti na Zdraví 2020 –
Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí (dále jen „Národní strategie Zdraví
2020“) a Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 (dále
jen „Národní strategie zdraví 2030“) a Soubor opatření Ministerstva zdravotnictví 2018 -2019,
se kterým se vláda seznámila dne 18. 11. 2019. Hlavním cílem dotačního programu je zajištění
dostatečné dostupnosti primární péče ve všech regionech České republiky. Dotace bude poskytována na
krytí nákladů spojených s technickým vybavením v nových ordinacích praktických lékařů v souladu s
vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických
zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, včetně vybavení v oblasti POCT přístrojů a rychlé
diagnostiky, a na krytí nákladů spojených s personálním zabezpečením dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, a to pouze v místech, kde je
dostupnost primární péče omezena. Zřízení nových praxí v těchto ohrožených oblastech tak doplní
celostátní síť všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, čímž bude zajištěna
lepší dostupnost primární péče. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 3 Metodiky.

4.1

Cílová skupina

Zajištění primární péče pro všechny občany České republiky a zlepšení nerovnoměrného rozmístění
ordinací praktických lékařů po České republice. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 5 v
Metodice.

4.2

Místo realizace pro zařízení ordinace v místech, kde je dostupnost primární péče
omezena

Místo realizace pilotního provozu je vyhlášeno pro celou Českou republiku. Podrobné informace jsou
uvedeny v kapitole 5 Metodiky a v přílohách k této Metodice.
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Oprávnění žadatelé o dotaci

Oprávněnými žadateli jsou fyzické osoby nebo právnické osoby, které jsou registrovaným
subjektem v ČR, tj. osoby, které mají vlastní identifikační číslo (IČO).
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Oprávněnými žadateli nemohou být osoby, které nejsou oprávněny účastnit se Výzvy nebo získat dotaci
z důvodů právní nebo finanční nezpůsobilosti, tj. pokud:
•
•

•

jsou v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve
smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
mají závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu,
zdravotní pojišťovně, orgánům sociálního zabezpečení, rozpočtu územního
samosprávného celku;
byla jim v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů.

Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů. Podrobné informace jsou uvedeny v kapitole 5 Metodiky.
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Obsah žádosti o poskytnutí dotace – další podklady nutné pro
rozhodnutí poskytovatele

Podrobný popis obsahu Žádosti o dotaci uvádí Kapitola 6. Metodiky, Žádost o dotaci tvoří Přílohu č. 4
Metodiky.
Přílohami Žádosti o dotaci jsou:
•

Příloha č. 1 – Běžnou kopii aktuálního výpisu z Obchodního rejstříku, pokud je žadatel
právnickou osobou nebo je v něm zapsán z jiného důvodu.

•

Příloha č. 2 – Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (běžná kopie).

•

Příloha č. 3 – Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb alespoň se čtyřmi
zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. V případě, že
žadatel zatím nemá uzavřené smlouvy, doloží MZ ČR tyto smlouvy neprodleně po jejich
uzavření, nejpozději však do 5 měsíců od doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

•

Příloha č. 4 – Kopie smlouvy o běžném účtu, na který bude převedena poskytnutá dotace (běžná
kopie).

•

Příloha č. 5 – Doklad o vzdělání lékaře a dalších zdravotnických pracovníků (běžná kopie).

V případě, že žadatel poskytuje (nebo plánuje poskytovat) zdravotní služby praktického lékařství
nebo praktického lékaře pro děti a dorost mimo dané ORP, které spadají do oblastí s omezenou
dostupností uvedené v příloze č. 1 (VPL) a č. 2 (PLDD) Metodiky daného programu, je nutné k
Žádosti také přiložit následující přílohu:
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•

Příloha č. 6 – Prohlášení minimálně dvou zdravotních pojišťoven s významným zastoupením
pojištěnců v dané oblasti. Místo poskytování hrazených služeb musí být oblast s omezenou
dostupností zdravotních služeb všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro
děti a dorost.
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Informace dle § 14k Rozpočtových pravidel

Poskytovatel si vyhrazuje využít možnost danou § 14k Rozpočtových pravidel, podrobně je postup
uveden v této kapitole Metodiky.

Odstranění vad žádosti o dotaci

7.1

MZ ČR vyzve žadatele o dotaci k odstranění vad dle § 14k odst. 1 Rozpočtových pravidel v jakékoliv
fázi posouzení a hodnocení Žádosti o dotaci, zejména v případě, že:
•

jsou v rámci posouzení náležitostí Žádosti o dotaci shledány nedostatky.

Poskytovatel poskytne Žadateli 30 dnů na odstranění nedostatků.

7.2

Doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o
poskytnutí dotace

MZ ČR v případě potřeby vyzve žadatele o dotaci k doložení dalších podkladů nebo údajů dle § 14k
odst. 3 Rozpočtových pravidel v jakékoliv fázi posouzení a hodnocení Žádosti o dotaci.

7.3 Doporučení k úpravě žádosti
Poskytovatel v případě potřeby doporučí žadateli o dotaci úpravu žádosti dle § 14k odst. 4
Rozpočtových pravidel v jakékoliv fázi posouzení a hodnocení Žádosti o dotaci a dotačního řízení.
Poskytovatel poskytne žadateli přiměřenou lhůtu na úpravu žádosti. V případě, že žadatel vyhoví tomuto
doporučení, posuzuje poskytovatel upravenou žádost.
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Zánik žadatele o dotaci

Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace, Poskytovatel řízení zastaví.
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Nové Rozhodnutí v případě, že byla žádost o dotaci zcela nebo zčásti
zamítnuta

Poskytovatel nebude vydávat nové rozhodnutí dle § 14p Rozpočtových pravidel.
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Příloha č. 1 Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci programu:
„Podpora na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů“
v letech 2020 – 2021.
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