
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

.1 VI É ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 8. prosince 2020

V Praze dne 22. prosince 2020

Odpověď na žádost o informace podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podáním ze dne 8. prosince 2020, evidovaným pod č. j.:

jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů, požádal o poskytnutí informací k Dotačnímu programu na podporu

mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče

v souvislosti s epidemií covid-19, konkrétně pak:

1.Poskytnutí seznamu úspěšných žadatelů o dotaci včetně výše poskytnuté dotace

a. Seznam poskytovatelů akutní lůžkové péče (nemocnice)

b. Seznam poskytovatelů následné péče a ostatní poskytovatelé lůžkové péče.

2. Seznam všech příloh, které byl žadatel povinen doložit k žádosti o dotaci.

V této souvislosti Vám sděluji následující:

Dotační řízení Ministerstva zdravotnictví bylo vyhlášeno v návaznosti na usnesení vlády

č. 809 z jednání vlády dne 27. července 2020 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 38 odstavce 2 správního řádu jiným osobám správní orgán umožní

nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím

porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo

veřejný zájem.

Ministerstvo zdravotnictví musí postupovat v souladu s uvedeným paragrafem správního

řádu, a proto je nutné, abyste v případě žádosti v bodu 1), prokázal právní zájem nebo jiný

vážný důvod, proč žádáte o seznam úspěšných žadatelů o dotaci včetně výše poskytnuté

dotace.
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K požadovanému bodu 2) sděluji, že podle Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace

museli žadatelé o státní dotaci v rámci dotačního programu předložit vyplněnou žádost

o finanční dotaci prostřednictvím formulářů uveřejněných na webových stránkách

Ministerstva zdravotnictví a k tomu v jednom vyhotovení přiložit kopii smlouvy o běžném

účtu žadatele, na který měla být převedena poskytnutá dotace, a také kopii oprávnění

k poskytování lůžkové péče.

Obecně uvádím veřejné dostupné informace, a to že byly schválené a vyplacené dotace

nebo příspěvky zřizovatele na odměny pro zaměstnance poskytovatelů lůžkové péči

v celkové výši 11,512 mld. Kč:

počet příjemců dotace/příspěvek zřizovatele

poskytovatelé akutní lůžkové péče

(nemocnice)
142 10 049 618 918,03 Kč

poskytovatelé následné péče a

ostatní poskytovatelé lůžkové péče
166 1 462 659 581,61 Kč

Celkem 308 11 512 278 499,64 Kč

S pozdravem
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