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1. Úvodní ustanovení 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) vyhlašuje pro rok 2022 Dotační program pro 

poskytovatele zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) s cílem zajištění provozu jednotného 

informačního systému v letecké záchranné službě (dále jen „LZS“) v České republice. MZ ČR dle § 21 

zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o ZZS“), zajišťuje financování provozu letadel pro zdravotnickou záchrannou službu, kdy podmínky 

pro tento provoz stanovuje smlouvami uzavřenými s jednotlivými provozovateli vrtulníků LZS. 

Současně podle § 23 tohoto zákona metodicky řídí činnost poskytovatelů ZZS a  usměrňuje realizaci 

celostátních projektů pro sjednocování a zkvalitňování poskytování ZZS.  

 

Vzhledem k tomu, že význam jednotlivých leteckých výjezdových skupin (kterých je v ČR celkem 10) 

pro systém zajišťování přednemocniční neodkladné péče v celostátním měřítku přesahuje území 

jednotlivých krajů a standardně vyžaduje mezikrajskou spolupráci mezi jednotlivými krajskými 

poskytovateli ZZS (kterých je celkem 14), a s ohledem na skutečnost, že vrtulníky LZS provozuje v ČR 

několik různých provozovatelů (aktuálně pro období 2021 až 2028 jde o 2 provozovatele nestátní a 2 

státní), byla MZ ČR vytvořena celostátně jednotná pravidla pro spolupráci mezi poskytovateli  ZZS a 

provozovateli vrtulníků LZS. Tato pravidla byla ukotvena do metodického pokynu „Minimální podmínky 

pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a  poskytovatele zdravotnické 

záchranné služby“ vydaného Věstníkem MZ ČR č. 8/2019. Jedním z důležitých témat, která jsou řešena 

v tomto metodickém pokynu, je i doporučení pro používání celostátně jednotného informačního 

systému v LZS všemi krajskými poskytovateli ZZS i všemi provozovateli vrtulníků LZS. Tento fakt 

umožňuje zajistit naplnění nadregionální role jednotlivých LZS pro systém poskytování přednemocniční 

neodkladné péče v ČR – všechna zdravotnická operační střediska (dále jen „ZOS“) všech 14 krajských 

poskytovatelů ZZS mohou identickým způsobem aktivovat i sledovat všechny LZS bez ohledu na jejich 

krajskou příslušnost. Podstatné je zmínit, že každý krajský poskytovatel ZZS má ve spolupráci s 

provozovatelem "svého" vrtulníku LZS (tj. toho, který využívá na území svého kraje nejčastěji) možnost 

řešit online sledování vrtulníku LZS a zasílání elektronické výzvy do vrtulníku na softwarové platformě 

svojí ZZS (t.č. jsou 14 krajskými poskytovateli ZZS v ČR využívány pro operační řízení celkem 4 různé 

softwarové platformy) a nespolupracovat s ostatními ZZS a LZS (a tím v podstatě znemožní využití 

vrtulníku sousedními ZZS, stejně jako nemůže sám využívat jiné vrtulníky spadající pod jiné ZZS). 

 

Vzhledem k faktu, že provoz LZS je financován ze státního rozpočtu (v celkové výši cca 482 milionů  

Kč za rok), a skutečnosti, že je používání jednotného informačního systému pro bezpečnost a kvalitu 

jejího provozu zcela zásadní a MZ ČR ho je schopno uložit jen části zúčastněných subjektů (smluvně 

provozovatelům vrtulníků LZS), je nezbytné podpořit jeho používání krajskými poskytovateli ZZS 

financováním jeho provozu ze strany MZ ČR.  

 

Dotační řízení MZ ČR je vyhlášeno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „Rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších 

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

aplikován v plném rozsahu. Poskytování dotací ze státního rozpočtu je jednostupňovým řízením, to 
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znamená, že není možné podat odvolání ani rozklad. Vyloučena je také obnova řízení, přezkumné řízení 

se nepřipouští s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu, tj. přezkumné řízení je 

možné pouze v případě, že žadatel o dotaci podá správní žalobu proti rozhodnutí o státní dotaci; v 

řízení o poskytnutí dotace se nepoužije § 37 odst. 3, § 41, § 45 odst. 2 a 4, § 71 odst. 3, § 80 odst. 4 

písm. b) až d), § 140 odst. 2 a § 146 správního řádu. 

 

MZ ČR bude jako správce za účelem poskytnutí dotace a úkonů s tím souvisejících zpracovávat osobní 

údaje uvedené v žádosti o poskytnutí dotace, a to na základě ustanovení § 14 a násl. zákona o 

rozpočtových pravidlech, ve spojení s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

Poskytovatel dotace: MZ ČR 

Identifikace výzvy: Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem 

zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice 

Termíny výzvy: 

Datum vyhlášení výzvy: ……………………………………………………………………….…..15. dubna 2022 

Datum zahájení příjmu žádostí: …………………………………………………………... ....15. dubna 2022 

Datum ukončení příjmu žádostí ………………….…………………………………….……..17. května 2022 

 

 

2. Cíl programu 
 

Zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice má 

jako hlavní cíl zásadní zvýšení bezpečnosti a kvality provozu LZS sjednocením používaného SW pro 

operační řízení LZS napříč všemi poskytovateli ZZS i provozovateli vrtulníků LZS.  

 

 

3. Oprávnění žadatelé a pravidla dotačního řízení 
 

3.1 Oprávnění žadatelé o přiznání dotace 

 
Oprávněným žadatelem je: 

 poskytovatel zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

zdravotnické záchranné služby podle § 2 odstavce 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., 

o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který pro operační řízení leteckých 

výjezdových skupin využívá jednotný informační systém pro LZS. 

 

3.2 Pravidla dotačního řízení 
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O dotaci může požádat oprávněný žadatel pouze na krytí nákladů spojených s užíváním a provozem 
jednotného informačního systému pro LZS.  
 
Výběr konkrétního jednotného informačního systému pro LZS je proveden Asociací zdravotnických 
záchranných služeb ČR (dále jen „AZZS“), a to na základě rámcové smlouvy uzavřené mezi AZZS a 
konkrétním poskytovatelem jednotného informačního systému pro LZS. Na podkladě této rámcové 
smlouvy je pak uzavírána smlouva o užívání a provozu jednotného informačního systému mezi 
krajským poskytovatelem ZZS a poskytovatelem informačního systému; náklady vzniklé na základě 
tohoto smluvního vztahu a doložené fakturou pak mohou být uhrazeny z dotace. 
 

Má-li žádost o poskytnutí dotace vady, vyzve MZ ČR žadatele o dotaci k odstranění vad ve smyslu § 14k 

odst. 1 Rozpočtových pravidel. MZ ČR může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele k doložení dalších 

podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v souladu s § 14k odst. 3 

Rozpočtových pravidel.  

 

3.3 Dotační období 

 

Žádost o dotaci pro rok 2022 je možné zpracovat a podat v termínu od 15. dubna 2022 do 17. května 

2022. Jiný termín není v současné době vyhlašován. Formulář žádosti o státní dotaci v rámci tohoto 

dotačního programu je ke stažení na webových stránkách MZ ČR.  

 

3.4 Předkládání žádostí 

 

Žadatelé o státní dotaci v rámci tohoto dotačního programu žádají o finanční dotaci prostřednictvím 

formulářů uveřejněných na webových stránkách MZ ČR.  

 

Žádost musí být, včetně všech příloh, řádně vyplněná dle podmínek stanovených v této výzvě. 

Předkládat žádosti je možné od 15. dubna 2022 do 17. května 2022 (včetně). 

 

Žádost musí být podána výhradně prostřednictvím Datové schránky. 

ID datové schránky MZ ČR: pv8aaxd  

Identifikační číslo organizace: 00024341 

 

Žadatel uvede jako věc podání „Žádost o dotaci na provoz jednotného informačního systému v LZS“. 

Žádost musí obsahovat povinné přílohy. Žádost musí být opatřena podpisem, a to elektronickým nebo 

fyzickým (scan žádosti / dokumentu vlastnoručně podepsaný). Žádost musí být podepsána osobou 

oprávněnou činit ve správním řízení úkony jménem právnické osoby podle § 30 správního řádu – tj. 

zpravidla statutárním orgánem, tvoří-li statutární orgán více osob, podepisuje za právnickou osobu 

předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen. 

 

Pokud je žadatelem příspěvková organizace, zašle společně s výše uvedenými dokumenty kopii 

smlouvy o běžném účtu zřizovatele (event. potvrzení o vedení účtu). 
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Nejedná-li za právnickou osobu statutární orgán způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku nebo 

orgán příslušný podle zákona v případě územních samosprávných celků, je nutné v jednom vyhotovení 

přiložit plnou moc k zastupování právnické osoby ve všech právních jednáních s ověřeným podpisem 

zmocnitele. 

 

 

4. Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace 
 

Finanční dotaci lze použít jen na způsobilé výdaje definované v této výzvě. 

 
Způsobilým výdajem je úhrada nákladů spojených s užíváním a provozem jednotného informačního 

systému pro LZS, který splňuje následující kritéria: 

 

 je čerpán od 1. dubna 2022 do 31. prosince 2022, 

 výše finanční dotace je 180 000 Kč na 9 měsíců, 

 je čerpán na krytí nákladů poskytovatele ZZS spojených s užíváním a provozem jednotného 
informačního systému pro LZS podle bodu 3.2. 
 
 

5. Poskytnutí dotace, vydání rozhodnutí a čerpání dotace 

 

MZ ČR bude posuzovat oprávněnost žadatele (viz část oprávnění žadatelé) a všechny náležitosti žádosti 

o mimořádnou dotaci. MZ ČR poskytuje dotace na základě písemných podmínek poskytnutí dotace 

žadatelům. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití dotace, je povinen plnit 

lhůty a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (vyhláška č. 367/2015 Sb., 

o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 

a Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška o finančním vypořádání“) 

a metodické pokyny MZ ČR. Dotace jsou poskytovány podle § 14 Rozpočtových pravidel a rozhodnutí, 

ve kterém MZ ČR stanoví písemně podmínky poskytnutí dotace. Převod finančních prostředků 

příjemcům dotace a jejich vypořádání zajišťuje MZ ČR. Dotace je poskytována účelově, lze ji použít jen 

na účely uvedené v rozhodnutí a je sledována pod přiděleným účelovým znakem 35028 „Dotační 

program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného 

informačního systému v letecké záchranné službě v České republice“. Dotaci lze použít na náklady, 

které prokazatelně vznikly v roce, na který byla dotace žadateli přiznána. V případě nespotřebování 

vzniká příjemci dotace povinnost nespotřebovanou část dotace vrátit.  MZ ČR vydá příslušná 

rozhodnutí a poté uvolní finanční prostředky bez zbytečného odkladu. Příspěvkovým organizacím krajů 

bude dotace poskytnuta přes příslušný kraj. Na poskytnutí dotace není právní nárok.  Na úhradu 

nákladů spojených s užíváním a provozem jednotného informačního systému v LZS je vyčleněna částka 

ve výši 180 000 Kč na jednoho poskytovatele. 
 



 

Ministerstvo zdravotnictví, odbor zdravotní péče 

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2  

tel./fax: +420 224 972 219, e-mail: ozp@mzcr.cz, www.mzcr.cz 

   

6. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání se státním rozpočtem  
 

Závěrečná zpráva o plnění, jejíž formulář bude k dispozici do 31. 12. 2022 na webových stránkách MZ 

ČR, musí být na MZ ČR předložena v termínu do 15. 2. 2023. Závěrečnou zprávu odevzdává na MZ ČR 

příjemce dotace, tj. poskytovatel zdravotních služeb, který je příspěvkovou organizací kraje či hl. m. 

Prahy. Současně odevzdá závěrečnou zprávu i svému zřizovateli, a to v termínu do 5. 2. 2023. 

 

Finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu Rozpočtových pravidel a v souladu 

s vyhláškou o finančním vypořádání 

 

 do 5. 2. 2023 v případě příjemce (poskytovatele ZZS), kterému byla poskytnuta dotace z MZ ČR 

prostřednictvím kraje, předloží kraji přehled o dotacích týkající se roku 2022 podle vzoru č. 7 

vyhlášky o finančním vypořádání a současně převede do uvedeného termínu na účet kraje 

případnou vratku 

 do 25. 2. 2023 v případě kraje a hl. m. Prahy, prostřednictvím kterých byla poskytnuta dotace 

z MZ ČR příjemci.  Kraje a hl. m. Praha poukážou v uvedeném termínu nespotřebovanou částku 

dotace za všechny příjemce (tj. příspěvkové organizace kraje či hl. m. Prahy) na příslušný účet 

MZ ČR vedený u ČNB, kterým je v případě připsání platby do konce roku 2022 výdajový účet 

MZ ČR č. účtu: 2528001/0710 a v případě připsání platby v roce 2023 účet cizích prostředků 

MZ ČR č. účtu: 6015-2528001/0710. Kraj a hl. m. Praha odevzdají taktéž na MZ ČR v uvedeném 

termínu vyplněný formulář Finančního vypořádání se SR s přílohou souhrnně za všechny 

příjemce (tj. příspěvkové organizace kraje či hl. m. Prahy). 

 

 

7. Kontaktní údaje 
 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

Palackého náměstí 375/4 

128 01 Praha 2 

Odbor zdravotní péče 

 

 tel.: 224 972 219 

email: ozp@mzcr.cz 

 


