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1. Úvodní ustanovení 

 
Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) vyhlašuje pro rok 2023 mimořádný dotační program 

pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže                

a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 

zaměstnaných u poskytovatelů zdravotních služeb dle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních 

službách“), kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 

zákona o zdravotních službách a u kterých byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován 

alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19 (dále jen „poskytovatelé lůžkové péče“). Dotační program 

se nevztahuje na státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu. 

Tento mimořádný dotační program naplňuje specifický cíl 1.2. Strategického rámce Zdraví 2030 

„Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví; zvyšování zdravotní gramotnosti“. Dotační řízení MZ ČR 

je vyhlášeno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), 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 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: Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence 
negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pracovníků ve 
zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 pro rok 2023 

Termíny výzvy: 

Datum vyhlášení výzvy: ……………………………………………………………………….….1. listopadu 2022 
Datum zahájení příjmu žádostí: …………………………………………………………..... 1. listopadu 2022 
Datum ukončení příjmu žádostí ………………….…………………………………….…….30. prosince 2022 

 

2. Cíl programu 

Pandemie onemocnění COVID-19 kladla a stále klade mimořádné nároky na zdravotnické pracovníky, 

jejichž činnosti jsou součástí výkonu zdravotní péče, a zvláště na profesionály, kteří pracují 
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u poskytovatelů lůžkové péče. Denně se tito profesionálové potýkali se změnami v provozech 

lůžkových zdravotnických zařízení. Zažívali extrémní nápor pacientů s onemocněním COVID-19, což 

s sebou neslo zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči v podobě vysoké psychické a fyzické zátěže. 

Počty zemřelých několikanásobně převyšovaly průměr, na zdravotnické pracovníky působil nepřetržitě 

stres. Odborníci varují, že všechny uvedené skutečnosti se mohou z dlouhodobého hlediska velmi 

negativně projevit na fyzickém a psychickém stavu zdravotníků a výhledově způsobit další odliv 

zdravotnických profesionálů mimo obor.  

 

Pro zmírnění těchto negativních jevů byl v roce 2021 vypsán dotační program pro poskytovatele 

lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických 

a fyzických sil pracovníků ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19. Vzhledem k pokračování 

epidemie i v druhé polovině roku 2021 a nutnosti poskytovatelů zajistit dostupnost péče, využil 

příspěvek z dotačního programu pouze zlomek pracovníků a většina alokovaných finančních 

prostředků nebyla vyčerpána. Z tohoto důvodu a pro naplnění cílů předchozího dotačního programu 

bylo přistoupeno k vyhlášení nového dotačního programu na nefinanční benefit (dále také jako 

„benefit“) pro zdravotnické pracovníky, kteří neuplatnili svůj nárok na benefit v roce 2021. 

 

3. Oprávnění žadatelé a pravidla dotačního řízení 

 
3.1 Oprávnění žadatelé o přiznání dotace 

 
Oprávněným žadatelem je: 

• poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační 
složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle        
§ 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 
hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19; poskytovatel tuto informaci 
zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). 

 

3.2 Pravidla dotačního řízení 
 
O dotaci může požádat oprávněný žadatel pouze na krytí nefinančních benefitů pro své zaměstnance 

v pracovním poměru (nevztahuje se na DPP a DPČ), kteří splňují všechna níže uvedená kritéria: 

• jedná se o zdravotnické pracovníky uvedené v zákoně č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zdravotnické 

pracovníky a jiné odborné pracovníky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti 

souvisejících  s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)  

➢ Lékař, zubní lékař – zákon č. 95/2004 Sb. 

➢ Farmaceut – zákon č. 95/2004 Sb. 

➢ Všeobecná sestra, dětská sestra a porodní asistentka - § 5 až § 6 zákona č. 96/2004 Sb. 
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➢ Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu – § 7 až 28 

zákona č. 96/2004 Sb. 

➢ Ostatní nelékařští zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem nebo 

přímým vedením – § 29 až § 42 zákona č. 96/2004 Sb. 

➢ Jiní odborní pracovníci (JOP) – § 43 zákona č. 96/2004 Sb.  

• ke dni čerpání (od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023) nefinančního benefitu zaměstnanec 

vykonává práci v pracovním poměru u poskytovatele lůžkové péče (IČO), u kterého byl 

v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-

19 

nebo 

vykonával práci v pracovním poměru u poskytovatele lůžkové péče (IČO), u kterého byl 

v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-

19 (povinností žadatele je ověření této skutečnosti u původního zaměstnavatele), 

• ke dni čerpání nefinančního benefitu zaměstnanec vykonává práci v pracovním poměru                 

u žadatele, včetně pracovního poměru na kratší týdenní pracovní dobu, a to v rozsahu nejméně 

poloviny stanovené týdenní pracovní doby, 

• v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 trval danému zaměstnanci pracovní poměr po dobu 

alespoň 60 kalendářních dnů u poskytovatele lůžkové péče (u současného nebo minulého 

zaměstnavatele dle druhé odrážky), a to v rozsahu nejméně poloviny stanovené týdenní 

pracovní doby, 

• zaměstnanec nečerpal nefinanční benefit v rámci mimořádného dotačního programu pro 

poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže      

a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií 

COVID-19 pro rok 2021 (v plné ani částečné výši). 

 

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

odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech. 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 zákona o rozpočtových pravidlech (například vyzvat žadatele k doložení 

pracovních smluv). 

 

3.3 Dotační období 

Žádost o mimořádnou dotaci pro rok 2023 je možné zpracovat a podat v termínu od 1. listopadu 2022 

do 30. prosince 2022. Formulář žádosti o státní dotaci v rámci tohoto dotačního programu je ke stažení 

na webových stránkách MZ ČR  https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/. 

 

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 1. listopadu 2022 do 30. prosince 2022 (včetně). 

https://www.mzcr.cz/category/dotace-a-programove-financovani/
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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 COVID – benefity pro zdravotníky 2023“. Žádost musí 

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

(scan žádosti/dokumentu vlastnoručně podepsaný).  Žádost musí být podepsána všemi osobami, které 

právnickou osobu společně zastupují způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku či v souladu se 

správním řádem nebo všemi osobami, které právnickou osobu společně zastupují na základě plné moci 

k zastupování právnické osoby ve všech právních jednáních. Žadatel musí odevzdat žádost taktéž             

v editovatelné podobě. 

K žádosti je nutné přiložit kopii smlouvy o běžném účtu žadatele (event. potvrzení o vedení účtu), na 

který bude převedena poskytnutá dotace (běžná kopie)1, kopii oprávnění k poskytování zdravotních 

služeb ve formě lůžkové péče (běžná kopie) a platný výpis z Evidence skutečných majitelů. 

Pokud je žadatelem příspěvková organizace obce či kraje, zašle společně s výše uvedenými dokumenty 

kopii smlouvy o běžném účtu zřizovatele (event. potvrzení o vedení účtu). 

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 (běžná kopie). 

 

4. Finanční podmínky spojené s poskytnutím státní dotace 

 
Dotační prostředky lze použít jen na způsobilé výdaje definované v této výzvě. 

Způsobilým výdajem je nefinanční benefit pro zaměstnance, který splňuje následující kritéria: 

➢ je čerpán od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2023, 

➢ maximální výše nefinančního benefitu je 8 000 Kč, 

➢ je čerpán na zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytnuté na území České republiky za účelem obnovy tělesných a duševních sil, 

včetně léčebně rehabilitační péče a klinické psychologie. 

 

5. Poskytnutí dotace a vydání rozhodnutí  

 
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 ve znění vyhlášky 435/2017 Sb., dále jen „vyhláška o finančním 

 
1 V případě, že se na žadatele vztahuje zákonná povinnost podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů. 
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vypořádání“) a metodické pokyny MZ ČR. Dotace jsou poskytovány podle § 14 zákona o rozpočtových 

pravidlech 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. Dotaci lze použít na náklady, které prokazatelně vznikly v období od 1. ledna 2023 do 

31. prosince 2023. 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 obcí či krajů bude dotace poskytnuta přes příslušný kraj.  

Výše přidělené dotace je vázána na výši dotačních prostředků alokovaných ze státního rozpočtu. 

Podáním žádosti nevzniká právní nárok na dotaci dle § 14 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech 

č. 218/2000 Sb. V případě, že celkový požadavek na dotaci za všechny žadatele bude převyšovat 

celkový rozpočet dotačního programu, výše dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům bude 

poměrnou částí krácena. 

6. Podmínky čerpání  

 
a) Lze čerpat zdravotní služby podle zákona o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

na území České republiky za účelem obnovy tělesných a duševních sil, včetně léčebně 

rehabilitační péče a klinické psychologie. 

b) Nefinanční benefit lze čerpat rovněž po částech s tím, že musí být vyčerpán nejpozději do         

31. prosince 2023, převádět nespotřebované finanční prostředky do dalšího roku není možné. 

c) Nefinanční benefit je možné čerpat u poskytovatele, který je uveden v Národním registru 

poskytovatelů zdravotních služeb za podmínek, že se jedná o zdravotní službu dle písmene a). 

d) Nefinanční benefit je možné čerpat u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče 

v České republice. 

e) Ubytování a stravu lze hradit v rámci čerpání lůžkových zdravotních služeb u poskytovatelů 

lůžkové péče. Minimální počet pobytových dnů, počet procedur či povinnost lékařské 

prohlídky výzva tohoto dotačního programu nestanovuje. Pokud zdravotní služby budou 

splňovat definici písmene a), jedná se o uznatelné procedury. 

f) Nefinanční benefity se vztahují na pobyty zaměřené na léčebně rehabilitační péči. Na relaxační 

a wellness pobyty se nefinanční benefit nevztahuje.  

g) Nefinanční benefit lze využít na masáž, pokud je prováděna zdravotnických pracovníkem 

a splňuje podmínky zákona o zdravotních službách. 

h) Nefinanční benefit se nevztahuje např. na dentální hygienu, stomatologické úkony, služby 

nutričního terapeuta, plastické operace apod., tj. na zdravotní služby, které nejsou 

poskytovány za účelem obnovy tělesných a duševních sil. Nefinanční benefit nelze čerpat ani 

na doplňky stravy či vitamínové preparáty. 
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i) Na rozhodnutí zaměstnavatele je, jakým způsobem bude nefinanční benefity pro své 

zaměstnance zajišťovat. Je možné proplácení faktur obdržených od zaměstnance nebo 

objednání zdravotní služby pro své zaměstnance. Při poskytování benefitu se vždy musí jednat 

o nepeněžní plnění, přičemž jako nepeněžní plnění nelze posoudit situaci, kdy si zaměstnanec 

zdravotní službu obstará a zaplatí z vlastních finančních prostředků a vynaloženou částku si 

nechá zaměstnavatelem proplatit. 

j) Zaměstnanecký benefit jako nepeněžní příjem by měl být poskytnut z vymezených zdrojů na 

účely uvedené v § 6 odst. 9 písm. d) bod 1. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (nepeněžní plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci mj. ve 

formě pořízení služeb zdravotního, léčebného a obdobného charakteru od zdravotnických 

zařízení), aby bylo zajištěno, že bude na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti. 

k) Faktura musí být vždy vystavena na příjemce dotace (tedy zaměstnavatele) s uvedením jména 

zaměstnance, který bude benefit čerpat. Splatnost faktury musí být nejpozději do 31. prosince 

2023. 

l) V případě vystavení faktur za ubytování a zdravotní služby zvlášť, musí být na faktuře vystavené 

na ubytování jasně uvedeno, že se jedná o úhradu v rámci čerpání léčebně rehabilitační péče 

u poskytovatele lůžkové péče. 

m) Poskytovatel lůžkové péče (zaměstnavatel) může zaslat za svého zaměstnance zálohovou 

fakturu na služby u poskytovatele zdravotní péče (např. lázně apod.). 

n) Faktura vystavená zprostředkovatelem (tj. třetí osobou) musí obsahovat, mimo základních 

fakturačních údajů, informaci o tom, že se jedná o fakturu pouze za poskytnuté zdravotní 

služby, tzn. například léčebně rehabilitační péči či vyšetření u klinického psychologa atd., 

jméno zaměstnance oprávněného žadatele, termín a místo čerpání a v případě ambulantních 

služeb i rozpis poskytnutých zdravotních služeb dle zákona o zdravotních službách. V rámci 

čerpaného benefitu (max. 8 000 Kč) nesmí být hrazeny služby zprostředkovatele. 

o) Zaměstnanci mohou nefinanční benefit využít také na úhradu zdravotních služeb poskytnutých 

žadatelem. Čerpání dotačních prostředků je nutné doložit daňovým dokladem. 

p) Nefinanční benefit nelze využít pro rodinné příslušníky. 

q) Úhrada doplatku za komplexní lázeňskou péči není umožněna. 

r) Čerpání nefinančního benefitu po nástupu na mateřskou dovolenou či rodičovskou dovolenou 

není možné. 

7. Závěrečná zpráva a finanční vypořádání se státním rozpočtem  

 
Závěrečná zpráva o plnění, jejíž formulář bude k dispozici do 31. prosince 2023 na webových stránkách 

MZ ČR, musí být na MZ ČR předložena v termínu do 15. února 2024. Závěrečnou zprávu odevzdává na 

MZ ČR příjemce dotace, tj. poskytovatel zdravotních služeb. Příjemce dotace, který je příspěvkovou 

organizací kraje, hl. m. Prahy či obce odevzdá závěrečnou zprávu současně i svému zřizovateli 

a v termínu do 5. února 2024. Žadatel nedokládá k závěrečné zprávě žádné faktury ani daňové doklady. 
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Finanční vypořádání dotace musí být provedeno ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 

a v souladu s vyhláškou o finančním vypořádání 

• do 15. února 2024 v případě příjemce (poskytovatele lůžkové péče), kterému byla poskytnuta 

dotace přímo z MZ ČR (není tedy příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce). Uvedený 

příjemce poukáže do 15. února 2024 nespotřebovanou částku dotace na příslušný účet MZ ČR 

vedený u ČNB, kterým je v případě připsání platby do konce roku 2023 výdajový účet MZ ČR   

č. účtu: 2528001/0710 a v případě připsání platby v roce 2024 účet cizích prostředků MZ ČR   

č. účtu: 6015-2528001/0710. Příjemce dotace odevzdá taktéž na MZ ČR v uvedeném termínu 

vyplněný formulář Finančního vypořádání se SR spolu s přílohou č. 3 vyhlášky o finančním 

vypořádání. 

• do 5. února 2024 v případě příjemce (poskytovatele lůžkové péče), kterému byla poskytnuta 

dotace z MZ ČR prostřednictvím kraje, předloží kraji přehled o dotacích týkající se roku 2023 

podle vzoru č. 7 vyhlášky o finančním vypořádání a současně převede do uvedeného termínu 

na účet kraje případnou vratku. 

• do 25. února 2024 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, hl. m. Prahy či obce) na 

příslušný účet MZ ČR vedený u ČNB, kterým je v případě připsání platby do konce roku 2023 

výdajový účet MZ ČR č. účtu: 2528001/0710 a v případě připsání platby v roce 2024 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, hl. m. Prahy či obce). 

8. Kontaktní údaje 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví 
Palackého náměstí 375/4 

128 01 Praha 2 
Odbor regulace cen a úhrad 

 
 tel.: 224 972 911 
 

email: benefity@mzcr.cz 
Pro finanční záležitosti: tel.: 224 972 280 

mailto:benefity@mzcr.cz

