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1. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ KAPITOLY 335 – MINISTERSTVA 

ZDRAVOTNICTVÍ ČR za rok 2014 

Věcné vyhodnocení priorit státního rozpočtu stanovených vládou 
 
Vláda zajistí ekonomickou stabilitu, efektivitu a transparentnost systému veřejného zdravotnictví, 
zdravotních pojišťoven (včetně VZP) a poskytovatelů zdravotních služeb. Prosadí transparentní 
a kontrolovatelný systém hospodaření s veřejnými prostředky, zavede povinné zveřejňování 
smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli péče a smluv veřejných nemocnic se svými 
dodavateli. 

Řešení:  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, tzv. transparenční novela 

• Návrh vychází z Programového prohlášení vlády České republiky, které v části 
týkající se zdravotnictví obsahuje mimo jiné závazek k posílení státního dozoru nad 
finančními toky zdravotního pojištění a nad fungováním zdravotních pojišťoven. 
Konkrétní cíle návrhu jsou poté následující: 
- zveřejňování smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb zdravotními 

pojišťovnami, 
- poskytování informací zdravotních pojišťoven Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu 

financí, 
- zákazu náboru pojištěnců zdravotními pojišťovnami prostřednictvím třetích osob, 
- sankcionování porušení povinností zdravotními pojišťovnami, 
- snížení povinného přídělu do rezervního fondu a 
- specifikace právní úpravy překážek pro výkon funkce ředitele a členů orgánů 

zdravotních pojišťoven. 

Vláda schválila návrh zákona dne 7. ledna 2015 a postoupila jej k projednávání do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR (Sněmovní tisk 386). Projednávání tisku je navrženo na program 25 
schůze PSP P ČR. 
 
 
Vláda bude trvat na dodržení principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, neziskovosti a 
všeobecné dostupnosti kvalitní zdravotní péče hrazené z veřejných prostředků. Zavede 
předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy 
zdravotní péče. Podle principu „za stejný rozsah a srovnatelnou kvalitu péče“ bude hrazena 
stejná úhrada. Zajistí kontrolu státu nad zaváděním DRG systému převzetím těchto činností 
Ministerstvem zdravotnictví z tzv. Národního referenčního centra. 

Řešení:   

• Novelou zákona 48/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 2015 byly zrušeny regulační 
poplatky  
ve zdravotnictví, tj. regulační poplatek 30 Kč za klinické vyšetření u lékaře a za recept v 
lékárně.  

Zůstává zachován pouze regulační poplatek 90 Kč za návštěvu pohotovosti.  

Poplatek 100 Kč za den pobytu v nemocnici byl zrušen již výrokem Ústavního soudu, a 
to od 1. 1. 2014. Nemocnicím, lékařům a lékárnám bude tento výpadek kompenzován 
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díky prosazenému zvýšení plateb za státního pojištěnce a prostřednictvím úhradové 
vyhlášky. 

• Novelou zákona 48/1997 Sb., s účinností od 1. 1. 2015 byly upraveny podmínky 
hrazení lázeňské léčebně rehabilitační péči ze systému v.z.p. 

Týkají se zejména možnosti prodloužení opakovaných léčebných pobytů u řady 
onemocnění včetně pobytů dětí a dorostu, dále pak prodloužení délky pobytu komplexní 
lázeňské léčebně rehabilitační péče u vybraných indikací z 21 na 28 dnů a stanovování 
doby základního pobytu převážně v délce 21 dnů. 

• Ústav zdravotnických informací a statistiky v rámci projektu DRG-Restart již odstartoval 
práci na systému DRG tak, aby úhrady akutní lůžkové péče realizované takzvaným 
případovým paušálem bylo možné označit za předvídatelné, stabilní a odpovídající 
průměrným nákladům. Z tohoto důvodu bude významně rozšířena síť referenčních 
nemocnic, z jejichž účetnictví se průměrné náklady získávají. To zajistí významně vyšší 
kvalitu vstupních dat a z této kvality vyplývající kvalitu výstupních parametrů – relativních 
vah jednotlivých DRG bází. Jakmile bude systém připraven k nasazení do úhradových 
mechanismů, bude na základě něj hrazeno. 

Dosud realizované kroky:  

- ÚZIS ČR převzal od 1.1. 2015 agendu vývoje nového systému, jakož i 
minimální údržbu systému stávajícího, NRC tedy nebude na rok 2015 v této 
oblasti již plánovat žádný rozpočet. Přechod agendy DRG z NRC na ÚZIS ČR 
byl  projednán a schválen přestavenstvem NRC.  

- V rámci týmu DRG Restart na ÚZIS ČR je zajištěna dostatečná personální a 
odborná kapacita k zajištění všech agend, včetně minimální údržby stávajícího 
systému. 

- Proběhla validace a kritická analýza Národního registru hospitalizací a jeho 
vytěžení  
za účelem definice referenční sítě zdravotnických zařízení; výsledkem je návrh 
této referenční sítě. 

- Byl vypracován plán nutných inovací v legislativě k zajištění a udržitelnosti 
vývoje DRG. 

- Byl spuštěn webový portál http://www.drg-cz.cz, který bude zveřejňovat 
všechny relevantní informace o projektu a jeho metodikých výstupech  

 

V průběhu roku 2015 vláda předloží zákon o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní 
jejich transparentnější a efektivnější řízení. Vytvoří tím podmínky pro tvorbu uznávaných 
postupů v odborné lékařské péči. 

Řešení:  

Příprava návrhu zákona patří mezi základní prioritu Ministerstva zdravotnictví.  K projednání 
vládě ČR bude předložen do konce  prvního pololetí 2015.  

Cílem – lůžková zdravotní péče jako veřejná služba, nemocnice hospodařící na neziskovém 
principu.  

 
 
Vláda zavede pravidelnou valorizaci platby za státní pojištěnce a prosadí snížení DPH na léky.  
Zavede spravedlivý model přerozdělení pojistného, který zohlední skutečné výdaje na nákladné 
diagnózy a přinese významné úspory systému, především v nákladech na léky a zdravotnické 
prostředky. 

 

 



3 
 

Řešení: 

• DPH na léky byla snížena, a to z 15 % na 10 % novelou zákona o dani z přidané 
hodnoty v listopadu 2014  

• Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce stejně jako nový systém přerozdělení, 
který by lépe reflektoval skutečné náklady jednotlivých pojištěnců, budou připraveny 
v průběhu roku 2015. V současné době probíhají analytické práce na úrovni věcné 
přípravy návrhu zákona. Předpokladem realizace bude koaliční shoda MF a MZ.  

• V přípravě je zavedení parametru PCG – v zákoně 592/1992 Sb.,  PCG(Pharmacy 
Costed Group), tedy skupin spotřeby farmak/tzv. skupin dle nemocnosti do 
přerozdělování prostředků z veřejného zdravotního pojištění, což zefektivní proces 
redistribuce místo současného rozdělení na základě parametrů pohlaví/věk. Termín 
předložení vládě je stanoven na 10/2015. 

 
Vláda dále posílí efektivitu Státního ústavu pro kontrolu léčiv a jeho lékové politiky a cenotvorby 
s cílem zajistit lepší dostupnost léků pro občany. 

Řešení: 

• Exekutivní opatření 

- Odstraněna nedůvodná zpoždění v systému zkrácených revizí úhrad – úspora 1,2 mld. 
Kč/rok 

- Připraven procesní a personální audit SÚKL 
- Stanoveny cíle a měřitelné parametry pro hodnocení efektivity SÚKL 

• Legislativní nástroje 

- Zákon č. 250/2014 Sb. – výběr, jmenování a odvolání ředitele SÚKL se řídí zákonem o 
státní službě 

- Sněmovní tisk 269, změna zákona č. 378/2007 Sb. – přesun rezervního fondu SÚKL 
1,7mld Kč pod rozpočtovou kapitolu 335 – Ministerstva zdravotnictví – tlak na vyšší 
ekonomickou efektivitu SÚKL ve vytváření mimorozpočtových příjmů. 

- Přijetí zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích – zjednodušení regulačního 
rámce, základní krok pro efektivní nastavení úhradové regulace 

- Příprava technické novely zákona č. 48/1997 Sb. – zvýšení efektivity úhradové regulace 
léčiv a zdravotnických prostředků 
 

1.1. Organizační změny  
Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) má 47 příspěvkových organizací    
a 21 organizačních složek státu včetně vlastního ministerstva. Z rozpočtu kapitoly MZ jsou 
kromě přímo řízených organizací poskytovány také dotace spolkům, charitativním organizacím   
a ostatním subjektům v rámci plnění zdravotnických programů a projektů výzkumu a vývoje. 

Opatřením č.j. MZDR 22837/2014-4/FIN ze dne 25. června 2014 s účinností od 1. srpna 2014 
se změnil název Psychiatrické nemocnice na název: „Psychiatrická nemocnice Horní 
Beřkovice“. 

V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování 
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů vznikla k datu 1.4.2014 nová organizační 
složka státu Agentura pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Je samostatnou účetní jednotkou 
a jejím základním účelem je podpora aplikovaného výzkumu ve zdravotnictví v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. AZV v rámci své činnosti zajišťuje 
přípravu programů a dalších aktivit v oblasti aplikovaného biomedicínského výzkumu včetně 
veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu programových projektů, 
hodnocení a výběr návrhů projektů, přípravu podkladů pro poskytování účelové podpory 
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projektů na základě smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory, kontrolu 
plnění smluv o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory a čerpání účelové 
podpory, hodnocení a kontrolu průběhu řešení a plnění cílů projektů a kontrolu jimi dosažených 
výsledků, jednání s příslušnými orgány České republiky nebo Evropské unie v otázce 
posuzování slučitelnosti poskytované podpory se společným trhem, spolupráci s obdobnými 
zahraničními agenturami. 

AZV zajišťuje podklady pro poskytování účelové podpory v souladu s Národní politikou 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky, na základě provedené veřejné 
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona, a to na projekty, ve kterých cíle               
a způsoby řešení v aplikovaném výzkumu stanovuje sám příjemce. 

Organizační schéma MZ je uvedeno v Příloze č. 1, označení jednotlivých útvarů MZ pak            
v Příloze č. 2.  

Seznam organizačních složek státu a příspěvkových organizací je uveden v tabulce č. 11. 

 

1.2.  Příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví 
Schválený rozpočet příjmů kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) na rok 2014 
činil k 1.1.2014 869 958,77 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU celkem 207 281,77 tis. Kč, 
příjmy z prostředků finančních mechanismů 231 677 tis. Kč, daňové příjmy 9 200 tis. Kč 
a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 421 800 tis. Kč. Zákonem 
č. 318/2014 Sb. ze dne 5.12.2014, kterým se změnil zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu 
ČR na rok 2014 byly navýšeny ostatní nedaňové příjmy kapitoly o 700 000 tis. Kč, jimiž byla 
splátka půjčených prostředků od VZP. 

K 31.12.2014 bylo dosaženo příjmů v celkové částce 2 183 352,64 tis. Kč, tj. 90,36 % 
upraveného rozpočtu příjmů 2 416 174,47 tis. Kč pro kapitolu, z toho převody z rezervních fondů 
OSS 414 989,36 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 412 335,59 tis. Kč schválené 
k financování mzdových, provozních a investičních výdajů v roce 2014), převody z Národního 
fondu činily 989 101,45 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů 1 529,9 tis. Kč. Dále bylo 
vybráno 31 377,49 tis. Kč za správní poplatky (pol. 1361). Splátka půjčených prostředků 
Všeobecné zdravotní pojišťovně činila 700 000 tis. Kč. Ostatní dosažené nedaňové a kapitálové 
příjmy činily 46 354,42 tis. Kč. Pozn.: Na položku příjmů 4118 Ministerstva zdravotnictví byly 
přijaty finanční prostředky ve výši 4 146 tis. Kč z Národního fondu, které patřily SÚKLu. Jednalo 
se o refundaci prostředků OP LZZ  na základě Souhrnné žádosti.  
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Skladba dosažených příjmů kapitoly MZ ČR za rok 2014                                   (v tis. Kč) 

1361  Správní poplatky      31 377,49 

2111  Příjmy z poskytování služeb        1 112,62 

2119  Ostatní příjmy z vlastní činnosti             89,50 

2123  Ostatní odvody příspěvkových organizací      11 834,12 

2131  Příjmy z pronájmu pozemků               0,20 

2132  Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí        4 400,19 

2133  Příjmy z pronájmu movitých věcí             10,81 

2141  Příjmy z úroků               0,07 

2211  Sankční platby přijaté od státu           156,00 

2212  Sankční platby přijaté od jiných subjektů      16 196,46 

2229  Ostatní přijaté vratky transferů             11,17 

2310  Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dl. majetku             96,65 

2322  Přijaté pojistné náhrad           457,17 

2324  Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady      10 326,10 

2328  Neidentifikované příjmy             0,003 

2329  Ostatní nedaňové příjmy j.n.           486,81 

2434  Splátky půjčených prostředků od fondů soc. a zdrav. pojištění     700 000,00 

3112  Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí           599,00 

3113  Příjmy z prodeje ostat hmotného dlouhodobého majetku           543,75 

3119  Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku             33,80 

4118  Neinvestiční převody z Národního fondu    389 429,58 

4132  Převody z ostatních vlastních fondů        1 529,92 

4135 
 Převody z rezervních fondů organizačních složek státu    414 989,36 

 z toho Převod darů určených pro Progress, EUNET HTA JA2           177,74 

4218  Investiční převody z Národního fondu    599 671,88 

 CELKEM 2 183 352,64 
 
Jak je patrno z uvedené skladby příjmů kapitoly, příjmy z poskytování služeb a vlastní činnosti 
činí pouze 1 202,12 tis. Kč. Ostatní příjmy tvoří odvody příspěvkových organizací, příjmy z 
prodejů a pronájmů a dále pak zejména převody z fondů. Státní ústav pro kontrolu léčiv většinu 
svých příjmů podle zákona o léčivech využívá jako mimorozpočtové prostředky. 
 
Od roku 2009 se do příjmů OSS započítávají i příjmy za správní poplatky a pokuty. Správní 
poplatky vybírané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, krajskými hygienickými stanicemi a 
ústředním orgánem činily 31 377,49 tis. Kč a vybrané pokuty dosáhly částky 16 352,46 tis. Kč. 
Celkový přehled o vybraných poplatcích a pokutách podle jednotlivých OSS je uveden v tabulce 
č. 23 – Přehled pokut a správních poplatků. 
 
Přehled o dosažených příjmech za rok 2014 podle jednotlivých organizačních složek státu je 
uveden v tabulce č. 13 – „Přehled o plnění příjmů kapitoly 335“. 
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1.3.  Výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví  
Schválený rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 byl stanoven částkou 
6 810 656,47 tis. Kč. V průběhu roku 2014 došlo, po provedených rozpočtových opatření, 
k úpravám schváleného rozpočtu na celkovou částku 8 334 318,84 tis. Kč.  
 
Skutečné výdaje dosáhly částky 7 185 329,25 tis. Kč, tj. 86,21 % rozpočtu po změnách. 
 
Přehled skutečných celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví v minulých letech: 

      (v tis. Kč) 
Rok Celkové výdaje 

2009 11 312 284,83 

2010 9 422 447,22 

2011 7 848 017,60 

2012 5 991 561,26 

2013 7 368 732,59 

2014 7 185 329,25 
 
V celkové výši rozpočtu po změnách na rok 2014 nejsou zahrnuty úpravy prováděné ve vlastní 
kompetenci Ministerstva zdravotnictví, tj. zvýšení výdajů na základě použitých 
mimorozpočtových prostředků (vlastních fondů organizací a darů, přijatých pojistných náhrad) 
a použití nároků z nespotřebovaných výdajů. 
 
Přehledné tabulky Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2014 a plnění závazných 
ukazatelů rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 jsou součástí přílohy = 
tabulka č. 1 – „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové 
skladby“ a tabulka č. 2 – „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“. 

 

1.3.1 Rozpočtová opatření prováděná v průběhu roku 2014 

Na základě souhlasu Ministerstva financí docházelo v průběhu roku 2014 při plnění 
stanovených úkolů k celé řadě rozpočtových opatření. Jednalo se o zvýšení či snížení rozpočtu 
v rámci kapitoly i v rámci meziresortního přesunu, došlo dále k navýšení platů dle                      
UV č. 779/2014. 
 
Ke snížení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření: 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-13043/2014/14-1404 ze dne 6.2.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 7 685 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly ČSÚ. 
Prostředky jsou určeny na realizaci výběrového šetření o zdraví v roce 2014 (EHIS 2014). 
Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.2.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-27070/2014/14-1404 ze dne 26.3.2014 snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo zdravotnictví o 50 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil 
rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou 
nemocnici na projekt WHO v rámci Programu bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové 
opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.3.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-31189/2014/14-1404 ze dne 3.4.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 92,5 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZe. 
Prostředky byly určeny pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací na pokračující projekt 
Informační kampaň na téma WHO 5 klíčů k bezpečnému stravování, hygiena při manipulaci 
s potravinami a zdravá výživa v rámci programu Národní program zdraví.  
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Rozpočtový opatřením č. j.: MF-31188/2014/14-1404 ze dne 3.4.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 4 841,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. 
Prostředky byly určeny na pokračující projekty výzkumu a vývoje uvedené pro Univerzitu 
obrany. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 
1.4.2014 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-32763/2014/14-1404 ze dne 28.4.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 11,84 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. 
Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt WHO v rámci Programu 
bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 14.4.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44242/2014/1404 ze dne 3.6.2014 snížilo MF rozpočet výdajů 
kapitoly MZ o 20 658 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. 
Prostředky byly na základě uzavřené dohody určeny na zajištění letecké zdravotnické 
záchranné služby ve středisku v Plzni-Líních. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 30.5.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44810/2014/1404 ze dne 13.6.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 896,21 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO na 
spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou 
nemocnici Praha pro nelékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 12.6.2014. 

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-48940/2014/1404 ze dne 2.7.2014 snížilo MF rozpočet výdajů 
kapitoly MZ o 12 674 tis. Kč. Prostředky byly určeny na provozní letové náklady letecké 
zdravotnické záchranné služby. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 2.7.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44815/2014/1404 ze dne 13.6.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 127,59 tis. Kč a o stejnou částku se zvyšuje rozpočet výdajů kapitoly MO 
na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro Ústřední 
vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky. Rozpočtové opatření bylo provedeno 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 12.6.2014. 

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-59898/2014/1404 ze dne 1.9.2014 snížilo MF rozpočet výdajů 
kapitoly MZ o 1 188 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MV. Prostředky 
byly na základě uzavřených dohod a UV č. 566/2014 určeny na platy příslušníků Policie ČR, 
kteří zajišťují leteckou zdravotnickou záchrannou službu. Rozpočtové opatření bylo provedeno 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.8.2014. 

MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-64674/2014/1404 ze dne 25.9.2014, kterým se snížil 
rozpočet kapitoly MZ o 3 220 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet kapitoly Ministerstvo 
zahraničních věcí. Prostředky byly účelově určeny na poskytnutí zdravotnické humanitární 
pomoci ČR Bosně a Hercegovině po ničivých povodních. Rozpočtové opatření bylo provedenou 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 23.9.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j. MF-67213/2014/1404 ze dne 8. 10.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MZ o 271,59 tis. Kč a o stejnou částku zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MO na 
spolufinancování programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 7.10.2014. 

MF provedlo rozpočtové opatření č. j.: MF-67212/2014/1404 ze dne 8.10.2014, kterým se snížil 
rozpočet výdajů kapitoly MZ o 847,49 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů 
kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 7.10.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-67210/2014/1404 ze dne 9.10.2014 snížilo rozpočet výdajů 
kapitoly MZ o 335 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MO. Prostředky 
byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici, a to na provozní výdaje Krizového transfuzního 
centra 115 tis. Kč, na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra       
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200 tis. Kč a na nákup teplotních čidel KTC 20 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 8.10.201. 

Rozpočtovým opatřením č. j. MF-75969/2014/1404 ze dne 2.12.2014 provedlo MF snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly MZ o 2 834 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 
Grantová agentura České republiky. Prostředky se převádějí na základě uzavřené smlouvy o 
spolupráci mezi GA ČR a MZ. Prostředky vynaložila GA ČR v průběhu roku na výdaje 
související se společným využíváním Aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji 
a inovací a Aplikace pro vyhledávání zahraničních oponentů (tzv. SciVal). Rozpočtové opatření 
bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.12.2014. 

MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtové opatření č.j.: MF-76806/2014/1404, kterým se snížil 
rozpočet výdajů kapitoly MZ o 41,5 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 
MO. Prostředky byly určeny pro Ústřední vojenskou nemocnici na projekt WHO v rámci 
Programu bezpečnosti a kvality zdravotní péče. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 2.12.2014. 

MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtovým opatřením č. j.: MF-76818/2014/1404, kterým se snížil 
rozpočet výdajů kapitoly MZ o 314,87 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů 
kapitoly MO na spolufinancování programu Rezidenční místa. Prostředky byly určeny pro 
Ústřední vojenskou nemocnici Praha pro lékařské pracovníky ve výši 138,4 tis. Kč a pro 
nelékařské pracovníky ve výši 176,47 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 2.12.2014. 

 

Ke zvýšení rozpočtu kapitoly došlo na základě těchto rozpočtových opatření: 

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-36149/2014/14-1404 ze dne 5.5.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly  MV o 9 000 tis. Kč a zvýšilo rozpočet kapitoly MZ o stejnou částku. Prostředky 
byly určeny na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel 
(MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 30.4.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-36150/2014/14-1404 ze dne 13.5.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MV o 2 500 tis. Kč a zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. 
Prostředky byly určeny na rozšíření pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky Ukrajiny. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 5.5.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF-41900/2014/1404 ze dne 27.6.2014 zvýšení 
příjmů a výdajů v kapitole MZ o 839 63,70 tis. Kč. Peněžní prostředky byly určeny na projekty 
13. a 14. výzvy k financování v rámci IOP oblast intervence 3.2a) Modernizace a obnova 
přístrojového vybavení (zdravotních prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně 
technického zázemí. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém 
systému dne 26.6.2014. 

Rozpočtovým opatřením č.j.: MF 44808/2014/2014/1404 ze dne 4.7.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MK a zároveň zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o 150 tis. Kč. Prostředky byly 
určeny pro Národní lékařskou knihovnu na projekty z programu VISK. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.7.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58202/2014/1404 ze dne 19.8.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MK a zároveň zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o 242 tis. Kč. Prostředky byly 
určeny pro Národní lékařskou knihovnu na projekty z programu VISK. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.8.2014. 

MF schválilo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-50791/2014/1404 ze dne 1.9.2014 souvztažné 
navýšení příjmů a výdajů v kapitole MZ o 6 584 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro Fakultní 
nemocnici u sv. Anny v Brně k financování projektu „Věda do škol a školáci do vědy: 
Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání“,                                          
reg. č. CZ.1.07/2.3.0/45.0044, v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
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konkurenceschopnost. Rozpočtové opatření bylo provedenou změnou údajů v rozpočtovém 
systému dne 27.8.2014.  

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-59895/2014/1404 ze dne 1.9.2014 snížilo MF rozpočet výdajů 
kapitoly MŠMT o 1 162 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. 
Prostředky byly určeny pro Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně k financování projektu „Věda 
do škol a školáci do vědy: Systematická příprava k excelenci ve vědě, výzkumu a vzdělávání“, 
reg. č. CZ.1.07/2.3.0/45.0044. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 27.8.2014. 

Na základě UV č. 627/2014 provedlo MF rozpočtové opatření  č.j.: MF-58363/2014/1404 ze dne 
11.9.2014, kterým snížilo rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa  o 700 000 tis. Kč a o 
stejnou částku zvýšilo rozpočet MZ. Prostředky byly účelově určeny na poskytnutí příspěvku na 
provoz, a to FN u svaté Anny v Brně ve výši 500 000 tis. Kč a Nemocnici Na Bulovce 200 000 
tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 
8.9.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-64697/2014/1404 ze dne 3.11.2014 snížilo MF rozpočet 
výdajů kapitoly MK o 600 tis. Kč a zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ o stejnou částku. 
Prostředky byly určeny pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr na obnovu střechy pavilonu C 
areálu zámku. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 
1.10.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-69665/2014/1404 ze dne 30.10.2014 snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly VPS položku Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro 
příjem pomoci z rozpočtu EU v rámci závazného ukazatele Ostatní výdaje, o 1 800 tis. Kč a o 
stejnou částku zvýšilo rozpočtem výdajů kapitoly MZ. Prostředky byly účelově určeny na 
realizaci humanitární pomoci (poskytnutí ochranných osobních pracovních pomůcek) oblastem 
Západní Afriky postiženým Ebolou. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. 

Na základě UV č. 779/2014 provedlo MF rozpočtové opatření č. j.: MF-68955/2014/1404 ze dne 
30.10.2014, kterým se snížil rozpočet výdajů kapitoly VPS o 8 859,25 tis. Kč a o stejnou částku 
se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly MZ. Uvolněné prostředky byly účelově určeny na navýšení 
platů o 3,5 % a související příslušenství v rezortu MZ s účinností od 1.11.2014. Rozpočtové 
opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-75565/2014/1404 ze dne 2.12.2014 provedlo MF snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly MO o 22,2 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 
MZ. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 1.12.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatření č. j.: MF-76813/2014/1404 ze dne 8.12.2014 snížení 
rozpočtu výdajů kapitoly MV o 9 200 tis. Kč a zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly MZ o stejnou 
částku. Prostředky byly určeny na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky v Jordánském hášimovském království 
podle UV č. 870/2014. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém 
systému dne 5.12.2014. 

Dále došlo na základě rozpočtových opatření k celé řadě převodů mezi jednotlivými 
ukazateli, což však nemělo vliv na celkový rozpočet výdajů: 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF -13911/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 přesun 
platů, příslušenství a pracovních míst mezi OSS (ústřední orgán, KHS, ÚZIS a KSRZIS) a PO 
(ZZKS). Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 
25.2.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF-15064/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 přesun 
prostředků ve výši 420 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky byly určeny na realizaci 
evropského šetření o zdraví v ČR v roce 2014. Z převáděné částky bylo 220 tis. Kč určeno na 
běžné výdaje  a  200 tis. Kč na vyplácení dohod uzavřených v souvislosti s výše uvedeným 
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šetřením. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 
27.2.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF32764/2014/14-1404 ze dne 7.4.2014 přesun 
v rámci ukazatele „Zdravotnické programy“ prostředky ve výši 8 508,14 tis. Kč z rozpisové 
rezervy MZ na ukazatel EDS/SMVS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů 
v rozpočtovém systému dne 2.4.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-44246/2014/1404 ze dne 3.6.2014 přesun v rámci 
rozpočtu a v rámci ukazatele „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby ve zdravotnictví“ 
prostředky ve výši 4 482,17 tis. Kč rozpočtované jako neinvestiční transfery krajům. Prostředky 
byly určeny poskytovatelům zdravotnické záchranné služby na zajištění trvalé připravenosti na 
řešení mimořádných událostí a krizových situací. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 28.5.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-52987/2014/1404-3 ze dne 19.7.2014  v rámci 
rozpočtu MZ přesun prostředků ve výši 4 837,91 tis. Kč u ÚO, ÚZIS, NLK do Agentury pro 
zdravotnický výzkum ČR. Prostředky byly určeny na zabezpečení chodu této organizace. 
Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 16.7.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-53515/2014/1404-3 ze dne 25.7.2014 přesun 
prostředků v rámci ukazatele „Výdaje na státní správu“ u KHS Jihočeského kraje ve výši 104 tis. 
Kč. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 24.7.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58022/2014/1404 ze dne 19.8.2014 provedlo MF v rámci 
kapitoly MZ přesun prostředků schválených na výzkum a vývoj navýšení prostředků na platy, 
OPPP a příslušenství s určením pro Agenturu pro zdravotnický výzkum ČR. Zároveň pro tuto 
organizaci došlo ke zvýšení limitu počtu zaměstnanců MZ o 9 FM. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 18.8.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-58206/2014/1404 ze dne 1.9.2014 v rámci 
rozpočtu MZ přesun prostředků ve výši 36,57 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky 
byly určeny na realizaci programu Národní akční plány a koncepce. Rozpočtové opatření bylo 
provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 28.8.2014. 

MF provedlo rozpočtovým opatřením č. j.: MF-67208/2014/1404 ze dne 15.10.2014 v rámci 
rozpočtu MZ přesun platů, příslušenství a pracovních míst mezi ZZKS a ústředním orgánem. 
Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 15.10.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-704612014/1404 ze dne 30.10.2014 přesunulo MF 
(v souvislosti s převzetím nové agendy DRG) v rámci kapitoly MZ prostředky na platy, OPPP, 
příslušenství a funkčních míst z ÚO do ÚZIS. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou 
údajů v rozpočtovém systému dne 29.10.2014. 

Ministerstvo financí provedlo rozpočtové opatření č. j.: MF-72575/2014/1404 ze dne 11.11.2014, 
kterým se v rámci prostředků na výzkum, vývoj a inovace snížily ukazatele účelové podpory o 
8 000 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil ukazatel podpory institucionální. Rozpočtové opatření 
bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 10.11.2014. 

MF provedlo rozpočtové opatření č.j.: MF-72377/2014/1404 ze dne 11.11.2014, kterým se 
v rámci rozpočtu MZ přesunuly prostředky ve výši 298,4 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. 
Prostředky jsou určeny na realizaci programu Národní akční plány a koncepce. Rozpočtové 
opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.11.2014. 

MF provedlo rozpočtové opatření č. j. MF-72405/2014/1404 ze dne 11.11.2014 spočívající ve 
snížení platů o 28,61 tis. Kč a navýšení OPPP o stejnou částku, snížení povinného pojistného o 
9,73 tis. Kč a snížení FKSP o 0,29 tis. Kč a to u NLK z důvodu vyplacení odstupného. 
Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému dne 11.11.2014. 

MF provedlo rozpočtové opatření č. j. MF-72910/2014/1404 ze dne 14.11.2014, kterým se 
přesunulo 345 tis. Kč  z OPPP do platů a o 3,45 tis. Kč se navýšilo FKSP u Koordinačního 
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střediska pro resortní zdravotnické informační systémy. Rozpočtové opatření bylo provedeno 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 14.11.2014. 

V souvislosti s přijetím novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedlo MF dne 27.11.2014 rozpočtové opatření 
č. j.: MF-74642/2014/1404, kterým se v rámci rozpočtu kapitoly MZ navýšily prostředky na platy 
a příslušenství s určením pro KHS Vysočina, SUKL a NLK, které byly určeny na pokrytí 
chybějících prostředků. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém 
systému dne 27.11.2014. 

MF provedlo dne 3.12.2014 rozpočtové opatření č. j.: MF-76816/2014/1404, kterým se 
přesunuly v rámci rozpočtu a v rámci ukazatele ´Ústavní péče´ prostředky ve výši 140 000 tis. 
Kč a navýšil se ukazatel EDS/SMVS. Jednalo se o posílení programu 235110 s cílem 
optimalizace zdravotních oborů fakultních nemocnic. Rozpočtové opatření bylo provedeno 
změnou údajů v rozpočtovém systému dne 3.12.2014.  

Rozpočtovým opatřením č. j.: MF-76811/2014/1404 ze dne 8.12.2014 provedlo MF v rámci 
kapitoly MZ přesun 945,52 tis. Kč z OPPP do platů, v rámci OPP se přesunulo 250 tis. Kč 
(odstupné) a upravila se výše příslušenství u KHS. V rámci limitu mzdových nákladů 
příspěvkových organizací celkem se u Státního zdravotního ústavu přesunulo 358,33 tis. Kč 
z platů do OON. Rozpočtové opatření bylo provedeno změnou údajů v rozpočtovém systému 
dne 8.12.2014. 

Rozpočtovým opatřením č. j. MF-77308/2014/1404 ze dne 10.12.2014 přesunulo MF v rámci 
rozpočtu MZ prostředky z běžných výdajů na platy a příslušenství s určením pro KHS, SZÚ a 
ÚO. Prostředky byly určené na pokrytí nákladů spojených se zajišťováním mimořádných 
opatření k zamezení šíření Eboly v ČR. 
Z celkově uskutečněných výdajů v roce 2014 v částce 7 185 329 tis. Kč připadá celkem               
5 678 836 tis.  Kč na běžné výdaje a  1 506 493 tis. Kč na kapitálové výdaje. 

 
   (v tis. Kč) 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Konečný 
rozpočet Skutečnost  %  

běžné výdaje 5 283 551 5 768 788 7 262 004 5 678 836 98,44 
kapitálové výdaje  1 527 105 2 565 531 5 379 159 1 506 493 58,72 

celkem 6 810 656 8 334 319 12 641 163 7 185 329 86,21 

 
 

Z uskutečněných výdajů připadá  1 459 892 tis. Kč na výdaje na financování programů 
EDS/SMVS. Veškeré podrobné informace o těchto výdajích zpracované odborem investičního 
rozvoje MZ jsou uvedeny v kapitole 2.2 Výdaje vedené v informačním systému programového 
financování – programy řady „235“. 
 

1.3.2 Rezervní fondy kapitoly Ministerstva zdravotnictví  

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly Ministerstva zdravotnictví činil 2 077 143,54 tis. Kč, z 
toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech 
činily 2 072 087,33 tis. Kč. Zbývající částka 5 056,21 tis. Kč představovala prostředky MZ z darů 
(602,48 tis. Kč), prostředky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (1 877,59 tis. Kč) ze 
zahraničí od Eurostatu určené na statistické služby a prostředky Koordinačního střediska 
transplantací (2 576,14 tis. Kč) jsou finanční prostředky na refundaci vynaložených nákladů 
z mezinárodního projektu Accord a FOEDUS. 
 
V rezervních fondech organizačních složek státu je k 31.12.2014 částka ve výši          
2 166 841,90 tis. Kč (MZ 1 095,38 tis. Kč, což jsou prostředky ze zahraničí, ÚZIS                



12 
 

2 063,89 tis. Kč, kde se jedná převážně o prostředky ze zahraničí od Eurostatu určené na 
statistické služby, Koordinační středisko transplantací (dále jen KST) – částka 187, 11 tis. Kč 
jedná se o nevyčerpané prostředky z mezinárodního projektu ACCORD.                              
Částka 2 163 495,52 tis. Kč, která je zaúčtována v rezervním fondu, představuje 
mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o léčivech. 
 

1.3.3 Nároky z nespotřebovaných výdajů 

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1.1.2014 činil 6 099 818,65 tis. Kč, z toho 
profilující výdaje 4 632 167,03 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 467 651,62 tis. Kč. 

V průběhu roku došlo k použití (snížení) nároků z titulu překročení rozpočtu výdajů v celkové 
částce 4 245 216,28 tis. Kč, na profilující výdaje bylo použito 3 300 991,13 tis. Kč  a na výdaje 
neprofilující 944 225,15 tis. Kč. Dále došlo ke snížení profilujících nároků  o 2 462,65 tis. Kč, kde 
se jednalo o programy, které již skončily. Další snížení profilujících nároků z důvodu zjištění, že 
již nebudou použity, činilo 91,16 tis. Kč. Částka ve výši  8 000,30 tis. Kč se jednalo o snížení 
profilujících nároků, kde pominul účel narozpočtování. 

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2014 byl ve výši 1 844 048,26 tis. Kč,  v tom 
výdaje profilující 1 320 621,78 tis. Kč a výdaje neprofilující 523 426,48 tis. Kč. Z výsledků roku 
2014, tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji, vznikly další nároky 
z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 455 833,61 tis. Kč, takže konečný stav nároků 
z nespotřebovaných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví k 1.1.2015 je                
7 299 881,87 tis. Kč, z toho nároky profilující 5 682 264,51 tis. Kč a nároky neprofilující         
1 617 617,36 tis. Kč.  

Konečný rozpočet kapitoly byl stanoven zvýšením upraveného rozpočtu o použití nároků z 
nespotřebovaných výdajů na překročení výdajů v roce 2014 a o zapojení mimorozpočtových 
zdrojů, jako jsou dary, prostředky poskytnuté ze zahraničí, mimorozpočtové prostředky Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv a přijatá pojistná plnění. Podrobný přehled nároků je uveden ve Výkazu 
o nárocích z nespotřebovaných výdajů (sestava č. 9, 10).  

 

1.3.4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu pro kapitolu 
Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 a porovnání s rokem 2013 

Z tabulky č. 1 „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové 
skladby“ kapitoly Ministerstva zdravotnictví vyplývá s porovnáním s rokem 2013 snížení 
běžných výdajů oproti roku 2013 o 789 794 tis. Kč, tj. o 12,21 %. K výraznému zvýšení došlo v 
roce 2014 u kapitálových výdajů oproti roku 2013, a to o  606 390 tis. Kč, tj. o 67,37 %. Celkové 
výdaje kapitoly Ministerstva zdravotnictví za rok 2014 činily 7 185 329 tis. Kč, což je 97,51 % 
celkových výdajů za rok 2013 ve výši 7 368 733 tis. Kč. 
 

1.3.5 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2014 

Výdaje na státní správu (pododdíl paragrafů 356) zahrnují investiční i neinvestiční výdaje 
ústředního orgánu na vlastní činnost a výdaje ostatních organizačních složek státu v působnosti 
Ministerstva zdravotnictví vykonávajících státní správu, tj. krajských hygienických stanic a 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv.  

Výzkum a vývoj ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 358) zahrnuje prostředky na výzkum a 
vývoj schválené pro kapitolu Ministerstvo zdravotnictví Radou vlády pro výzkum, vývoj a 
inovace. 

Ústavní péče (pododdíl paragrafů 352) zahrnuje zejména investiční i neinvestiční transfery 
příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem zdravotnictví jako jsou fakultní a ostatní 
nemocnice, odborné léčebné ústavy a ostatní zařízení ústavní péče. Dále zahrnuje též transfery 
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obdobným organizacím v působnosti územně samosprávných celků, neziskovým organizacím a 
podnikatelským subjektům v oblasti ústavní péče. Nižší čerpání investic bylo způsobeno 

• nedokončenými výběrovými řízeními; plánované plnění akce nedostatečně respektuje 
stanovené zákonné lhůty v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, opakování veřejné zakázky, odvolání uchazečů výběrového řízení; 

• zasláním požadavků na investiční akce odborných gestorů podprogramů až v druhém 
pololetí fiskálního roku a vydání Registračních listů až ve 4. čtvrtletí fiskálního roku  

• nereálností plnění dodávek ve fiskálním roce s ohledem na dodací lhůty, delší než konec 
fiskálního roku; 

• neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění 
závazků ze strany dodavatelů. 

• z částí prostředků se počítalo na vázání prostředků z prodeje trvale nepotřebného majetku 
příspěvkových organizací z důvodu neplnění příjmů. Na konci roku bylo rozhodnuto, že 
prostředky budou vázány na jiném ukazateli. 

 
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (pododdíl paragrafů 353) zahrnuje 
investiční i neinvestiční prostředky vyčleněné na ochranu veřejného zdraví (včetně příspěvku 
Státnímu zdravotnímu ústavu), zdravotnickou záchrannou službu (zejména leteckou) 
a na činnost organizačních složek státu zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví, které 
nevykonávají státní správu (Ústav zdravotnických informací a statistiky, Národní lékařská 
knihovna, Koordinační středisko transplantací a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické 
informační systémy). Dále jsou zde zahrnuty příspěvky na provoz speciální příspěvkové 
organizace Ministerstva zdravotnictví, Zdravotnického zabezpečení krizových stavů.  

Zdravotnické programy (pododdíl paragrafů 354) zahrnuje financování dotačních programů a 
akcí Ministerstva zdravotnictví, jako jsou Prevence HIV/AIDS, Protidrogová politika, Národní 
program zdraví, Grantová podpora nestátních neziskových organizací, dále též programy 
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů.  

Ostatní činnosti ve zdravotnictví (pododdíl paragrafů 359) zahrnuje prostředky na činnost 
ústředního orgánu v oblasti mezinárodní spolupráce včetně prostředků na úhradu zdravotní 
péče dle mezinárodních dohod a výdaje na vzdělávání ve zdravotnictví (PO – doškolovací 
zařízení, rezidenční místa). Dále zajištění přípravy na krizové situace podle                          
zákona č. 240/2000 Sb. (pododdíl paragrafů 521), případně další výdaje, které nelze zařadit 
do žádného z výše uvedených závazných ukazatelů.  

Důvod nižšího čerpání tohoto ukazatele: 
Výše požadovaných finančních prostředků na rezidenční místa je odvozována od počtu 
studentů lékařských fakult, kteří ukončí studium v daném roce a dále předpokládaného počtu 
možných rezidentů pocházejících ze zemí evropské unie. Pokud se skutečné čerpání od těchto 
čísel odchyluje a je nižší, potom není naplněn některý z uvedených předpokladů. Možnou 
příčinou je přetrvávající nelibost vedoucích pracovníků akreditovaných pracovišť a nedostatek 
času na nutnou administrativu, která je spojena s vyřízením dotace na rezidenční místo, 
zejména množství formulářů při podání žádosti a neustálé hlášení změn. Dalším  důvodem se 
zdá být v případě dotace na kmen, zákonem požadovaná nutnost pracovního poměru na dobu 
neurčitou, tento požadavek může řadu akreditovaných pracovišť odradit od podání žádosti        
o přidělení rezidenčního místa. Pokud jde o nižší čerpání prostředků na rezidenční místa pro 
nelékařské obory, byl v roce 2014  podán menší počet žádostí o akreditaci v příslušném oboru. 
 

V tabulce č. 2 je podrobný přehled o plnění všech závazných ukazatelů státního rozpočtu. 
Upravený rozpočet výdajů činil 8 334 319 tis. Kč, skutečné plnění za rok 2014 bylo          
7 185 329 tis. Kč. Přečerpání u některých ukazatelů (z pohledu jednotlivých OSS) je plně kryto 
použitím nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků zejména Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv. 
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Výdajových priorit se týkají především jednotlivé zdravotnické programy včetně programů 
spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, jakož i podpora výzkumu a vývoje. 

Veškeré prostředky byly vynakládány s co největší hospodárností a ve snaze o maximální 
efektivnost a účelnost. V oblasti zdravotnictví nelze přesně vyčíslit efektivitu vynaložených 
prostředků, neboť cíle jednotlivých programů jsou obtížně měřitelné. Převážně se jedná o 
zlepšení kvality života lidí se zdravotním postižením či o prevenci převážně civilizačních 
onemocnění a závislostí na návykových látkách. Nutným předpokladem je udržení zdraví 
populace a zajištění její práceschopnosti. Na srovnávacích kritériích se průběžně pracuje s 
využitím zkušeností ze zahraničí. Využití prostředků podléhá schvalování v meziresortních 
komisích a plnění stanovených cílů včetně vyúčtování je kontrolováno. Přínosy pro společnost 
jsou popsány u plnění jednotlivých programů. 
 
Prostředky na škody způsobené živelními katastrofami 
V roce 2014 kapitola 335 neobdržela žádné prostředky na odstraňování následků živelních 
katastrof. 
 
Mezinárodní humanitární činnost 
Humanitární pomoc ČR dle UV č. 806/2014 – Ebola 
Na základě usnesení vlády č. 806 ze dne 1. října 2014 bylo schváleno poskytnutí humanitární 
pomoci České republiky oblastem Západní Afriky postiženým krvácivou horečkou Ebola s tím, 
že Ministerstvu zdravotnictví byla z kapitoly VPS MF pro tento účel uvolněna částka 1 800 tis. 
Kč. Dodavatel humanitární pomoci – firma 3M Česko spol. s r. o. Praha 4 – byl v rámci 
objednávky požádán o dodání celé zásilky do skladu Sladovacího a opravárenského zařízení 
HZS MV ve Zbirohu (objednávka č. 0586/14-HOS), kde byl pracovníky sekce NH převzat a 
protokolárně předán HZS k následné expedici do Ebolou postižených oblastí.  
Čerpání prostředků poskytnutých na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen 
váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám (zákon č. 500/1990 Sb.) 
Kapitola nemá žádné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku 
vydaném oprávněným osobám. 
 
Bezúplatné převody majetku 
V roce 2014 došlo k bezúplatnému převodu majetku: 
 

• bezúplatný převod budov a pozemků od Státního zdravotního ústavu do Státního ústavu 
pro kontrolu léčiv v celkové částce 7.818,11 tis. Kč:  

o pozemky 635,30 tis. Kč  
o budovy 7.182,81 tis. Kč 

• Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje obdržela od Správy utečeneckých zařízení 
MV ČR v Klatovech majetek v celkové částce 2.522,97 tis. Kč:  

o  neinvestiční v hodnotě 209,39 tis. Kč 
o  investiční v hodnotě 2.313,58 tis. Kč 

• na základě darovací smlouvy ze dne 14.8.2014 darovala Krajská hygienická stanice 
kraje Vysočina neziskové organizaci FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou počítač a monitor 
v celkové pořizovací hodnotě 36,69 tis. Kč (zůstatková hodnota byla nulová) 

• bezúplatný převod služebního automobilu z Krajské hygienické stanice Libereckého 
kraje do Psychiatrické nemocnice Bohnice  

• dne 4.4.2014 uzavřela Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje smlouvu o změně 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu s příspěvkovou organizací ČR – Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy byl bezúplatný převod 
vjezdových vrat ke garáži v Ústí nad Labem, ke které měla Krajská hygienická stanice 
Ústeckého kraje právo užívání. Dne 12.11.2014 byla uzavřena smlouva o změně 
příslušnosti hospodařit s majetkem státu s příspěvkovou organizací ČR – Zdravotním 
ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy byl bezúplatný převod 
pozemků včetně garáže. 
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• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje bezúplatně obdržela od Generálního 
ředitelství cel investiční majetek v celkové částce 7.394,54 tis. Kč:   

o budovu - pořizovací cena 7.352,30 tis. Kč  
o pozemek - pořizovací cena 42,23 tis. Kč   

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje bezúplatně obdržela od Generálního 
ředitelství cel DDHM v pořizovací ceně 888,67 tis. Kč   

 
• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje bezúplatně obdržela od Zdravotního 

ústavu investiční majetek:   
o pozemky - pořizovací cena 156,50 tis. Kč   

• Krajská hygienická stanice Pardubického kraje pozbyla investiční majetek z důvodu 
církevních restitucí v celkové částce 3.529,48 tis. Kč:   

o budovu - pořizovací cena 3.355,78 tis. Kč  
o pozemky - pořizovací cena 173,70 tis. Kč   

• VFN – převod DM v celkové výši 26 247,49 tis. Kč – ozařovač kobaltový 
• FN Motol – proveden převod pozemku a budova Malvazinky, MŠ v Troji a MŠ Stodůlky 
• FN HK – převod nepotřebných zásob ve výši 55,07 tis. Kč 
• Nemocnice na Homolce – převod stíněného boxu v hodnotě 333,42 tis. Kč 
• ZZKS Příbram – převod majetku FN Olomouc, Thom. nem., FN Plzeň a MO 
• Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod – dohody o vydání pozemků Kanonii 

premonstrátů a Římskokatolické církvi 
• RÚ Hrabyně – převod majetku – monitory a tiskárny 16,76 tis. Kč, nemocniční lůžka 

663,39 tis. Kč 
• HOL Luže Košumberk – převod osobního automobilu Octavia Sedan 533 tis. Kč 
• IKEM – převod DHM ve výši 5 486,35 tis. Kč, D DHM ve výši 503,38 tis. Kč, pozemky ve 

výši 10 609,78 tis. Kč 
• SZÚ Praha – převod majetku, a to budova vč. pozemků v celkové hodnotě 1 500,27 tis. 

Kč, notebook ve výši 15,55 tis. Kč 
• ZÚ Ústí nad Labem – přijetí přístrojů v hodnotě 1 248 tis. Kč, pozemek ve výši              

157 tis. Kč, převod pozemku a garáže v celkové výši 305 tis. Kč a další pozemky v 
celkové výši 282 tis. Kč 

• ZÚ Ostrava – převod budovy, měřících přístrojů, kontejnerů atd. 
 
Účty mimo ČNB 
Ministerstvo zdravotnictví ČR má zřízený zvláštní účet u Raiffeisen bank za účelem zřízení 
platebních karet pro určené zaměstnance na zahraniční služební cesty. Účet byl zřízen u této 
banky, protože ČNB, u které máme vedeny všechny ostatní účty, platební karty k žádnému účtu 
neposkytovala. V průběhu roku jsou na účet podle potřeby převáděny finanční prostředky na 
podkladě žádosti odboru Mezinárodních věcí a Evropské unie. Na konci roku je na účtu 
ponechán minimální zůstatek pro vedení účtu, k 31.12.2014 činí 879,13 Kč. Tento zůstatek byl 
v lednu 2014 převeden na příjmový účet MZ ČR. 
 
Koncesní smlouvy 
Kapitola Ministerstva zdravotnictví nemá žádné výdaje vyplývající z koncesních smluv. 
 

1.3.6 Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 
v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 za kapitolu 335 

Relativní rovnoměrnost plnění běžných výdajů je zajišťována v souladu se směrnicemi 
Ministerstva zdravotnictví. 
Pokud jde o rovnoměrnost plnění kapitálových výdajů, hraje významnou úlohu stavební 
připravenost objektů. 
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 (v tis. Kč) 

Ukazatel 
ROZPOČET SKUTEČNOST 

Schválený  Upravený  Konečný  1. Q 2. Q 3. Q 4. Q 

Běžné 
výdaje 5 283 551 5 768 788 7 262 004 1 717 257 2 884 455 4 432 199 5 678 836 

Kapitálové 
výdaje 1 527 105 2 565 531 5 379 159 159 692 381 237 587 663 1 506 493 

Celkem 6 810 656 8 334 319 12 641 163 1 876 949 3 265 692 5 019 862 7 185 329 
 
Plnění celkových výdajů roku 2014 k upravenému rozpočtu: 
 

Ukazatel 
% plnění k upravenému rozpočtu 

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

Běžné výdaje 29,77 50,00 76,83 98,44 

Kapitálové výdaje 6,22 14,86 22,91 58,72 

Celkem 22,52 39,18 60,23 86,21 

 
 
Plnění celkových výdajů roku 2014 ke konečnému rozpočtu 
 

                 
(Ukazatel 

% plnění ke konečnému rozpočtu 

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 

Běžné výdaje 23,65 39,2 61,03 78,20 

Kapitálové výdaje  2,97 7,09 10,92 28,01 

Celkem 14,85 25,83 39,71 56,84 

 
 
Další podrobné údaje o plnění jednotlivých ukazatelů jsou v přiložené tabulce č. 12 – „Vývoj 
plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých čtvrtletích roku 2014 a porovnání 
skutečného plnění k 31.12.2014 k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu v Kč“. 
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1.3.7 Kontrolní činnost 

1.3.7.1 Kontroly interního auditu  

 
Na Ministerstvu zdravotnictví probíhaly kontroly interního auditu podle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Hlavní činnost interního auditu v roce 2014 byla zaměřena na:  
 
Audit fondů EHP/Norska  
Finanční mechanismy EHP/Norska jsou dotačním titulem států, které nejsou součástí Evropské 
unie, ale jsou součástí společenství volného obchodu (European Economic Area), a to Norsko, 
Island, Lichtenštejnsko. 
Prověřovaný odbor: Odbor evropských fondů MZ (OEF). 
Prověřované období: od 1.1.2010 do 31.12.2012. 
Odborem EF nedošlo k porušení postupů a podmínek stanovených Memorandem o porozumění 
a podmínek pro příjemce dotace. Při poskytování dotací (kofinancování 15 % MZ) ze státního 
rozpočtu nebylo zjištěno porušení zákona č. 218/2000 Sb. Vykázané výdaje ze státního 
rozpočtu na poskytnutí dotace souhlasily s účetními záznamy a Rozhodnutími o poskytnutí 
dotace. Auditem bylo ověřeno čerpání prostředků v celkové výši 27 153,76 tis. Kč. Jednalo se o 
prostředky poskytnuté DPL Opařany, FN Brno, FN Ostrava, FTN Krč, ÚPMD Praha, PL Bohnice 
a VFN Praha. 
Příjemci dotace předkládali Čerpání prostředků z FM EHP/Norska na Národní kontaktní místo 
MF – CFCU. Kontrola peněžních prostředků poskytnutých ze SR byla odborem EF prováděna. 
Účelnost vynaložených finančních prostředků poskytovaných ze SR po ukončení implementace 
projektů nebyla OEF vyhodnocována. Bylo doporučeno provést toto vyhodnocení. Vzhledem 
k tomu, že v pravidlech MF ČR chybí ustanovení o monitoringu udržitelnosti projektu, byla 
odborem EF stanovena doba k vytvoření této zprávy. Na základě těchto zpráv provede OEF 
provede vyhodnocení projektů, včetně jejich zveřejnění na webu MZ.  
Z hlediska rizikovosti byla ověřovaná oblast hodnocena jako oblast s nízkou úrovní možného 
vzniku rizika. Vnitřní kontrolní systém byl zaveden, je schopný včas reagovat na vzniklá rizika.  
 
 
Audit Splnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou NKÚ č. 11/25 
„Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a kontrolou 
NKÚ č. 12/25 „Peněžní prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku“. 
V roce 2011 a 2012 byly na MZ provedeny Kontrolní akce NKÚ evidovány pod čísly 11/25 
„Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané zdravotnické programy“ a č. 12/25 „Peněžní 
prostředky státu poskytované na protidrogovou politiku“. Při kontrolách NKÚ byly zjištěny 
nedostatky v dodržování termínu stanovených v usnesení vlády č. 92/2010 (podání žádostí, 
zveřejnění výsledků dotačního řízení a opožděné uvolňování prostředků dotace). Ministerstvo 
zdravotnictví Odbor OZS přijal opatření k nápravě zjištěných nedostatků, které předložilo MZ na 
jednání vlády.  
Interní audit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole prověřil u obou 
programů splnění přijatých nápravných opatření. Dále na vybraném vzorku 20 projektů prověřil 
dodržování zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. 
Při poskytování peněžních prostředků v r. 2012 a 2013 z rozpočtu MZ na výše uvedené 
programy nebylo zjištěno porušení zákona.  
Interní audit hodnotil splnění přijatých nápravných opatření jako částečné, protože nebyly 
dodrženy termíny stanovené usneseními vlády č. 92/2010, pro vydání rozhodnutí (do konce 
února rozpočtového roku) a uvolnění peněžních prostředků (do 31. března). Byla splněna 
nápravná opatření z kontrol NKÚ v splnění termínů v  příjmu žádostí, jejich vyhodnocení, 
zveřejnění výsledků výběrových řízení a kontrol projektů u příjemců dotace.  
Interní audit doporučil ředitelce Odboru zdravotních služeb přijmout v obou prověřovaných 
oblastech opatření, která zajistí splnění termínů stanovených v Usnesení vlády ČR č. 479/13 
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Zásady vlády. Doporučení interního auditu byla dále směřována do oblasti aktualizace metodik 
pro poskytování dotací v r. 2015.  
 
Doporučení interního auditu byla odborem zdravotních služeb splněna ve stanoveném  termínu 
30.9.2014. 
Poskytování peněžních prostředků na projekty národního programu zdraví v období 2011 
- 2013 
Dotační program MZ „Národní plán zdraví“ - projekty podpory zdraví je vyhlašován již od             
r. 1993. Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy a 
podpory zdraví, který byl schválen ÚV č. 273/1992.  
V současné době je tento dotační program považován za důležitý nástroj MZ pro naplňování 
některých cílů“ dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – program Zdraví 
pro všechny v 21 století“. Zásadní cíl programu je dlouhodobé vytváření podmínek pro zlepšení 
zdraví občanů ČR.  
Na podporu programu byly v každém roce ze státního rozpočtu alokovány prostředky ve výši 
1 000 tis. Kč. V období 2011 – 2013 bylo tedy celkem přiděleno 3 000 tis. Kč. 
Interní audit prověřil na vybraném vzorku 40 projektů dodržování zákona č. 218/2000 Sb., 
rozpočtová pravidla, zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a Usnesení vlády č. 92/2010 a 
479/2013 „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu NNO“. Celková hodnota 
prověřených čerpaných peněžních prostředků činila 2 839 tis. Kč. Přehled čerpání peněžních 
prostředků v období 2011-2013 je uveden v tabulce. 
 

Národní plán zdraví čerpání dotací ze státního rozpočtu v období 2011 - 2013 

Příjemce dotace 

Čerpání / období (v tis. Kč) 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2011 - 2013 
 

Spolky 415,00  342,50 459,00  216,50 

Obecně prospěšné společnosti 30,00 91,00  21,00 
Příspěvek zřizovatele. PŘO 283,00 446,50 401,00  1 130,50 
Právnické osoby 78,00  40,00 118,00 
Fyzické osoby 133,00   133,00 
Vysoké školy  80,00  80,00 
Kraje  40,00  40,00 

Celkem  
939,00 1 000,00  900,00  2 839,00 

 
Vzhledem k částce 1 000 tis. Kč, která byla ze státního rozpočtu v prověřovaném období 
poskytována na realizaci projektů, bylo odboru SOZ doporučeno zvážit v příštím období 
podporu především dlouhodobých projektů. Ty by mohly lépe působit na obyvatelstvo, a bylo by 
možné získat relevantní zpětnou vazbu za delší období. Vzhledem k údajům, které uvádějí stále 
vyšší počet dětí obézních, stále mladší děti, které kouří apod., doporučujeme pro další období 
znovu přehodnotit projekty podpory zdraví.  
Interní audit na základě výše uvedených zjištění podává ujištění že: 

1. Metodiky vydané v období 2011-2013 odpovídaly požadavkům usnesení vlády č. 92/10 
č. 479/2013 „Zásad vlády…“a usnesení vlády č. 273/1992 k Národnímu programu 
obnovy a podpory zdraví a návrhu Projektu střednědobé strategie obnovy a podpory 
zdraví, jako jeden ze strategických přístupů do dlouhodobé strategie Národního 
programu zdraví, projednaného vládou dne 15. 3. 1995.   
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2. Byly dodrženy termíny pro příjem žádostí, jejich vyhodnocení a zveřejnění na 
internetových stránkách MZ. Poskytování prostředků dotace bylo prováděno podle § 14 
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (až po vydání Rozhodnutí).  

3. Peněžní prostředky byly řádně zaúčtovány, a jejich výše odpovídala záznamům 
v účetním systému MZ a vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace.  

4. Výše poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu nepřekročila 70 % z celkových 
nákladů na projekt.  

5. Kontrola čerpání prostředků byla prováděna jak ze strany odboru SOZ, tak i ze strany 

KHS. Výsledky kontrol byly doloženy. 

Prověřovaná oblast byla hodnocena jako dobrá, s nízkou pravděpodobnosti možného vzniku 
rizika. 
 
Poskytování peněžních prostředků na program bezpečnost a kvalita zdravotní péče 
Ministerstvo zdravotnictví od r. 2010 naplňuje Akční plán kvality a bezpečí zdravotních služeb, 
který vychází z Doporučení Rady EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí 
spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) a z doporučení WHO – Světové aliance pro 
bezpečnost pacientů. Součástí „Akčního plánu“ jsou resortní bezpečnostní cíle, které vedou ke 
snížení rizik poškození pacientů (i jiných osob) v procesu poskytování zdravotních služeb. 
Garantem za tvorbu a realizaci bezpečnosti a kvality zdravotních služeb je Odbor zdravotních 
služeb MZ.   
Prověřované období: rok 2011 – 2013 
Prověřovaný odbor MZ: Odbor zdravotních služeb  
Předmětem auditu bylo prověřit, zda právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy při 
realizaci programu Bezpečnosti a kvality zdravotní péče (BKZP) byly v období 2011 - 2013 
Odborem zdravotních služeb dodržovány. Na vzorku účetních dokladů prověřit výběrovým 
způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, přiměřenost a účinnost vnitřního 
kontrolního systému. 
V období prověřovaném interním auditem byly ze státního rozpočtu na program Kvality a 
bezpečnosti zdravotní péče čerpány peněžní prostředky v celkové výši 6 113,54 tis. Kč. 
Přehled čerpání peněžních prostředků po účetních položkách je uveden v tabulce. 

               (v tis. Kč) 

Účetní položka Název položky Čerpání / období 
2011 - 2013 

5175 Pohoštění 17,00 
5166 Nákup ostatních služeb. 2 682,50 
5169 Ostatní služby a nerozdělené prostředky 1 084,04 
5213 Dotace právnické osoby 150,00 
5222 Dotace spolek 149,00 
5331 Příspěvky zřizovatele PO 250,00 
5332 Dotace VŠ 1 681,00 
5323 Dotace krajům 100,00 

Celkem 6 113,54 

 
Z toho bylo čerpáno v r.: 
2011: 1 660,50 tis. Kč 
2012: 1 357,98 tis. Kč 
2013: 3 095,06 tis. Kč. 
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Interní audit prověřil nakládání s peněžními prostředky na program Bezpečnosti a kvality 
zdravotní péče za období 2011 – 2013 v celkové výši 6 113,54 tis. Kč. Z prověřených dokladů 
předložených Odborem zdravotních služeb MZ a účetních záznamů podává ujištění, že peněžní 
prostředky byly použity v souladu s cílem programu a ke stanovenému účelu. Interním auditem 
nebylo zjištěno porušení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla a zákona o účetnictví        
č. 563/1991 Sb.  
Při poskytování peněžních prostředků jak na realizaci projektů, tak i na vydávání metodik a 
školení, byla dodržena ustanovení vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., prováděcí 
vyhláška k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a vnitřní předpis MZ „Oběh účetních 
dokladů“.  
Jako neefektivní použití peněžních prostředků hodnotil interní audit použití prostředků státního 
rozpočtu v r. 2013 ve výši 60 500 Kč na zpracování žádosti projektu „Implementace klinických 
doporučených postupů v rámci péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění“. Náměstek 
ministra pro zdravotní péči neakceptoval žádost tehdejšího ministra zdravotnictví, aby projekt 
předložil do PV MZ, a v rozporu s příkazem ministra č. 16/2013„Zásady při zadávání veřejných 
zakázek na MZ, přidělil formou ústní objednávky zpracování žádosti o projekt firmě Naviga 4 
bez vyhlášení výběrového řízení. Předložená žádost o projekt u hodnotící komise Odboru 
Evropských fondů neuspěla. Realizace projektu a jeho financování z prostředků EU bylo 
zamítnuto. 
V oblasti zpracování on - line dotazníků interní audit považuje tento proces za zdlouhavý, 
vzhledem k neustále probíhajícím připomínkám ze strany odborníků  pracovní skupiny BKZP.  
K tomu interní audit doporučil, aby: 

o Odbor OZS MZ do 31.12.2014 provedl analýzu nákladů spojených se zavedením a 
provozem on-line dotazníků. 

o v rámci Odboru zdravotních služeb MZ - komise bezpečnosti a kvality zdravotní péče 
(BPKZP) byly stanoveny etapy dalšího postupu zavádění on – line dotazníkového 
šetření tak, aby byla splněna jedna z priorit vytyčených ministrem zdravotnictví v r. 2014 
pro oblast Kvality a bezpečnosti zdravotní péče. 

 
Poskytování peněžních prostředků na specializační vzdělávání lékařů 
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků je zajišťováno odborem Vědy a lékařských 
povolání MZ (dále jen VLP). Podle Organizačního řádu MZ odbor zabezpečuje působnost 
ministerstva v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků k výkonu povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta (dále jen „lékařských povolání“) v souladu s programy EU, v oblasti 
uznávání jejich kvalifikací a podpory výzkumu a vývoje. 
Předmětem auditu bylo prověřit dodržování zákonů a postupů při poskytování peněžních 
prostředků státního rozpočtu na Specializační vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
v období 2011 -  2013. 
 
1. Organizace a řízení specializačního vzdělávání. 
Odbor VLP se v organizaci a řízení specializačního vzdělávání řídil zákonem č. 95/2004 Sb., o 
podmínkách a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, dále pak vyhláškou MZ č. 
186/2009 Sb., rezidenční místa a Organizačním řádem MZ. 
Metodiky pro příjemce dotace byly včas zpracovány, prošly vnitřním připomínkovým řízením na 
MZ a byly schváleny Poradou vedení MZ. Metodiky pro příjemce dotace včetně příslušných 
formulářů byly zveřejňovány na internetové stránce MZ – „Odborník zdravotník“.  
Veškeré žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání byly posuzovány Akreditační komisí 
MZ, která doporučovala i výši peněžních prostředků na rezidenta a školitele. Návrhy Akreditační 
komise předkládal odbor VLP do Porady vedení MZ. Po schválení poradou vedení byly na 
internetových stránkách MZ zveřejněny výsledky výběrových řízení a výše poskytnuté dotace. 
 
V procesu tvorby Metodik, hodnocení a výběru žádostí o dotaci na rezidenční místa nebylo 
interním auditem zjištěno porušení zákona č. 95/2004 Sb. vyhlášky MZ  č. 186/2009 Sb.  
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2. Administrace dokumentace zajišťované společností GHS, s.r.o.. 

Interní audit na náhodně vybraném vzorku dokumentace 56 žádostí rezidenčních míst prověřil 
správnost a úplnost dokumentace, kterou na základě smlouvy s MZ zajišťovala společnost 
Global Health service, s.r.o. 
U vybrané dokumentace v r. 2011 a 2012 byly ve třech případech zjištěny nedostatky a to: 
v neúplnosti Průběžných zpráv, kde chyběla povinná přílohová část a smlouvy o zajištění praxe 
na akreditovaném pracovišti. Tyto administrativní nedostatky neměly vliv na poskytování 
prostředků a průběh specializačního vzdělávání. Interní audit doporučil odboru VLP provádět 
1x/ročně kontrolu vedení dokumentace rezidenčních míst.  
 Společnost GHS administrovala dokumentaci rezidenčních míst do 31.3.2014. Od 1.4.2014 ji 
převzal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ)- organizace přímo řízená 
MZ. Tento postup MZ hodnotíme pozitivně, zejména z hlediska efektivnosti, kontroly a úspory 
výdajů na administraci. 
Odbor VLP vede i vlastní evidenci rezidenčních míst, ale tato neposkytuje dostatečné údaje, ze 
kterých by bylo možné zjistit informace např. o počtech lékařů zařazených do Specializačního 
vzdělávání podle věku, specializace, dokončených, nedokončených, přerušených 
specializačních vzdělávání apod. Pro získávání informací potřebných k směřování dalšího 
rozvoje specializačního vzdělávání včetně jeho koncepce, chybí odboru VLP aplikace, která by 
poskytovala potřebné informace.  
Interní audit doporučil odboru VLP prověřit ve spolupráci s Odborem zdravotních služeb, 
Ústavem zdravotnických informací a statistiky a IPVZ možnosti využití stávajících evidencí, 
které se týkají specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (registr IPVZ, 
registry jednotlivých lékařských fakult, Evidence zdravotnických pracovníků) nebo zvážit 
evidenci předmětných informací v rámci registru poskytovatelů zdravotních služeb a registru 
zdravotnických pracovníků vznikající na základě zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Peněžní prostředky vynákladané v období 2011 – 2013 na specializační vzdělávání 

Přehled poskytnutých peněžních prostředků ze státního rozpočtu v období 201 -2013, včetně 
podrobného rozpisu podle účetních položek je uveden v tabulkách níže. 
 

Rozpočtové prostředky       (v tis. Kč) 

Rok Schválený rozpočet  Upravený rozpočet               Skutečně čerpáno  

2011 290 000  251 472,00  165 407,10 
2012 290 000  237 261,00  190 495,50 
2013 500 000  495 991,17 171 305,76 
Suma  1 080 000  984 724,17 527 208,36 
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Výdaje ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání  

(v tis. Kč) 

Výdaje na: 
Období 

2011 2012 2013 Celkem 
2011-2013 

Administrace programu 
specializač.vzděl. spol. 
Global Health Service s.r.o. 
Praha 

8 352,00 8 352,00  7 447,80 24 151,80 

Fyzické osoby 64 101,64 65 824,78 53 367,84 183 293,88 

Právnické osoby 
37 341,68 50 071,06 54 525,45 141 938,18 

Organizace, jejíchž 
zakladatelem je obec 2 511,57 3 951,99 4 609,78 11 073,34 

Kraje a organizace řízené 
krajem 13 471,27 15 469,83 12 871,24 41 812,34 

Příspěvkové organizace MZ  39 629,32 46 825,85 38 432,74 124 887,91 
Obecně prospěšné spolky   50,92 50,92  

Čerpáno 165 407,10 190 495,50 171 305,76 527 208,36 

(v tis. Kč) 

Rozpočtová 
položka 

Výdaje / období  

Výdaje 2011 2012 2013 Celkem                       
2011 - 2013 

5331 IPVZ 2 535,00 2 190,00 2 292,00 7 017,00 

5332 Vysoké školy 5 467,92 23 444,00 29 648,01 58 559,92 

Celkem  8 002,92 25 634,00 31 940,01 65 576,92 

 

Interní audit prověřil poskytnutí peněžních prostředků pro 61 Rezidenčních míst, 
v celkové výši 21 339,87 tis. Kč. Poskytování peněžních prostředků bylo prováděno na 
základě vydaných Rozhodnutí – soulad s § 14 zákona č. 218/2000 Sb. a § 21a zákona               
č. 95/2004 Sb. Peněžní prostředky byly řádně zaúčtovány do účetnictví MZ. Výše poskytnutých 
peněžních prostředků odpovídala částce uvedené v Rozhodnutí. Odbor VLP předkládal čerpání 
těchto prostředků do podkladů pro státní závěrečný účet kapitoly 335 MZ.  

Z pohledu interního auditu byly na specializační vzdělávání v období 2011- 2013 vynaloženy 
poměrně značné finanční prostředky státního rozpočtu (527 208,36 tis. Kč). Zákon č. 95/2004 
Sb. neukládá povinnost, aby rezident po ukončení specializačního vzdělávání byl zavázán po 
určitou dobu pracovat na území ČR. 

 
Interní audit doporučil odboru VLP analyzovat možnosti zajištění účelného a efektivního využití 
prostředků na specializační vzdělávání lékařů a farmaceutů s možným závazkem lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů.  
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Zadávání veřejných zakázek na MZ 
Prověřovaný útvar MZ: sekce náměstka pro legislativu a právo - oddělení veřejných zakázek. 
Prověřované období 2012 - 2013. 
 
Předmět auditu  
 
1. Prověřit, zda oddělení veřejných zakázek MZ v období let 2012 – 2013 postupovalo při 

zadávání VZ podle zákona č. 137/2006 Sb., a jeho novely platné od 1.4.2012 a podle         
PM č.11/2012, PM č. 16/2013  včetně plnění povinnosti centrálního zadavatele veřejných 
zakázek pro organizace přímo řízené MZ.  

2. Prověřit plnění Usnesení vlády č. 445/2014 ke Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve 
veřejné správě za rok 2013. 

Plánem veřejných zakázek pro r. 2012 bylo Poradou vedení MZ (PV MZ) schváleno                   
87 veřejných zakázek. Realizováno bylo 42 veřejných zakázek. Pro r. 2013 bylo PV MZ 
schváleno 55 veřejných zakázek. Realizováno bylo 25 veřejných zakázek. Nerealizováno nebo 
zrušeno bylo 30 veřejných zakázek. Z celkového počtu 67 realizovaných veřejných zakázek 
v období 2012-2013 byl interním auditem vybrán a ověřen vzorek 33 veřejných zakázek 
v celkové hodnotě 320 507,81 tis. Kč. 
 
 
Závěry ze zjištění  
 
1. V oblasti administrace veřejných zakázek došlo ke zkvalitnění evidence a zápisů                  

v dokumentaci VZ. Doporučení z následného auditu provedeného  v  r. 2013 jsou 
oddělením veřejných zakázek plněna. Vzhledem ke zvýšení náročnosti při zajištění 
transparentnosti a výrazně zvýšené administrativní a formální náročnosti zadávacího řízení 
na elektronickém tržišti a centrálním zadáváním doporučujeme v závislosti na finančních 
prostředcích rozpočtu MZ analyzovat možnost právního poradenství v oblasti nadlimitních 
veřejných zakázek  

2. U veřejných zakázek malého rozsahu nebylo zjištěno porušení PM č. 11/2012 a 6/2013. 
3. U podlimitních veřejných zakázek byl dodržen zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách. 
4. U nadlimitní VZ „Zajištění celorepublikové informační kampaně zaměřené na  podporu 

programů screeningu nádorů děložního hrdla a kolorekta v ČR“ nebyla dodržena zákonná 
lhůta pro uzavření smlouvy (do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání namítek). Smlouva byla 
uzavřena s vítězem soutěže o 7 dnů později než ukládá zákon. Administrativní nedostatek 
neměl vliv na výsledek zadavácího řzení. 

Příčinu v nedodržení lhůty spatřujeme v poměrně dlouhé době administrace spisu, což pak vede 
k nedodržení zákonné lhůty pro zveřejnění zadání VZ ve Věstníku VZ a na portálu zadavatele. 
Tento nedostatek se nepodařilo dosud odstranit, i když oddělení VZO písemně sděluje 
příslušnému útvaru MZ, že soutěž byla ukončena a smlouva s vítězem soutěže může být 
uzavřena. Tuto povinnost ukládají i vydané PM v r. 2012 a 2013. Za nedodržení zákonných lhůt 
může MZ hrozit riziko sankcí ze strany ÚOHS a v případě prostředků poskytnutých z EU i 
možnost jejich vrácení.  
 

Interním auditem bylo doporučeno, aby vedoucí Oddělení veřejných zakázek o nedodržování 
zákonných lhůt u VZ informovala Náměstkyni pro legislativu a právo. 
Pozitivně hodnotíme zadávání veřejných zakázek na elektronickém tržišti a při centrálním 
zadávání. 
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1.3.7.2 Kontroly NKÚ  

Kontrolní akce č.13/37 Peněžní prostředky určené na realizaci programu švýcarsko-české 
spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. 
 
Kontrolní akce provedená na MZ od listopadu 2013 do května 2014.  
Na MZ byla delegována funkce zprostředkujícího subjektu pro oblast podpory 4. Rozvoj lidských 
zdrojů a sociální rozvoj, oblast zaměření 4.2 Zdraví. Ministerstvo zdravotnictví je současně 
zprostředkovatelem programu Zdraví, jehož prostřednictvím se podpora v oblasti 4.2 poskytuje. 
Kontrolní akce NKÚ se zaměřila zejména na provedení výzvy č. 1 u programu Zdraví a zjistila 
tyto skutečnosti:  
MZ nepostupovalo při předkládání průběžných zpráv a výroční zprávy o programu Zdraví v 
souladu s vnitřním předpisem pro Program švýcarsko-české spolupráce. Nedostatky se týkaly 
předávání zpráv mezi zprostředkujícím subjektem a zprostředkovatelem v rámci Ministerstva 
zdravotnictví a NKJ, kdy nebyly dodrženy termíny pro jejich předání zprostředkujícímu subjektu.  
Funkce zprostředkujícího subjektu a zprostředkovatele při implementaci programu Zdraví 
fakticky splývají, protože jejich výkonem byl pověřen tentýž odbor MZ.  
 

1.3.7.3 Kontrola Finančního úřadu Praha 

Finanční úřad pro Prahu 2 zahájil v únoru 2014 kontrolu na základě podnětu MZ, odboru 
Evropských fondů z podezření na porušení rozpočtové kázně u projektu hrazeného z prostředků 
EU „ Kultivace seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a 
modelaci“. 
Kontrola byla provedena u odboru Dohledu nad zdravotním pojištěním.  
 

1.3.7.4 Přehled a výsledky finančních kontrol provedených v kapitole 
335 odborem KON v roce 2014 

V průběhu roku 2014 byly v kapitole Ministerstva zdravotnictví provedeny odborem kontroly MZ 
kontroly hospodaření a kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu.  
 

1.3.7.4.1 Kontroly hospodaření: 
 
Nemocnice Na Homolce  
Předmětem kontroly je kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrola nebyla v roce 
2013 ukončena, byla dokončena v roce 2014. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2011 až 2013. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil 3 400 000  tis. Kč. 
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Shrnutí výsledků kontroly: 
 
Číselné shrnutí 
 
Číselné shrnutí - neoprávněně použité finanční prostředky                                        (v Kč) 
Obchodní marže při zprostředkování dodávek zdravotnického 
materiálu, pomůcek a léčiv zboží společností Holte Medical, a.s.  

295 141 505,00 

Písemné objednávky pro Holte s.r.o. na přípravu a zpracování 
podkladů pro zadávání veřejných zakázek, případně na konzultace a 
poradenství pro zadání veřejných zakázek 

928 608,00 

Využívání služebních vozidel 165 583,00 
Administrativní vícepráce 7 652 000,00 
Interní audit 9 336 000,00 
Definování produkčních KPI´s 14 004 000,00 
Nedoložené plnění z rámcové smlouvy 12 660 000,00 
Poskytnutí darů 119 578,34 
Nedoložené plnění z objednávky 2 330 400,00 
Nedoložené plnění z objednávky 2 932 905,00 
Nedoložené plnění z objednávky 244 444,00 
Překročení max. ceny 254 500,00 
Nedoložené plnění z objednávky 847 000,00 
Duplicitně sjednané služby ve smlouvě 5 445 000,00 
Studijní cesty zaměstnanců v roce 2011 1 412 088,00 
Nedoložení relevantního plnění ze smlouvy ze dne 26.6.2009 175 000,00 
celkem 353 648 566,34 

 
Číselné shrnutí - prostředky využité nehospodárně, neefektivně, neprůkazně            ( v Kč) 
Dodávky zdravotnického materiálu, pomůcek a léčiv společností Holte 
Medical, a.s. 

3 353 880 738,47 

Smlouvy o podnájmu vozidel s Holte s.r.o. 33 298 032,00 
Služby nad rámec jednotlivých smluv o podnájmu vozidel s Holte s.r.o. 3 052 018,00 
Udržování nesplaceného úvěru v ČSOB a.s. (2012) 7 631 351,90 
Náklady na studium odvolaných zaměstnanců 1 219 517,00 
celkem 3 399 081 657,37 

 
 
Věcné shrnutí 
 
Veřejné zakázky 
 
HOLTE MEDICAL, a.s. (IČ 25634160) 
Z kontrolovaných faktur – daňových dokladů, vyplývá, že Holte Medical, a.s. v období 2011 – 
2013 zprostředkovávala pro Nemocnici Na Homolce (dále také „NNH“) dodávky zdravotnického 
materiálu, pomůcek a léčiv v následujících finančních objemech: 

rok 2011  1 270 330 245,32 Kč   
rok 2012  1 150 223 568,07 Kč 
rok 2013     933 326 925,08 Kč 
celkem              3 353 880 738,47 Kč 

 
Holte Medical, a.s. – 70% majetková účast NNH – podmínka výlučného majetkového práva není 
splněna (stanovisko MF - 30% majetkové účasti Holte s.r.o. nelze již považovat za majetkovou 
účast NNH). Z výše uvedeného je zřejmé, že NNH nemohla při jednotlivých dodávkách 
společností Holte Medical, a.s. aplikovat výjimku z působnosti zákona o veřejných zakázkách 
(ust. § 18). 
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NNH, jako veřejný zadavatel, porušila ust. § 6 a ust. § 21 zákona o veřejných zakázkách, neboť 
byla povinna zadat zakázky na jednotlivé dodávky některým z druhů zadávacích řízení. NNH tak 
zrušila soutěžní prostředí, neboť bez zákonného důvodu omezila okruh možných dodavatelů, 
přičemž diskriminovala všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit poptávané 
dodávky.  
 
Dodávky zdravotnického materiálu, pomůcek a léčiv byly pro NNH realizovány přes mezičlánek 
(Holte Medical, a.s.), což mělo vliv na nehospodárnost a neefektivnost. Dle veřejně dostupných 
údajů bylo zjištěno, že obchodní marže na prodej zboží od Holte Medical, a.s. se pohybovala 
v letech 2011 – 2013 v průměrné výši 8,8%, což je 295 141 505 Kč z celkového objemu ve výši 
3 353 880 738 Kč. 
 
Tím, že NNH při pořízení zdravotnického materiálu, pomůcek a léčiv nepostupovala 
hospodárně, porušila ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech.  
 
S ohledem na výše citované ustanovení zákona je vynaložení finančních prostředků  ve výši 
295 141 505 Kč nehospodárné a neefektivní a současně je neoprávněným použitím finančních 
prostředků ve smyslu ust. § 44 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za porušení 
rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Výše uvedeným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 zákona o finanční 
kontrole. Dále NNH porušila „Příkaz ministra č. 5/2011 - Protikorupční strategie Ministerstva 
zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ ze dne 31. 1. 2011, „Příkaz ministra 
č. 11/2011 - Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené 
organizace“ ze dne 15. 3. 2011, „Příkaz ministra č. 12/2012 - Protikorupční strategie 
Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ ze dne 15. 5. 2012 a 
„Příkaz ministra č. 3/2013 - Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky 
pro přímo řízené organizace“ ze dne 25. 1. 2013, kdy nebyly dodrženy zásady hospodárnosti, 
efektivity a účelnosti. 
 
Na základě výše zjištěných skutečností byl podán Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
návrh na přezkoumání úkonů NNH. 
 
 
Holte s.r.o. (IČ 25059386) 
 
Smlouvy o podnájmu vozidel ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách 
NNH uzavírala za roky 2009 - 2013 s Holte s.r.o. jednotlivé smlouvy o podnájmu vozidel v níže 
uvedených finančních objemech: 
 
Celkový přehled za období 2009 - 2013 
Rok Celkem za dobu trvání jednotlivých smluv 

v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 
2009 17 302 896,00 20 590 992,00 
2010 6 270 288,00 7 524 384,00 
2011 4 139 760,00 4 967 712,00 
2012 4 945 536,00 5 934 576,00 
2013 639 552,00 773 856,00 
CELKEM 33 298 032,00 39 791 520,00 

 
Kontrolní skupina odkazuje na ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, kdy je 
příspěvková organizace povinna dbát, aby plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem a 
dodržela stanovené finanční vztahy ke státnímu rozpočtu. Peněžní prostředky, kterými 
disponuje, může používat jen k účelům, na které jsou určeny, a to na krytí nezbytných potřeb, 
na opatření zakládajících se na právních předpisech a na krytí opatření nutných k zabezpečení 
nerušeného chodu organizace. 
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NNH nedoložila výhodnost a hospodárnost při uzavírání jednotlivých smluv o podnájmu vozidel 
se společností Holte s.r.o., která je jen zprostředkovatelem (mezičlánkem) a nikoliv přímým 
dodavatelem, což má vliv na konečnou cenu (provize, zisk atd.). V písemném vyjádření NNH 
k dané problematice jsou jen obecné formulace, které nejsou podloženy žádnými konkrétními a 
finančními analýzami dokazujícími finanční výhodnost pro NNH. Současně je popřeno soutěžní 
prostředí, kdy NNH nemá k dispozici srovnatelné či obdobné nabídky jiných dodavatelů na trhu, 
kteří by byli schopni plnit poptávané služby.  
 
Za této situace nelze zcela vyloučit riziko, že finanční prostředky ve výši 33 298 032 Kč bez 
DPH (39 791 520 vč. DPH) byly použity nehospodárně. Další finanční prostředky ve výši 
3 052 018 Kč byly hrazeny Holte s.r.o. v období 2009 – 2013 na služby, které byly mimo rámec 
jednotlivých smluv o podnájmu vozidel.  
 
Na základě výše zjištěných skutečností a nejednoznačného výkladu výjimky z působnosti 
zákona o veřejných zakázkách - ust. § 18 odst. 1 písm. e) - byla podána informace o zjištěných 
skutečnostech Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 
 
Příprava a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek 
NNH vystavovala společnosti Holte s.r.o. písemné objednávky za roky 2012 – 2013 na přípravu 
a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek, případně na konzultace a poradenství 
pro zadání veřejných zakázek. 
 
Ke kontrole byly předloženy objednávky, které nesplňovaly základní náležitosti. Žádná 
z objednávek neobsahovala údaje dle ust. § 13a obchodního zákoníku, nestanovovala termín 
dodání, v objednávkách byl předmět plnění nekonkrétní, obecně formulovaný, nebyla řádně 
stanovena forma plnění. 
 
Objednávka EPP/071/2012/Ha ze dne 6. 6. 2012 - v rozporu s objednávkou, kde byla stanovena 
cena ke každému jednotlivému výběrovému řízení 45 000 Kč + DPH, bylo proplaceno navíc 
25 960 Kč bez DPH, tj. 31 152 Kč včetně DPH. Proplacením navýšené ceny o částku 25 960 Kč 
došlo ke škodě vzniklé NNH. Dle ust. § 14 zákona o majetku státu je povinnost organizace tuto 
škodu vymáhat po osobě, která rozhodla o výdaji (ust. § 26 zákona o finanční kontrole).  
 
V objednávce EPP/171a/2012/Ha ze dne 5. 9. 2012 byla stanovena maximální cena 
bez uvedení, zda se jedná o cenu bez nebo včetně DPH. Dodavatel maximální cenu překročil o 
1 009 Kč. Kontrolní skupina konstatuje, že v rozporu s ust. § 25 až § 27 a ust. § 4 zákona o 
finanční kontrole není v NNH funkční kontrolní systém a nejsou zajištěna opatření k ochraně 
veřejných prostředků.                  
 
Výše popsaným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. 
b) zákona o finanční kontrole. 
 
NNH vystavila, mimo jiné, objednávky EPP/171/2012/Ha, EPP/171a/2012/Ha 
a EPP/252a/2012/Ha společnosti Holte s.r.o., vztahující se k veřejným zakázkám. K nim 
vztahující se faktury – daňové doklady, byly několikrát účelově upravované, pozměněné, 
nejednoznačné a nevěrohodné. 
 
Kontrolní skupina konstatuje, že v oblasti zajištění přípravy a zpracování podkladů pro zadávání 
veřejných zakázek, případně konzultací a poradenství pro zadání veřejných zakázek, neplatí 
jednotná a jednoznačná pravidla. Některé podklady jsou zpracovávány na základě rámcové 
smlouvy se společností Holte s.r.o., jiné dle jednotlivých písemných objednávek, a další na 
podkladě telefonických objednávek.  
 
Současně personální obsazení oddělení investic a centrálního nákupu NNH je zcela dostačující 
(porovnání se srovnatelnými zdravotními zařízeními v působnosti ministerstva zdravotnictví) na 
zajištění kompletní agendy veřejných zakázek. Argumenty NNH, že se jedná o velký rozsah 
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odborných znalostí na zaměstnance oddělení (proto byly zajištěny Holte s.r.o.) nejsou 
oprávněné. I společnost Holte s.r.o. nedisponovala odborníky na jednotlivé oblasti, a tak si 
externě zadávala zpracování dokladů u jiných dodavatelů. Tím se také dodávky prodražovaly – 
např. společnost TYPAZ, s.r.o. zpracovala kompletní zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 
na dodávku medicinálních plynů za 47 320 Kč bez DPH, kdy Holte s.r.o. vystavilo daňový 
doklad – fakturu č. 2012072 pro NNH už na 67 320 Kč bez DPH, což činí rozdíl 20 000 Kč na 
jednom zpracování podkladů k veřejné zakázce. 
 
Tím, že NNH při přípravě a zpracování podkladů pro zadávání veřejných zakázek, případně 
konzultací a poradenství pro zadání veřejných zakázek, nepostupovala hospodárně - zjištěna 
nehospodárnost v celkové výši 928 608 Kč, nedodržela ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových 
pravidlech. 
 
S ohledem na výše citovaná ustanovení zákona je vynaložení finančních prostředků ve výši 928 
608 Kč nehospodárné a neefektivní a současně je neoprávněným použitím finančních 
prostředků ve smyslu ust. § 44 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za porušení 
rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Vztah mezi NNH a obchodními společnostmi 
Tím, že NNH neumožnila kontrolu použití veřejných prostředků společnostmi Homolka Premium 
Care a.s., Holte, Mateřská škola na Homolce a.s., Holte s.r.o. a Holte Medical, a.s., nemůže MZ 
plnit svou povinnost danou ust. § 39 rozpočtových pravidel a nést odpovědnost za hospodaření 
s prostředky státního rozpočtu a jinými peněžními prostředky státu ve své kapitole, sledovat a 
vyhodnocovat hospodárnost, efektivnost a účelnost vynakládání výdajů ve své kapitole. 
 
Postupem NNH dochází k účelovému vyvádění jiných peněžních prostředků státu ve značném 
finančním objemu mimo působnost kontrolních orgánů státu (MZ, MF, NKÚ) a jejich faktické 
nekontrolovatelnosti a s tím spojených rizik ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona o finanční 
kontrole. 
 
Holte Medical, a.s. 
V rozporu s tvrzením ředitele NNH nebyl v roce 2011 a 2012 zisk ve výši obchodního podílu 
Holte Medical, a.s. převeden NNH. 
 
Poskytování darů obchodní společností, v zákonem stanovených případech, není v rozporu 
s právními předpisy, avšak z pohledu společnosti, kde je majetková účast příspěvkové 
organizace, by se mohlo jednat o účelové obcházení zákona, neboť příspěvková organizace je 
z poskytování darů vyloučena.  
 
V roce 2011 byly poskytnuty finanční a věcné dary ve výši 2 168 962,20 Kč a v roce 2012 
ve výši 2 113 588 Kč, což byla zanedbatelná částka v porovnání s nehospodárně vynaloženými 
veřejnými prostředky na pokrytí např. marže účtované za poskytnuté služby, která činila cca 295 
mil. Kč za období roků 2011 až 2013. 
 
Z hlediska majetkového uspořádání vlastní NNH 70 % společnosti Holte Medical, a.s., a  Holte 
s.r.o. 30 %. Tyto údaje vychází z listin a vyžádaných informací, předaných ke kontrole NNH a 
uvedených v obchodním rejstříku. Dne 6. 3. 2014 byla v deníku „Právo“ uvedena informace 
ředitele NNH, MUDr. Šetlíka, cit.: „… v předchozích letech, ke kterým se vztahuje zpráva 
Evropské komise, vlastnila nemocnice pouze sedmdesátiprocentní podíl v dceřiné společnosti a 
měla tak omezené možnosti její kontroly. Nyní je ve stoprocentním vlastnictví nemocnice …“ 
Ředitel NNH byl opakovaně požádán ředitelkou odboru kontroly MZ o písemné vysvětlení 
uvedeného rozporu. Do ukončení výkonu kontroly neposkytl ředitel NNH žádné vysvětlení. Až 
na poslední urgenci reagoval dopisem (bez uvedení data a č.j.) doručeným na MZ dne 
8. 4. 2014, v němž odmítl poskytnout informace s tím, že, cit.: „Z textu Vaší žádosti tedy není 
zřejmé, z jakého titulu a právního důvodu jej pokládáte. Pokud trváte na zodpovězení dotazu, 
nechť jej přednese některý z členů kontrolní skupiny a to formou požadavku na kontrolovaný 
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subjekt podle oprávnění vyplývající z předpisů o veřejnosprávní kontrole …“ Neposkytnutím 
požadované informace, která může mít vliv na kontrolní závěry, ředitel NNH, MUDr. Michal 
Šetlík, hrubě porušil ust. § 39 rozpočtových pravidel. 
 
Holte s.r.o. 
Obchodní marže na prodej služeb se pohybovala v rozmezí 10,87 % až 32,44 % a přidaná 
hodnota tak činila za rok 2010 až 2012 podstatnou část z částky 10 751 000,-- Kč. Tato částka 
byla uhrazena z veřejných prostředků v přímém rozporu s ust. § 53 odst. 4 zákona 
o rozpočtových pravidlech. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží 
příslušný územní finanční orgán.  
 
Ředitel NNH argumentuje zkreslujícími a nepravdivými informacemi, když tvrdí, že zisk Holte 
s.r.o. se v plné výši vrací formou rozděleného zisku NNH. Zisk ze společnosti Holte s.r.o. je 
minimální v porovnání s nehospodárně vynaloženými veřejnými prostředky na pokrytí marže 
účtované za poskytnuté služby. 
 
Rámcová smlouva o službách 
Smlouva včetně dodatků a dohod je zmatečná, neurčitá a nesrozumitelná. 
 
NNH nedoložila kalkulaci paušální odměny a nevyhodnotila efektivnost a hospodárnost, čímž 
porušila ust. § 4 zákona o finanční kontrole a ust. § 53 rozpočtových pravidel. 
 
Existují důvodné pochybnosti, že dohoda k dodatku č. 1 rámcové smlouvy byla uzavřena 
dodatečně až poté, co si kontrolovaná osoba na základě požadavků na předložení konkrétních 
dokladů uvědomila duplicitu proplácení služeb, neschopnost doložit provádění služeb např. 
výstupy, faktické zadávání interního auditu v rozporu se zákonem apod. Podrobná zjištění jsou 
popsaná v protokolu.  Tím, že do jedné paušální ceny byly zahrnuty veškeré činnosti, nelze již 
jednoznačně prokázat, u které služby došlo ke snížení ceny a naopak. Zásadní rozdíl je však 
v tom, že podle dodatků č. 1 až 4 měly být služby prováděny. Podle dohody k dodatku č. 1 mělo 
být zajišťováno již pouze poradenství a konzultace, z čehož vyplývá, že původní služby, 
nasmlouvané s Holte s.r.o., byly nadále zajišťovány zaměstnanci NNH. Kontrolovaná osoba 
nedoložila žádné výstupy z této poradenské a konzultační činnosti. 
 
Kontrolou fakturace na základě rámcové smlouvy byly zjištěny neoprávněné platby ve výši 
7 652 000 Kč. Jednalo se např. o fakturaci „administrativních víceprací“. Další neoprávněné 
platby nelze jednoznačně vyčíslit. Z účetních dokladu nebylo zřejmé, k jaké smlouvě 
či objednávce se vícepráce vztahují a z čeho vyplývá povinnost fakturu uhradit. I přes tuto 
skutečnost na průvodních dokladech k fakturám věcnou a početní správnost podepsal jako 
odpovědný zaměstnanec ředitel NNH, MUDr. Dbalý. K platbám nebyly doloženy výstupy 
z činnosti. NNH porušila ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za porušení 
rozpočtové kázně v celkové výši 7 652 000 Kč včetně DPH, jakož i případné penále, uloží 
příslušný územní finanční orgán. Zjištěná pochybení svědčí o nefunkčnosti řídící kontroly v NNH 
na všech úrovních.  
 
Provádění interního auditu 
V rozporu s čl. II. odst. 3 rámcové smlouvy neobsahují její dodatky stanovení rozsahu služeb. 
Není definována finální verze výstupů činnosti, což ve smyslu zákona o finanční kontrole a jeho 
prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. znamená zvýšené riziko vzniku nesrovnalostí 
v hospodaření s veřejnými prostředky. 
 
Průměrný rozsah textu interních auditů je 3,7 strany, přičemž za jeden audit bylo v průměru 
uhrazeno 521 455 Kč včetně DPH. 
 
NNH v rozporu se zákonem o finanční kontrole zadala provádění interního auditu externí firmě. 
Veškeré náklady NNH na provedení interního auditu byly použity neoprávněně.  
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Vzhledem k tomu, že NNH měla zajišťovat komplexně oblast interního auditu vlastními 
zaměstnanci, a ani věrohodně nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečila, byly výdaje ve 
výši 9 336 000 Kč včetně DPH za období roku 2009 až 3/2012 vynaloženy v rozporu 
se zákonem o účetnictví. Výdaje od účinnosti dohody k dodatku č. 1 rámcové smlouvy, 
tj. od 1. 4. 2012 nelze přesně vyčíslit, neboť jsou účelově zahrnuty v paušální částce společně 
s jinými službami. 
 
Od roku 2011 do 1. 4. 2012, kdy nastala účinnost zpochybněné dohody k dodatku č. 1, Holte 
s.r.o. interní audity vůbec neprovádělo, přesto je neoprávněně fakturovalo. Od účinnosti dohody 
nebyla doložena žádná konzultační a poradenská činnost. Věcnou a početní správnost na 
účetních dokladech podepsali jako odpovědní zaměstnanci ředitelé NNH, MUDr. Dbalý a v 
březnu roku 2012 MUDr. Šetlík. NNH vznikla škoda ve výši 3 600 000 Kč včetně DPH, pokud 
nebude věc posouzena příslušnými orgány jako podvodné nebo korupční jednání se všemi 
právními důsledky. 
 
Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 9 336 000 Kč včetně DPH, jakož i případné 
penále uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Definování produkčních KPI´s, stanovení plánovaných hodnot k jednotlivým oddělením a jejich 
sledování 
V rozporu s čl. II. odst. 3 rámcové smlouvy neobsahují dodatky stanovení rozsahu služeb. Není 
definována finální verze výstupů, což ve smyslu zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 Sb. znamená zvýšené riziko vzniku nesrovnalostí v hospodaření s 
veřejnými prostředky. 
 
Vzhledem k tomu, že NNH měla zajišťovat komplexně oblast ekonomiky zdravotních služeb 
vlastními zaměstnanci, a ani věrohodně nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečila, byly 
výdaje ve výši 14 004 000 Kč včetně DPH za období roku 2009 až 3/2012 vynaložené v rozporu 
se zákonem o účetnictví. Výdaje od účinnosti dohody k dodatku č. 1 rámcové smlouvy, tj. od 
1. 4. 2012 nelze vyčíslit, neboť jsou zahrnuty v paušální částce společně s jinými službami. 
Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 14 004 000 Kč včetně DPH, jakož 
i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
 
Poradenství v oblasti investičních pobídek a organizačních změn a poradenství v oblasti rozvoje 
objednatele 
Kontrolou bylo zjištěno, že kromě uzavření dodatků, které stanovovaly paušální odměnu, byly 
další služby poskytovány na základě jednotlivých objednávek. Kontrolní skupina považuje tento 
postup NNH, kdy byly sjednány a aplikovány obě varianty, za porušení rámcové smlouvy. 
 
Dohoda o odstoupení od dodatku č. 4 nabyla účinnosti dne 28. 12. 2011. Od tohoto data již 
neměla být tato oblast zajišťována Holte s.r.o., a proto je veškerá fakturace neoprávněná.  
 
V rozporu s čl. II. odst. 3 rámcové smlouvy (i nezbytných náležitostí smlouvy podle obchodního 
práva) neobsahovaly dodatky stanovení rozsahu služeb. Nebyla definována finální verze 
výstupů poradenské činnosti, což ve smyslu zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí 
vyhlášky č. 416/2004 Sb. znamená zvýšené riziko vzniku nesrovnalostí v hospodaření s 
veřejnými prostředky. Kontrolovaná osoba nedoložila řádně a průkazně výstupy z jednotlivých 
činností. 
 
Od roku 2009 do 1. 4. 2012, kdy nastala účinnost zpochybněné dohody k dodatku č. 1 rámcové 
smlouvy, nebyla fakturována a proplacena žádná finanční částka. Výdaje od 1. 4. 2012, 
s odkazem na informaci interního auditora NNH, nejsou zahrnuty v paušální částce              
500 000 Kč bez DPH.  
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Poskytované služby na základě objednávek NNH  
Ke kontrole byly předloženy objednávky, které nesplňovaly základní náležitosti. Žádná 
z objednávek neobsahovala údaje dle ust. § 13a obchodního zákoníku, nestanovovala termín 
dodání, způsob platby a platební podmínky. U jedné objednávky nebyla stanovena cena, ani 
způsob jejího dodatečného určení. Žádná z objednávek není podepsána statutárním orgánem 
zhotovitele (akceptace objednávky), takže není zřejmé, zda mezi objednatelem a zhotovitelem 
vznikl právní vztah. V některých objednávkách je předmět plnění nekonkrétní, nebo není 
specifikován vůbec. Většina objednávek není číslována. 
 
V objednávkách není definována finální verze výstupů z objednané činnosti, což ve smyslu 
zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. znamená zvýšené riziko 
vzniku nesrovnalostí v hospodaření s veřejnými prostředky.  
 
Předložené účetní doklady k objednávkám neobsahují rozpis poskytovaných služeb, činností, 
jednotkové položky apod. a jsou naprosto nevěrohodné. Takové doklady měly být v souladu se 
zákonem o účetnictví vráceny k doplnění a neměly být proplaceny.  V této souvislosti je nutno 
uvést, že tento systém je, mimo jiné, důsledkem střetu zájmů Ing. Bialešové, která na jedné 
straně jako jednatelka Holte s.r.o. vystavovala faktury, které pak schvalovala a proplácela do 
30. 4. 2013 z titulu smluvního vztahu s NNH na vedení účetnictví se společností Bialešová, 
s.r.o. (kde je opět jednatelkou) a od 1. 5. 2013 již uvedené činnosti zajišťovalo komplexně Holte 
s.r.o. Fakticky však nedošlo k žádné změně, neboť vedení účetnictví NNH zajišťuje pro Holte 
s.r.o. dodavatelsky společnost Bialešová s.r.o. Zjištěná pochybení svědčí o nefunkčnosti řídící 
kontroly v NNH již při uzavírání smluv a objednávek ve smyslu ust. § 26 a 27 zákona o finanční 
kontrole a informační povinnosti zaměstnanců, vykonávajících průběžnou kontrolu i interní audit. 
 
Tím, že NNH nevedla účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné porušila 
povinnost danou ust. § 8 a § 11 zákona o účetnictví. 
 
Některé z objednávek uváděly cenu bez konkretizace, zda se jedná o cenu bez nebo včetně 
DPH. V tomto případě platí zásada, že uvedená cena se považuje jako cena s DPH. Přesto 
v praxi docházelo k navýšení dohodnutých maximálních cen o DPH. 
 
NNH poskytla dary, přestože je ve smyslu ust. § 2 písm. a) zákona o finanční kontrole orgánem 
veřejné správy a jako taková má povinnost činit pouze to, co jí zákon výslovně umožňuje. Žádný 
z právních předpisů neumožňuje NNH poskytovat dary, a proto jsou veškeré finanční 
prostředky, které NNH uhradila jako dary v hodnotě nad 500 Kč, poskytnuty neoprávněně. 
Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 119 578,34 Kč včetně DPH, jakož 
i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
NNH věrohodně nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečovala na základě objednávky na 
přípravu akce „Řešení provozu parkování motorových vozidel mimo areál Nemocnice 
Na Homolce“. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 2 330 400 Kč včetně DPH, 
jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
NNH věrohodně nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečovala na základě objednávky na 
akci „Koordinace, zastoupení a poradenské služby v oblasti přepočtu finančního vyrovnání 
vyúčtování ZP OZP za rok 2011“. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 
2 932 905 Kč včetně DPH, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
NNH věrohodně nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečovala na základě objednávky na 
kontrolu „Vyúčtování smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami za rok 2009, 2010, 2011, 
návrhy a úpravy smluvních vztahů se ZP na rok 2012“. Doloženy byly pouze neprůkazné 
materiály - neurčitých počítačových výstupních sestav – výstupů z databází, bez doložení 
konkrétního vyhodnocení. Oblast ekonomiky zdravotních služeb měla NNH komplexně 
zajišťovat vlastními zaměstnanci. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši        
244 444 Kč včetně DPH, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
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V objednávce na koordinaci a zajištění poradenských služeb při řešení budoucího efektivního 
provozu Lázeňské léčebny Mánes v Karlových Varech je stanovena maximální cena bez 
uvedení, zda se jedná o cenu bez nebo včetně DPH. Dodavatel maximální cenu překročil o 
254 500 Kč. Kontrolní skupina konstatuje, že v rozporu s ust. § 25 až § 27 a ust. § 4 zákona o 
finanční kontrole není v NNH funkční kontrolní systém, nejsou zajištěna opatření k ochraně 
veřejných prostředků. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 254 500 Kč, jakož 
i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
V objednávce na poradenské služby v oblasti bezpečnosti IT a mobilní komunikace 
je stanovena maximální cena bez uvedení, zda se jedná o cenu bez nebo včetně DPH. 
Dodavatel maximální cenu překročil o 147 000 Kč. Kontrolní skupina konstatuje, že v rozporu 
s ust. § 25 až § 27 a ust. § 4 zákona o finanční kontrole není v NNH funkční kontrolní systém, 
nejsou zajištěna opatření k ochraně veřejných prostředků. Dále NNH  věrohodně nedoložila, 
jakou službu Holte s.r.o. zabezpečovala. Doloženy byly pouze neprůkazné materiály - 
neurčitých počítačových výstupních sestav – výstupů z databází, bez doložení konkrétního 
vyhodnocení. Oblast ekonomiky zdravotních služeb a informatiky měla NNH komplexně 
zajišťovat vlastními zaměstnanci. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši                 
847 000 Kč, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Smlouva o poskytování účetních a souvisejících služeb 
Uzavření smlouvy mezi NNH a Holte s.r.o. bez řádného výběrového řízení je minimálně 
nestandardní, neboť účetní služby fakticky dále vykonávala Bialešová s.r.o. dodavatelsky 
pro Holte s.r.o. Může se tak jednat o účelové obejití zákona o veřejných zakázkách. Cena 
za poskytované služby nebyla stanovena konkurenčním způsobem, nebyly dodrženy zásady 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Obsah smlouvy je téměř identický 
se smlouvou původně uzavřenou s Bialešová s.r.o. v části účetních služeb a zahrnuje činnosti, 
které jsou obsahem jiných smluv nebo činností zaměstnanců NNH specifikovaných 
v jednotlivých popisech pracovních činností.  
 
Tím, že NNH neuzavřela s Holte s.r.o. smlouvu, která by řešila zpracování osobních údajů při 
vedení účetnictví, probíhá zpracování osobních dat bez relevantního právního titulu a v rozporu 
se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 
NNH, jako správce, se dostala do rozporu minimálně s ust. § 5 odst. 1 písm. f) větou první 
a také ust. § 13 zákona o ochraně osobních údajů, neboť zpřístupnila či předala osobní údaje 
neoprávněně a porušila tak jednu ze základních povinností, tedy údaje chránit před zneužitím. 
Holte s.r.o., jako zpracovatel, osobními údaji disponuje zcela bez právního důvodu se všemi 
důsledky z toho plynoucími, neboť se ocitl v postavení „neoprávněného“ správce. 
Kontrolní zjištění bylo postoupeno Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 
Smlouva o poskytování organizačních a ekonomických poradenských služeb 
Uzavření smlouvy mezi NNH a Holte s.r.o. bez řádného výběrového řízení je minimálně 
nestandardní a může se jednat o účelové obejití zákona o veřejných zakázkách. Cena 
za poskytované služby nebyla stanovena konkurenčním způsobem, nebyly dodrženy zásady 
transparentnosti rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
NNH jako materiál, dokládající stanovení paušální částky za poskytované služby, doložila 
schéma na jedné stránce A4 bez vypovídající hodnoty, které bylo zpracováno až v rámci plnění 
předmětné smlouvy. Postup NNH svědčí o neprofesionálním přístupu a snaze, v případech, kdy 
není schopná předložit relevantní podklady, poskytovat nepravdivé informace.  
 
Smlouva zahrnuje služby, které zabezpečuje oddělení ekonomiky zdravotní péče NNH 
a oddělení smluvních vztahů a revizí NNH. Kromě toho jsou činnosti zahrnuty i v paušálním 
poplatku z „Rámcové smlouvy“ a v objednávkách k rámcové smlouvě. Stejné činnosti jsou tak 
hrazeny duplicitně až 4x.  
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Jako výstup z činnosti doložila NNH „Interní materiál NNH“ zpracovaný 12. 8. 2011 
Ing. Tomášem Prchalem, tedy materiál, který nemohl být zpracován na základě předmětné 
smlouvy účinné od 1. 5. 2013. 
 
Vzhledem k tomu, že není v kompetenci kontrolní skupiny prověřit správnost vykazování 
zdravotní péče, ale s ohledem na důvodné pochybnosti, byl po ukončení kontroly podán podnět 
na provedení revize ze strany VZP. 
 
Za služby poskytované na základě předmětné smlouvy bylo v období od 1. 5. 2013 do února 
2014 uhrazeno 5 445 000 Kč (včetně DPH). Vzhledem k tomu, že NNH měla zajišťovat 
komplexně oblast ekonomiky zdravotních služeb vlastními zaměstnanci, a ani věrohodně 
nedoložila, jakou službu Holte s.r.o. zabezpečila, byly výdaje ve výši 5 445 000 Kč včetně DPH 
za období od 1. 5. 2013 do 28. 2. 2014 vynaložené v rozporu se zákonem o účetnictví 
a rozpočtovými pravidly. Odvod za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 5 445 000 Kč, 
jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Smlouva o nájmu nebytových prostor 
Holte s.r.o. neměla minimálně v období od 1. 9. 2010 do 1. 11. 2013 právní důvod užívat 
nebytové prostory na adrese Roentgenova 37/2, které uvádí v obchodním rejstříku jako sídlo 
firmy, ani právní důvod k užívání nebytových prostor na adrese Pod Kotlářkou 34/34, které 
uvádí v živnostenském rejstříku jako adresu provozovny. Tím firma Holte s.r.o., jejímž jediným 
společníkem je NNH, porušila ust. § 37 odst. 2 obchodního zákoníku a ust. § 17 živnostenského 
zákona. Kontrolní zjištění bylo postoupeno příslušnému živnostenskému úřadu. 
 
Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 24/2013 mezi NNH a Holte s.r.o. obsahuje vady 
ve stanovené účinnosti smlouvy. Uvedený rozpor svědčí o dodatečném uzavření smlouvy, 
pravděpodobně až v průběhu kontroly MZ, a jejím antidatování, neboť předmětné nebytové 
prostory měla do 31. 10. 2013 pronajaté společnost Bialešová s.r.o., která pro NNH 
zabezpečovala účetní služby na základě „Smlouvy o poskytování účetních a medicínsko-
právních služeb“. Tato smlouva však byla ukončena k 30. 4. 2013, tj. půl roku před ukončením 
smlouvy o nájmu nebytových prostor. Od 1. 5. 2013 účetní a poradenské služby mělo již 
smluvně zajišťovat Holte s.r.o. Popsané skutečnosti svědčí o účelovém a neprofesionálním 
jednání NNH, Holte s.r.o. a Bialešová s.r.o.  
 
 
Smlouva o poskytování účetních a medicínsko-právních služeb s Bialešová s.r.o. a JUDr. MUDr. 
Romanem Žďárkem, Ph.D. 
Smlouva zahrnuje činnosti, které jsou obsahem jiných smluv nebo činností zaměstnanců NNH 
specifikovaných v jednotlivých popisech pracovních činností.  
 
Některé služby nejsou plněny. 
 
Při výběru dodavatele na předmětné služby bylo povinností zadavatele, tj. NNH, stanovit 
obchodní podmínky, které kromě jiného, měly obsahovat též požadavek zadavatele na platební 
podmínky. Za platební podmínky je třeba považovat zejména způsob či periodicitu fakturace, 
splatnosti jednotlivých faktur, náležitosti faktur, možnost poskytování záloh, číslo bankovního 
účtu apod. Smlouva však tyto náležitosti neobsahuje.   
 
Zákaz konkurence 
Ředitelé NNH v rozporu s obchodním zákoníkem, resp. zákonem o obchodních korporacích, 
akceptovali střet zájmů Ing. Bialešové, čímž došlo, vzhledem k popsaným kontrolním zjištěním, 
k porušení povinnosti péče řádného hospodáře s možnou trestně právní odpovědností. 
Autodoprava 
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Užívání služebních vozidel NNH pro soukromé účely  
NNH uzavřela s jednotlivými zaměstnanci „Dohody o užívání služebního vozidla“. NNH však 
nedoložila dohody uzavřené s 5 zaměstnanci.  
 
NNH nedoložila k těmto zaměstnancům žádné doklady o převzetí či užívání dopravního 
prostředku (s jejich podpisy), které by řešily odpovědnost za svěřené předměty, zabezpečení 
dopravního prostředku před jeho ztrátou, případné škody, řádné hospodaření se svěřeným 
předmětem a ochranu majetku před poškozením, ztrátou zničením a zneužitím (souvislost např. 
s ust. § 250 a násl. a § 301 písm. d) zákoníku práce). Neexistence těchto dokladů může mít vliv 
při stanovení odpovědnosti k náhradě škody zaměstnancem, k určení, jaké konkrétní povinnosti 
zaměstnanec porušil (a to právě ve vztahu k dohodě o užívání služebního vozidla), a poté 
prokázání vzniku škody podle obecné odpovědnosti za škodu. 
 
Celkové využití služebních vozidel NNH pro soukromé účely bylo v rozsahu 2 až 97 % 
z celkového počtu ujetých kilometrů v období 1/2012 – 9/2013. 
 
NNH v rozporu se zákonem o majetku státu a rozpočtovými pravidly umožnila používání 
služebního vozidla k soukromým účelům.  

 

Kontrola vykazování jízd u služebních vozidel interním auditorem 
NNH předložila zprávu „Kontrola evidence vykazování jízd u služebních motorových vozidel a 
správnosti zaúčtování soukromých jízd srážkou z platu“ ze dne 13. 9. 2013, která byla 
zpracována interním auditorem Ing. Bc. S. Hříbalem. Ze zprávy vyplývá, že nebyly zjištěny 
zásadní nedostatky, avšak současně bylo konstatováno, že nebyly vedeny cestovní příkazy, 
zjištěna nejednotnost formy vykazování jízd a doúčtování rozdílu v soukromých kilometrech. 
Kontrolní skupina konstatuje, že rozsah, forma i závěry zprávy jsou zcela nedostatečné a nejsou 
vyhodnocovány v dalších souvislostech, jak je popsáno podrobně v protokolu.  
 
Uvedeným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona 
o finanční kontrole. 
  
Vykazování jízd služebními vozidly 
Téměř u všech kontrolovaných vozidel byly v knihách jízd uváděny jako cíl cest pouze obecné, 
neurčité údaje jako např. „Služebně“, „Praha“, případně „Středočeský kraj“, čímž nebylo 
postupováno v souladu s interním předpisem. Z knih jízd nelze zjistit přesné místo a účel cesty - 
nejsou věrohodně a jednoznačně vykazovány údaje o jízdách. 
Doklady k vykazování služebních a soukromých jízd za roky 2012 až 2013 byly nevěrohodné, 
neprůkazné, formálně vykazované, účelově upravované, falšované nebo nedoložené. Nelze 
vyloučit, že do soukromě používaných služebních aut NNH byly čerpány PHM z finančních 
prostředků NNH. Současně nelze vyloučit zneužití služebních vozidel k soukromým účelům. 
V několika případech byly realizovány soukromé jízdy do bydliště, případně rekreačních objektů 
jednotlivých zaměstnanců NNH, vč. víkendových jízd, kdy nebyly vykazovány žádné soukromě 
ujeté kilometry. Zvláště v letních měsících a o letních prázdninách bylo mnoho jízd do horských 
středisek, případně nákupy PHM a dálničních poplatků u státních hranic s Rakouskem, 
Slovenskem a Německem vykazovaných jako služební, které však měly být označeny a 
vyúčtovány jako soukromé jízdy. 
 
Nebyla vedena řádná evidence o provozu jednotlivých vozidel a skutečně ujetých služebních i 
soukromých kilometrech, což znemožnilo ověřit hospodárnost jejich provozování. Správnost 
vykazovaných ujetých kilometrů pro služební a soukromé účely v knihách jízd zaměstnanci NNH 
nebylo možné objektivně ověřit. Příslušní zaměstnanci hradili jen náklady na PHM za vykázané 
ujeté kilometry pro soukromé účely a bylo prováděno v souladu se zákonem o dani z příjmu 
zvýšení základu daně zaměstnance o hodnotu naturálního plnění ve výši 1%. Ostatní náklady, 
především náklady na opravy a údržbu služebních vozidel, hradila NNH. 
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Tím, že nebyly uváděny věrohodné údaje, NNH nedodržela ust. § 8 zákona o účetnictví. 
 
Využívání vozidel ke služebním účelům bylo nehospodárné, např.: 

• v některých měsících nebylo vozidlo vůbec využíváno ke služebním účelům, sloužilo 
pouze pro soukromé účely 

• 1 služební jízda do Ostravy - náklady NNH byly ve výši 18 033 Kč  
• 1 služební jízda do Brna - náklady NNH byly ve výši 17 493 Kč  
• 1 služební jízda do Jihlavy - náklady NNH byly ve výši 16 981 Kč  
• 1 služební jízda (nebyl uveden cíl jízdy) - náklady NNH byly ve výši 16 833 Kč  
• 1 služební jízda do Ostravy - náklady NNH byly ve výši 16 557 Kč  
• 1 služební jízda po Praze - náklady NNH byly ve výši 16 356 Kč 
• 1 služební jízda do Olomouce - náklady NNH byly ve výši 15 769 Kč  
• 1 služební jízda do Brna - náklady NNH byly ve výši 15 740 Kč  
• 1 služební jízda do Brna - náklady NNH byly ve výši 15 563 Kč  
• 1 služební jízda do Hradce Králové - náklady NNH byly ve výši 15 279 Kč 
• 1 služební jízda do Brna - náklady NNH byly ve výši 14 288 Kč  

 
Náklady při občasném používání služebních vozidel (např. 1x v měsíci) pro služební účely byly 
vyšší, než využití externích služeb, např. taxi, půjčovny.  
 
Tím, že NNH při využívání služebních vozidel nepostupovala hospodárně, kdy byla zjištěna 
nehospodárnost v celkové výši 165 583 Kč (jedná se pouze o částku, která je prokazatelná), 
nedodržela ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech. Z výše uvedených skutečností 
vyplývá povinnost NNH vymáhat způsobenou škodu – ust. § 14 zákona o majetku státu. 
 
S ohledem na výše citovaná ustanovení zákona je vynaložení finančních prostředků ve výši 165 
583 Kč nehospodárné a neefektivní a současně je neoprávněným použitím finančních 
prostředků ve smyslu ust. § 44 zákona o rozpočtových pravidlech. Odvod za porušení 
rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční orgán.  
 
Současně nevykazování věrohodných údajů lze posuzovat jako porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci s možným následkem 
rozvázání pracovního poměru s odkazem na ust. § 301 a násl. zákoníku práce. 
 
Vzhledem ke zjištěným a výše popsaným nedostatkům lze konstatovat, že v NNH selhala řídící 
kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční 
kontrole. 
 
Současně uvedeným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. 
b) zákona o finanční kontrole. 
  
Kontrolní skupina poukazuje na skutečnost, že ze strany NNH nebyla věnována dostatečná 
pozornost při evidenci a vykazování provozu jednotlivých vozidel. Vzhledem ke zjištěným a výše 
popsaným pochybením lze konstatovat, že v NNH selhala řídící kontrola vedoucích 
zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční kontrole. 
 
Dále NNH porušila ust. § 14 odst. 1 zákona o majetku státu. NNH v rozporu se zákonem 
o majetku státu a rozpočtovými pravidly umožnila používání služebního vozidla k soukromým 
účelům.  
 
Kontrolní zjištění ve vztahu k evidenci pracovní doby a vykazování bezpečnostních přestávek 
Kontrolní skupina zjistila, že NNH, v rozporu s ust. § 96 zákoníku práce, řádně neevidovala 
pracovní dobu zaměstnanců, důvody absence v pracovní době a nevykazovala pracovní cesty a 
přestávky na jídlo a oddech, záznamy o pracovní době nebyly transparentní, věrohodné a 
nebylo z nich jasně patrné, kdy byla práce vykonávána, zda zaměstnanec pracoval nařízený 
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nebo dohodnutý přesčas, jaká byla celková pracovní doba a další skutečnosti, které jsou 
důležité pro nároky týkající se pracovní doby a mzdových nároků. 
 
Ředitel NNH, MUDr. Šetlík, vykázal pracovní dobu v měsíci srpnu 2013 na dvou formulářích 
měsíčních výkazů mzdových nároků, a to jako ředitel NNH na plný úvazek a na druhém výkazu 
mzdových nároků jako lékař se zkráceným úvazkem.  
 
Kontrolou bylo zjištěno, že výkazy na funkce ředitele a lékaře byly ve vzájemném rozporu. Dále 
údaje vykázané ve výkazech nebyly v souladu s údaji vykázanými v knihách jízd a současně 
v nich chyběly záznamy o pracovních jízdách. Výkazy jsou nevěrohodné, neprůkazné, formálně 
vykazované, účelově upravované, ručně dopisované, falšované nebo nedoložitelné. Tím došlo 
k porušení zejména ust. § 8 zákona o účetnictví i zákoníku práce a PŘ NNH. 
 
Dále bylo kontrolou zjištěno, že NNH řádně nevedla evidenci pracovní doby a záznamy o době 
řízení služebního vozidla s vyznačením bezpečnostních přestávek. Evidence pracovní doby 
neodpovídala skutečné odpracované době v porovnání s evidencí doby řízení vozidla dle 
jednotlivých knih jízd. V této souvislosti byl podán podnět Oblastnímu inspektorátu práce pro 
hlavní město Prahu.  
 
Výše uvedeným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1                    
písm. b) zákona o finanční kontrole. 
 
Vnitřní kontrolní systém a interní audit 
Systém zajištění interního auditu v NNH nevychází ze zákona o finanční kontrole. Od roku 2009 
do roku 2012 byl interní audit zajišťován na základě „Dodatku č. 1 rámcové smlouvy o službách" 
mezi NNH a Holte s.r.o., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009. Kontrolní skupina konstatuje, že 
činnost interního auditu, kterou prováděla externí firma Holte s.r.o., je v rozporu se zákonem o 
finanční kontrole. Z ust. § 28 až 31 zákona o finanční kontrole plyne, že interní audit nelze 
vykonávat formou externího auditu. Interní audit se v orgánu veřejné správy vykonává jako 
soustavná plánovaná činnost. 
 
Kontrolní skupina poukazuje na skutečnost, že organizační směrnice ORG 46/2006 „Systém 
vnitřní finanční kontroly" platná od 1. 3. 2006 je nevěrohodná, formálně doložená a vykazuje 
známky dodatečně zpracovaného vnitřního předpisu. NNH neměla do okamžiku kontroly 
zpracovány a formalizovány vnitřní dokumenty, umožňující nastavení a vykonávání řídící 
kontroly dle zákona o finanční kontrole, ani zpracován systém provádění opatření přijatých 
k odstranění zjištěných nedostatků. 
 
Dle výše uvedeného zjištění vedoucí organizace tím, že nezavedl vnitřní kontrolní systém, 
porušil ust. § 25 odst. 1 zákona o finanční kontrole. V NNH nejsou zajištěny schvalovací postupy 
řídící kontroly, které vykonává příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní ve smyslu 
ust. § 26 zákona o finanční kontrole. Výše uvedeným postupem tak NNH porušila                     
ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole. 
 
NNH nepředložila plány interního auditu za období 2008 - 2011 NNH, čímž porušila                  
ust. § 30 odst. 1 – 6 zákona o finanční kontrole.  
 
Kontrolní skupina zjistila, že nebyla zajištěna funkční nezávislost interního auditora, protože se u 
některých zaměstnanců překrývala funkce interního auditora s další funkcí (ekonom, vedoucí 
personálního odboru, vedoucí právního odboru, atd.), čímž bylo až do 28. 3. 2012 soustavně 
porušováno ust. § 29 zákona o finanční kontrole. 
 
Závěrečné zprávy o výsledcích finančních kontrol za roky 2008 až 2012 byly v NNH vyhotoveny 
jednatelkou externí firmy Bialešová s.r.o., která zajišťovala zpracování účetnictví a nikoliv 
vedoucím oddělení interního auditu. NNH postupovala v rozporu s ust. § 31 zákona o finanční 
kontrole. 
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Vzhledem ke zjištěným a výše popsaným pochybením kontrolní skupina konstatuje, že v NNH 
zásadním způsobem selhala řídící kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve 
smyslu ust. § 27 zákona o finanční kontrole. 
 
Krátkodobý úvěr 
NNH jen za rok 2012 zaplatila za udržování nesplaceného úvěru v ČSOB a.s. celkem 
7 631 351,90 Kč, aniž by jakkoliv snížila jistinu úvěru, přestože měla finanční prostředky ve výši 
100 mil. Kč, které vložila na spořicí účet. Obdobná výše nákladů souvisejících s revolvingovým 
úvěrem se opakuje každoročně od roku 2009. 
 
Výše uvedeným jednáním došlo k porušení zejména ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových 
pravidlech. Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále stanoví a uloží 
příslušný územní finanční orgán. 
 
NNH současně porušila ust. § 4 odst. 1 písm. b), zákona o finanční kontrole, kterým 
je stanoveno zajištění, cit.: „… ochrany veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem nebo 
jiným nedostatkům způsobeným zejména porušením právních předpisů, nehospodárným, 
neúčelným a neefektivním nakládáním s veřejnými prostředky nebo trestnou činností“. 
 
Kvalifikační dohody v souladu s ustanoveními zákoníku práce 
NNH bývalým vedoucím zaměstnancům uhradila náklady na studium ve výši celkem 
za 1 21 517 Kč. Tyto náklady NNH zaplatila zaměstnancům, se kterými NNH rozvázala pracovní 
poměr v souladu s ust. § 52 zákoníku práce. Odpovědní zaměstnanci rozhodovali o veřejných 
výdajích bez zajištění minimalizace rizika. NNH se tedy nevrátily finanční prostředky, které 
vynaložila na zvýšení nebo prohloubení kvalifikace svých vedoucích zaměstnanců, a přestože 
tyto prostředky NNH nemohla požadovat po bývalých zaměstnancích z důvodu výše uvedeného 
dodržení ustanovení zákoníku práce, lze výdaje veřejných prostředků na tento účel 
charakterizovat jako nehospodárný, neúčelný a neefektivní výkon veřejné správy, což je 
porušením ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole. 
 
 
Pokladní doklady 
NNH nedodržovala ustanovení vlastního vnitřního předpisu (směrnice ORG 20/2007), kdy se 
zůstatek denní pokladní hotovosti pohyboval pravidelně ve výši od 1 milionu až do částek 
převyšujících 2 miliony Kč. Výše uvedeným postupem tak NNH porušila ust. § 4 odst. 1 písm. b) 
zákona o finanční kontrole. 
 
Příjmové pokladní doklady v cizí měně, vystavené v ambulanci Moskva v průběhu roku 2011, 
byly zaúčtovány souhrnně až v následujícím účetním období 22. 2. 2012. NNH postupovala v 
rozporu s ust. §11 odst. 2 zákona o účetnictví. 
 
Dodržování pracovní kázně v oblasti studijních a pracovních cest 
 
Pracovní řád 
Tím, že pracovní řád NNH nebyl plně v souladu s platnou právní úpravou a nebyl pravidelně 
aktualizován dle změn v legislativě, lze konstatovat, že v NNH zásadně selhala řídící kontrola 
vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční kontrole a 
uvedeným jednáním byla NNH vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona o 
finanční kontrole.  
 
Studijní cesty 
Tím, že studijní cesty neměly charakter prohlubování kvalifikace ve smyslu zákoníku práce 
a nebyl prokázán ekonomický ani profesní přínos pro NNH, došlo k neoprávněnému použití 
jiných peněžních prostředků státu na rok 2011 k úhradě „studijních cest“ v celkové výši 
1 412 088 Kč, které nebyly nezbytnými potřebami ani opatřeními zakládajícími se na právních 
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předpisech či nutnými výdaji k zabezpečení nerušeného chodu nemocnice, čímž NNH porušila 
ust. § 53 odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech, a tím došlo k porušení rozpočtové kázně 
ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech. 
 
Tím, že výkazy mzdových nároků byly nevěrohodné, neprůkazné, formálně vykazované, 
účelově upravované, falšované a nedoložitelné, docházelo ze strany zaměstnanců i vedoucích 
pracovníků k soustavnému nedodržování pracovního řádu NNH a právních předpisů upravující 
oblast pracovně právních vztahů a hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Tím, že nebyly uváděny věrohodné údaje, nedodržela NNH ust. § 8 zákona o účetnictví. 
 
Kontrolní skupina upozorňuje současně na skutečnost, že zaměstnanci, kteří uvedli ve výkazu 
mzdových nároků dny, kdy byli prokazatelně mimo pracoviště (ve většině uvedených případů i 
mimo území ČR), jako řádně odpracované, se tím dopustili podvodu ve smyslu ust. § 209 
zákona 40/2009 Sb., trestního zákoníku.  
 
Tím, že vedoucí pracovníci NNH na všech úrovních, kteří odsouhlasovali správnost údajů 
vykazovaných podřízenými zaměstnanci NNH nezjistili, nebo úmyslně nezjednali nápravu 
takového jednání, porušili povinnost danou jim zákonem o finanční kontrole ust. § 27. 
 
Tím, že zaměstnanci NNH porušili jednotlivá ustanovení zákoníku práce, rozpočtových pravidel, 
zákona o majetku státu a dalších, došlo současně k porušení ust. § 8 zákona o účetnictví. 
 
V roce 2010 bylo dle hlavní knihy na studijní cesty zaměstnanců NNH vynaloženo celkem 
1 500 871,28 Kč. Kontrolní skupina podrobně neprověřovala čerpání finančních prostředků NNH 
na studijní cesty v roce 2010, ale dle kontrolního zjištění za rok 2011 lze dovodit skutečnost, že 
finanční prostředky byly použity na základě stejných pravidel, což znamená neoprávněné 
čerpání jiných peněžních prostředků státu ve výše uvedené částce. 
 
Kopie protokolu byla mimo jiné postoupena jako podnět a důkazní prostředek příslušnému 
Oblastnímu inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Odvod za porušení rozpočtové kázně, 
jakož i případné penále, uloží územní finanční orgán, kterému byla kontrolní zjištění 
postoupena. 
 
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce 
Tím, že zaměstnanci nevyplnili, případně neodevzdali, k vyúčtování cestovní příkazy, došlo ze 
strany NNH k porušení ust.  § 151 a 153 zákoníku práce. 
Pokud cestovní příkaz měl být vyúčtován (tedy zaměstnanci vznikl nárok na cestovní náhrady) a 
nebyl, jedná se ze strany zaměstnavatele o nezákonné krácení zákonného nároku zaměstnance 
a porušení zákoníku práce. 
 
Namátkovou kontrolou bylo zjištěno, že údaje ve výkazech mzdových nároků nesouhlasí s údaji 
na cestovních příkazech, ani s údaji uvedenými v knihách jízd.  
 
Z výše uvedených zjištění vyplývá, že vykazování cest v souvislosti s výkonem práce 
a pracovních i soukromých jízd za roky 2012 bylo nevěrohodné, neprůkazné, formálně 
vykazované, účelově upravované, falšované nebo nedoložitelné a neodpovídalo skutečnosti. 
 
Kontrolní skupina důrazně upozorňuje na skutečnost, že ze strany zaměstnanců i vedoucích 
pracovníků docházelo k soustavnému nedodržování pracovního řádu NNH a právních předpisů 
upravující oblast pracovně právních vztahů a hospodaření příspěvkových organizací. 
 
Tím, že ze strany NNH nebyla věnována dostatečná pozornost jak evidenci a vykazování 
provozu jednotlivých vozidel, tak i kontrole výkazů mzdových nároků v návaznosti na termíny i 
správnost vyúčtování zahraničních i tuzemských pracovních cest, došlo k zásadnímu selhání 
řídící kontroly na všech úrovních vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu       
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ust. § 27 zákona o finanční kontrole a NNH tak byla vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 
písm. b) zákona o finanční kontrole.  
 
Tím, že nebyly uváděny věrohodné údaje, nedodržela NNH zejména ust. § 8 zákona 
o účetnictví. 
 
Kontrolní skupina dále konstatuje, že pro účely kontroly jí nebyly předány kompletní podklady 
(zejména originální doklady vztahující se k nákupu letenek ani letenky samotné, které by 
obsahovaly údaje potřebné pro vyúčtování pracovních cest), což lze kvalifikovat jako porušení 
ust. § 14 zákona o státní kontrole, což znamená nesplnění povinnosti součinnosti odpovídající 
oprávněním kontrolních pracovníků uvedeným v ust. § 11 písm. b) citovaného zákona.   
 
Kopie protokolu byla mimo jiné postoupena jako podnět a důkazní prostředek příslušnému 
Oblastnímu inspektorátu práce pro hlavní město Prahu a finančnímu úřadu. 
 
Zásady tvorby a čerpání fondu vzdělávání 
Tím, že dary přijímané NNH od Holte Medical, a.s. mají ve většině případů konkrétní určení 
i účel, porušila NNH příkazy ministra (č. 11/2011, 12/2012, 3/2013) s názvem „Protikorupční 
strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ i vlastní 
směrnice  ORG17/2011 a ORG 5/2012. 
 
Smlouvy o pronájmu a užívání majetku státu pro účely provozování mateřské školy 
Vzhledem ke skutečnosti, že ani z objednávky, ani z daňového dokladu nevyplynul rozsah 
jednotlivých činností, ani nebyl blíže specifikován předmět fakturace, jednalo se o doklad, který 
nesplňoval ustanovení zákona o účetnictví o průkaznosti a náležitostech účetnictví, účetních 
dokladů a účetních záznamů a vznikla důvodná pochybnost o oprávněnosti výše uvedeného 
výdaje 1 580 320 Kč. 
 
Tím, že NNH nedoložila relevantní plnění ze smlouvy, došlo k neoprávněnému použití jiných 
peněžních prostředků státu na rok 2010 k úhradě poradenské a konzultační služby ve vztahu 
k uvažovanému záměru objednatele – zřízení firemní školky a zpracování kvalifikovaného 
odhadu finanční náročnosti tohoto záměru pro objednatele ve výši 175 000 Kč, které nebyly 
nezbytnými potřebami ani opatřeními zakládajícími se na právních předpisech či nutnými výdaji 
k zabezpečení nerušeného chodu nemocnice, porušila NNH ust. § 53 odst. 4 zákona 
o rozpočtových pravidlech, a tím došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona 
o rozpočtových pravidlech. 
 
Tím, že nebyl přesně definován a konkretizován předmět smluv, případně objednávek, již při 
jejich uzavírání a následně řádně prováděna kontrola plnění a jejich úhrad ve smyslu zákona 
o účetnictví, zákona o finanční kontrole a  prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. a rozpočtových 
pravidel, došlo ze strany NNH k zásadnímu selhání řídící kontroly na všech úrovních vedoucích 
zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční kontrole a NNH tak 
byla vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona o finanční kontrole. 
      
Kontrolní skupina upozorňuje, že její pracovníci jsou v rámci oprávnění, daných jim zákonem, 
požadovat po kontrolované osobě i osobní údaje, na které se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb.,     
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, čímž 
jméno a příjmení bez další identifikace nejsou, na což několikrát chybně poukazoval ředitel NNH 
(zejména v médiích), jako na nezákonné jednání členů kontrolní skupiny. 
 
Tím, že nebyly kontrolní skupině poskytnuty jmenné seznamy dětí, došlo k nepředložení 
kompletních podkladů, což lze kvalifikovat jako porušení ust. § 14 zákona o státní kontrole 
nesplněním povinnosti součinnosti odpovídající oprávněním kontrolních pracovníků uvedených 
v ust. § 11 písm. b) citovaného zákona a současně nebylo prokázáno plnění z předmětné 
smlouvy. 
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Tím, že NNH přenechala dle smlouvy nebytové prostory podnikatelskému subjektu, Holte s.r.o., 
včetně služeb bezplatně, porušila ust. § 27 zákona o majetku státu.  
 
Tím, že byl užívací vztah nebytových prostor sjednán na dobu neurčitou, došlo k porušení       
ust. § 27 zákona o majetku státu. 
 
Informace o závažných zjištěních vyplývajících z veřejnosprávní kontroly byla zaslána dopisem 
ze dne 29. 9. 2014, č.j. 26035/2013, Ministerstvu financí ČR, Letenská 15, Praha. Kontrolní 
zjištění byla ve smyslu ust. § 22 zák. č. 552/1991 Sb. dále postoupena dopisy ze dne 
18. 9. 2014 Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 19. 9. 2014 Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, 29. 9. 2014 Oblastnímu inspektorátu 
práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Kladenská 103/105, 19. 9. 2014 Všeobecné 
zdravotní pojišťovně ČR, Orlická 2, Praha, 19. 9. 2014 Městské části Praha 5 – odboru 
živnostenskému, Nám. 14. října 4, Praha, 19. 9. 2014 Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. 
Sochora 27, Praha. 
 
Na základě vyžádání byla Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, 
Strojnická 27, Praha dne 12. 5. 2014 předána kopie kontrolního protokolu a námitek NNH.  
 
Dopisem ze dne 20. 11. 2014 bylo Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality 
SKPV, Strojnická 27, Praha 7, zasláno oznámení o podezření na spáchání trestného činu. 
 
Plnění opatření k nápravě: 
Dopisem ze dne 18. 11. 2014 informoval ředitel NNH o přijetí opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků a jejich plnění. 
 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 a 2014. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil 115 000 tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
 
Podlimitní zadávací řízení  
Služby programového vybavení DWH a BI (VZ17/2013) 
V průběhu hodnocení jednotlivých nabídek nebyla vyloučena nabídka společnosti WEBCOM 
a.s. pro neprokázání technických kvalifikačních předpokladů. 
 
Cenové nabídky jednotlivých společností do výběrového řízení byly minimálně odlišné 
od předpokládané hodnoty 1. části veřejné zakázky (990 000 Kč bez DPH). U vítězné nabídky 
společnosti OKsystem s.r.o. byla nabídková cena na 1. část veřejné zakázky 960 000 Kč bez 
DPH, což je o 30 000 Kč bez DPH (3,03 %) pod výší předpokládané hodnoty 1. části veřejné 
zakázky. 
 
U nabídky společnosti WEBCOM a.s. byla nabídková cena na 1. část veřejné zakázky přesně 
ve výši předpokládané hodnoty 1. části veřejné zakázky, tedy 990 000 Kč bez DPH. 
 
Cenové nabídky jednotlivých společností do výběrového řízení byly minimálně odlišné 
od předpokládané hodnoty i u 2. části veřejné zakázky (1 052 000 Kč bez DPH). U vítězné 
nabídky společnosti OKsystem s.r.o. byla nabídková cena na 2. část veřejné zakázky 1 024 000 
Kč bez DPH, což je o 28 000 Kč bez DPH (2,66 %) pod výší předpokládané hodnoty 2. části 
veřejné zakázky. 
 
U nabídky společnosti WEBCOM a.s. byla nabídková cena na 2. část veřejné zakázky přesně 
ve výši předpokládané hodnoty 2. části veřejné zakázky, tedy přesně 1 052 000 Kč bez DPH. 
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Doložené nabídky tří uchazečů vykazovaly vzájemně shodné části, shodnou grafickou úpravu 
v čestných prohlášeních vč. zvýrazněného písma. O možné spolupráci mezi uchazeči o 
veřejnou zakázku dále svědčí i cenové nabídky, které byly v minimálním vzájemném rozmezí a 
byly minimálně odlišné od předpokládané hodnoty 1. i 2. části veřejné zakázky.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy nebyly dodrženy 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  
 
Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky (původní aplikace byla 
vytvořena dodavatelem OKsystem s.r.o. dle „Smlouvy o dílo“ ze dne 28. 5. 2012), možné 
korupční jednání a pletichy.  
   
Na základě uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost celého 
výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně korupčního 
jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
Servisní podpora pro HW Dell (VZ52/2013) 
Na základě uvedeného výběrového řízení zadavatel do 31. 3. 2013 neuzavřel s uvedenou 
společností žádnou smlouvu na poskytování servisní podpory pro všechen stávající HW Dell.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 56 zákona o veřejných zakázkách tím, že požadoval po 
dodavatelích prokázání technických kvalifikačních předpokladů způsobem odlišným od znění 
zákona o veřejných zakázkách, čímž mohlo dojít k diskriminaci určité skupiny dodavatelů, a tím i 
k omezení okruhu potenciálních uchazečů, kteří mohli podat nabídku. 
 
 
Optimalizace podpůrných procesů (VZ34/2012) 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 80 zákona o veřejných zakázkách, kdy odůvodnění 
hodnocení nabídek bylo nedostatečné, v mnoha případech jen velice stručné komentáře (jednou 
větou). Závěry hodnotící komise nebyly dostatečně jasně formulovány a nebyly transparentní. 
Jako příklad jsou uvedeny následující formulace:  

- návrh koncepce je do určité míry obecný, ale zabývá se oblastí nákupu a je relevantní 
pro SÚKL, 

- detailní a relevantní zpracování, 
- výborná struktura dokumentu a logický přístup k oblasti nákupu, 
- detailní, přehledné a vypovídající zpracování návrhu, 
- všeobecný přístup ke zpracování analýzy.  

 
Vnitřní rekonstrukce budovy č. 30 (VZ49/2013) 
Rozhodnutím ředitele SÚKL PharmDr. Z. Blahuty ze dne 21. 2. 2014 bylo zadávací řízení 
VZ49/2013 - vnitřní rekonstrukce budovy č. 30 zrušeno. 
 
Veřejné zakázky malého rozsahu 
 
Prodloužení maintenance licencí a podpora document management systému (ZMR04/2013) 
Tím, že SÚKL proplatil jednorázově celou částku na začátku smluvního vztahu (trvajícího jeden 
rok), bezdůvodně, bezúročně úvěroval dodavatele CSC Computer Sciences s.r.o. Současně 
nebyla po toto období zajištěna ochrana veřejných prostředků proti rizikům ve smyslu              
ust. § 4 odst. 1 zákona o finanční kontrole. Takto uzavřená smlouva byla nehospodárná, 
neefektivní a neúčelná a jednostranně výhodná pro CSC Computer Sciences s.r.o. 
 
Dle „Usnesení vlády České republiky“ ze dne 15. 6. 2011 č. 451 o seznamu komodit, které 
budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o vzorovém provozním 
řádu elektronických tržišť, o metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o 
změně usnesení vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty 
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veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a „Příkazu ministra č. 19/2012“ ze dne 
28. 6. 2012 - pravidla elektronizace veřejných zakázek v resortu Ministerstva zdravotnictví, byl 
povinný nákup SÚKL u zakázek pod hranicí zakázek malého rozsahu přes elektronické tržiště.  
 
Servisní podpora Centrální databáze nežádoucích účinků (CDNÚ) (ZMR23/2013) 
Dle „Usnesení vlády České republiky“ ze dne 15. 6. 2011 č. 451 o seznamu komodit, které 
budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, o vzorovém provozním 
řádu elektronických tržišť, o metodickém pokynu k vybraným chybám v klasifikaci CPV a o 
změně usnesení vlády ze dne 10. 5. 2010 č. 343, k používání elektronických tržišť subjekty 
veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a „Příkazu ministra č. 19/2012“ ze dne 
28. 6. 2012 - pravidla elektronizace veřejných zakázek v resortu Ministerstva zdravotnictví, byl 
povinný nákup SÚKL u zakázek pod hranicí zakázek malého rozsahu přes elektronické tržiště.  
 
Cenové nabídky jednotlivých společností do výběrového řízení byly minimálně odlišné 
od předpokládané hodnoty veřejné zakázky (990 000 Kč bez DPH). U vítězné nabídky 
společnosti ORSIA, spol. s r. o. byla nabídková cena veřejné zakázky 960 000 Kč bez DPH, což 
je o 30 000 Kč bez DPH (3,03 %) pod výší předpokládané hodnoty veřejné zakázky. U nabídky 
společnosti ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. byla nabídková cena veřejné zakázky         
980 000 Kč bez DPH, což je o 10 000 Kč bez DPH (1,01 %) pod výší předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky. 
 
Doložené nabídky výše uvedených dvou uchazečů vykazovaly naprosto shodné části. O možné 
spolupráci mezi uchazeči o veřejnou zakázku dále svědčí i cenové nabídky, které byly 
v minimálním vzájemném rozmezí a byly minimálně odlišné od předpokládané hodnoty části 
veřejné zakázky.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy nebyly dodrženy 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  
 
Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, možné korupční jednání 
a pletichy.  
   
Na základě uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost celého 
výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně korupčního 
jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
 
Přístup ke znalostní databázi v oblasti ICT & IS (ZMR64/2012) 
Cenová nabídka společnosti KPC-Group, s.r.o. byla přesně ve výši předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky, tedy ve výši 990 000 Kč bez DPH, čímž průběh veřejné zakázky vykazuje 
nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci s veřejnou zakázkou a sjednání výhody 
při zadání veřejné zakázky. Současně je zpochybněna věrohodnost a transparentnost celého 
výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně korupčního 
jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
Vypracování metodiky transparentního řízení procesu registrace žádostí o přístup  
k elektronickým receptům včetně návrhu a realizace aplikační a integrační architektury řešení 
(ZMR12/2012) 
Všechny tři nabídky společností QCM, s.r.o., RELSIE spol. s r.o. a GALEOS a.s. vykazují zcela 
shodné, doslovně identické části textu nabízeného plnění i strukturu nabídek, což svědčí o 
vzájemné koordinaci při podání uvedených nabídek.  
 
O možné spolupráci mezi uchazeči o veřejnou zakázku dále svědčí i cenové nabídky, které byly 
v minimálním vzájemném rozmezí od 1 698 500 Kč bez DPH do 1 789 000 Kč bez DPH. 
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Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, možné korupční jednání 
a pletichy.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy nebyly dodrženy 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
   
Na základě uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost celého 
výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně korupčního 
jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
Upgrade diskového pole na výkonnější platformu (ZMR13/2012) 
Všechny tři nabídky společností ICT Energo, s.r.o.,  AVENET, s.r.o. a TRONEVIA a. s. vykazují 
zcela shodné, doslovně identické části textu nabízeného plnění i strukturu nabídek, což svědčí o 
vzájemné koordinaci při podání uvedených nabídek. Současně všechny tři společnosti 
obsahovaly shodně nabídku identického hardware, včetně totožné specifikace.  
 
Možná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku byla zřejmá i z podaných cenových nabídek 
tří uchazečů a následné e-aukce, kdy cenové nabídky společností do výběrového řízení byly 
minimálně odlišné od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pohybovaly se v rozmezí od 
0,05 do 0,39 % pod výší předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  
 
Z průběhu e-aukce, kterou organizoval SÚKL 23. 4. 2012, jsou zřejmé nestandardní  
a neobvyklé postupy ze strany uchazečů. Z průběhu e-aukce vyplývá, že ICT Energo, s.r.o. 
snížila svoji cenovou nabídku o 1 780 Kč oproti cenové nabídce společnosti TRONEVIA a.s. 
Následně již společnost TRONEVIA a.s. na toto snížení ceny nereagovala, a tak se vítězem 
výběrového řízení stala společnost ICT Energo, s.r.o.  
 
O možné dohodě mezi uchazeči svědčí i cenové nabídky společnosti AVENET, s.r.o., která 
v celém průběhu e-aukce dvakrát snížila nabízenou cenu, avšak ani v jednom případě natolik 
významně, aby její cenová nabídka ji posunula na první místo. Při skutečnosti, kdy účastníci e-
aukce znají hodnotu nejnižší nabídky a vědí tak, o kolik musí svoji nabízenou cenu snížit, aby 
zvítězili, jeví se snižování nabídkové ceny společností AVENET, s.r.o. jako neobvyklé a 
postrádající smyl e-aukce.  
 
Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, možné korupční jednání 
a pletichy.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy nebyly dodrženy 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
Současně dle uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost 
celého výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně 
korupčního jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
 
Dodávka výpočetní techniky (ZMR15/2012) 
Všechny tři nabídky společností ICT Energo, s.r.o.,  AVENET, s.r.o. a TRONEVIA a.s. vykazují 
doslovně identické a podrobně shodně popsané části textu nabízeného plnění i strukturu 
nabídek, což svědčí o vzájemné koordinaci při podání uvedených nabídek. Současně všechny 
tři společnosti obsahovaly shodně nabídku identického hardware, včetně totožné specifikace.  
 
Možná dohoda mezi uchazeči o veřejnou zakázku (ICT Energo, s.r.o.,  AVENET, s.r.o. 
a TRONEVIA a.s.) byla zřejmá i z podaných cenových nabídek těchto uchazečů a z následné   
e-aukce, kdy cenové nabídky společností ICT Energo, s.r.o.,  AVENET, s.r.o. a TRONEVIA a.s. 
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byly minimálně odlišné od předpokládané hodnoty veřejné zakázky, pohybovaly se v rozmezí od 
0,07 do 0,51 % pod výší předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nabídku do výběrového 
řízení podala i společnost C SYSTEM CZ a.s., která nebyla mezi oslovenými uchazeči. Tato 
společnost podala nabídku s odlišným nabízeným hardware od jiného výrobce a výrazně nižší 
cenovou nabídkou, než ostatní tři uchazeči.  
 
Ostatní uchazeči (mimo společnost C SYSTEM CZ a.s.), kteří do výběrového řízení podali 
nabídku, byli nuceni v e-aukci výrazně snížit nabízenou cenu, aby zakázku získali, čímž došlo k 
úspoře 579 120,-- Kč bez DPH oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky 1 990 000 Kč 
bez DPH (úspora 29,1%). 
 
Z průběhu e-aukce, kterou organizoval SÚKL 4. 6. 2012, jsou zřejmé nestandardní a neobvyklé 
postupy ze strany uchazečů. E-aukce, ve které měli uchazeči možnost snižovat své cenové 
nabídky, se společnost C SYSTEM CZ a.s. nezúčastnila, a tak nereagovala na snížení cenové 
nabídky společnosti ICT Energo, s.r.o. na výši o 5 Kč nižší, než byla její cenová nabídka ve výši 
1 410 885 Kč. 
  
O možné dohodě mezi uchazeči svědčí i cenové nabídky společnosti AVENET, s.r.o., která 
v celém průběhu e-aukce dvakrát snížila nabízenou cenu, avšak ani v jednom případě natolik 
významně, aby její cenová nabídka ji posunula na první místo. Při skutečnosti, kdy účastníci e-
aukce znají hodnotu nejnižší nabídky a vědí tak, o kolik musí svoji nabízenou cenu snížit, aby 
zvítězili, jeví se snižování nabídkové ceny společností AVENET, s.r.o. jako neobvyklé a 
postrádající smysl e-aukce.  
 
Celý průběh veřejné zakázky vykazuje nestandardní postup a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnou zakázkou, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, možné korupční jednání 
a pletichy.  
 
SÚKL nepostupoval v souladu s ust. § 6 zákona o veřejných zakázkách, kdy nebyly dodrženy 
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
Současně dle uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost 
celého výběru dodavatele, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně 
korupčního jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
Objednávky bez výběrového řízení - VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
SÚKL jako veřejný zadavatel porušil ust. § 6 a ust. § 21 zákona o veřejných zakázkách, neboť 
byl povinen zadat zakázky na zajištění servisních činností na software SÚKL v období březen – 
září 2012 v celkovém finančním objemu 3 500 000 Kč bez DPH některým z druhů zadávacích 
řízení. SÚKL tak zrušil soutěžní prostředí, neboť bez zákonného důvodu omezil okruh možných 
dodavatelů, přičemž diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit 
poptávané služby.  
 
Dále SÚKL porušil „Příkaz ministra č. 11/2011 - Protikorupční strategie Ministerstva 
zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ ze dne 15. 3. 2011 a „Příkaz 
ministra č. 12/2012 - Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky 
pro přímo řízené organizace“ ze dne 15. 5. 2012, kdy nebyly dodrženy zásady hospodárnosti, 
efektivity a účelnosti. 
Objednávky bez výběrového řízení - TRONEVIA a.s. 
SÚKL jako veřejný zadavatel porušil ust. § 6 a ust. § 21 zákona o veřejných zakázkách, neboť 
byl povinen zadat zakázky na zajištění servisní podpory v SÚKL v období únor – září 2012 
v celkovém finančním objemu 6 002 645 Kč bez DPH některým z druhů zadávacích řízení.  
 
SÚKL tak zrušil soutěžní prostředí, neboť bez zákonného důvodu omezil okruh možných 
dodavatelů, přičemž diskriminoval všechny ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit 
poptávané služby.  



45 
 

 
Dále SÚKL porušil „Příkaz ministra č. 11/2011 - Protikorupční strategie Ministerstva 
zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace“ ze dne 15. 3. 2011 a „Příkaz 
ministra č. 12/2012 - Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro 
přímo řízené organizace“ ze dne 15. 5. 2012, kdy nebyly dodrženy zásady hospodárnosti, 
efektivity a účelnosti. 
 
Personální propojení uchazečů o veřejné zakázky, případně společností dodávajících služby do 
SÚKL  
Kontrolou zadávání veřejných zakázek bylo současně zjištěno i personální propojení v různých 
časových úsecích společností poskytujících SÚKL dodávky a služby v oblasti IT. Jednalo se 
zejména o následující společnosti: 
 

• AVENET, s.r.o. 
• ICT Energo, s.r.o. 
• NETPROSYS, s.r.o. 
• VISITECH a.s. 
• VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. 
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  jednatel, společník 

 

 

 

 

          člen představenstva 

 obchodní manažer 

  

    společník         fúze 

    jednatel                                                                         zpracovatel nabídky VZ 

   společník   

 

      místopředseda  

 představenstva 

 

 

  
 předseda  
                       představenstva, dozorčí rady 
 akcionář 
             fúze 

 

      

    jednatel                prokurista 

        společník 

 
 
Shrnutí k oblasti veřejných zakázek 
Na základě zjištěných skutečností podrobně popsaných v protokolu byl podán Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže návrh na přezkoumání úkonů SÚKL. 
 
Průběh veřejných zakázek vykazoval nestandardní postupy a jednání směřující k manipulaci 
s veřejnými zakázkami, sjednání výhody při zadání veřejných zakázek, možné korupční jednání 
a pletichy.  
   
Na základě uvedených skutečností, kdy je zpochybněna věrohodnost a transparentnost celého 
výběru dodavatelů, vzniká důvodné podezření z úmyslného podvodného, případně korupčního 
jednání, nasvědčující tomu, že se může jednat o trestný čin.  
 
Popsaným jednáním protokolu byl SÚKL vystaven rizikům ve smyslu ust. § 4 zákona o finanční 
kontrole. 
 

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS 
a.s. 

NETPROSYS, s.r.o. 

 

VISITECH a.s. 

 

AVENET, s.r.o. 

 

Pavel 
Kocour 

Ladislav 
Baloun 

ICT Energo, s.r.o. 

 
Robert  

Volejník 
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V SÚKL selhala řídící kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu         
ust. § 27 zákona o finanční kontrole. 
 
Autodoprava 
U některých kontrolovaných vozidel byly v knihách jízd uváděny jako cíl cest pouze obecné, 
neurčité údaje jako např. „po Praze“, čímž nebylo postupováno v souladu s interní směrnicí. 
Z knih jízd nelze zjistit přesné místo a účel cesty - nejsou věrohodně a jednoznačně vykazovány 
údaje o jízdách. 
 
Doklady k vykazování služebních jízd za rok 2013 byly nevěrohodné, neprůkazné a formálně 
vykazované. Nelze vyloučit zneužití služebních vozidel k soukromým účelům, případně realizaci 
soukromých jízd do bydliště. Nebyla vedena řádná evidence o provozu jednotlivých vozidel a 
skutečně ujetých kilometrech. Správnost vykazovaných ujetých kilometrů pro služební účely v 
knihách jízd zaměstnanci SÚKL nebylo možné objektivně ověřit.  
 
Tím, že nebyly uváděny věrohodné údaje, SÚKL nedodržel ust. § 8 zákona o účetnictví. 
Vzhledem ke zjištěným a výše popsaným nedostatkům lze konstatovat, že v SÚKL selhala řídící 
kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční 
kontrole. Uvedeným jednáním byl SÚKL vystaven rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. 
b) zákona o finanční kontrole, a dále SÚKL porušil ust. § 14 odst. 1 zákona o majetku.  
 
Dokladová inventarizace a pořizování majetku v roce 2013 
Namátkovou kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že byl v SÚKL v roce 2013 pořízen 
drobný hmotný majetek ve značné výši cca 10 milionů Kč. Jednalo se zejména o pořízení 
výpočetní techniky a vybavení kanceláří, zejména velké množství PC, notebooků, ultrabooků, 
mobilních telefonů, ledniček, disků ke služebním vozům apod. 
 
V mnoha případech se jednalo o nadstandardní výrobky např. NTB Latitude E 6410 v ceně 
36 436,80 Kč, nebo mobilní telefony až do ceny 16 600 Kč – iPhone5 16 GB Black, u kterých 
není zřejmé, zda jejich pořízení a následné využití naplňuje povinnosti SÚKL, dané mu 
rozpočtovými pravidly stran hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládaných prostředků.   
 
Porušením ust. § 45 odst. 2 rozpočtových pravidel mohlo dojít k porušení rozpočtové kázně ve 
smyslu ust. § 44 odst. 1 rozpočtových pravidel. 
 
Smluvní vztahy – poskytování právních služeb 
Tím, že SÚKL uzavřel s Mgr. Vidunou smlouvu na právní posouzení 20 vybraných smluv 
a kontrolu výběrových řízení, tedy na činnosti, jejichž kontrola měla být zajištěna v rámci 
vnitřního kontrolního systému SÚKL daného zákonem o finanční kontrole, došlo ve smyslu      
ust. § 45 odst. 2 rozpočtových pravidel k nehospodárnému výdaji ve výši 278 300 Kč. 
 
Odvod za porušení rozpočtové kázně, jakož i případné penále, uloží příslušný územní finanční 
úřad. 
Kontrolní zjištění byla ve smyslu ust. § 22 zák. č. 552/1991 Sb. postoupena dopisy ze dne 
18. 9. 2014 Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28 a 18. 9. 2014 Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. 
 
Dopisem ze dne 20. 11. 2014 bylo Městskému státnímu zastupitelství v Praze, Nám. 14. října 9 
zasláno oznámení o podezření na spáchání trestného činu. 
 
Plnění opatření k nápravě nedostatků: 
Dopisem ze dne 21. 1. 2015 informoval ředitel SÚKL o přijetí opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků a jejich plnění. 
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Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p. 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 a 2013. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil tis. 211 550 tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
 
Věcné shrnutí  
 
Hospodaření s hmotným majetkem - inventarizace  
 
Evidence nemovitého majetku 
Dle evidence v katastru nemovitostí nemají SLL Janské Lázně právo hospodaření k objektu 
s č.p. 374 v obci Železnice, který je uveden v pojistné smlouvě v čl. II, v odstavci 1.3, písmeno 
C). 
 
Smluvní vztahy 
 
Darovací smlouvy 
Není věnována dostatečná pozornost formální stránce smluv, je třeba: 
- uvádět účel v případě účelového vázání daru,  
- u smluv, jejichž předmětem je finanční dar, neuvádět ve smlouvách větu o protokolu 

o převzetí nepeněžitého daru, 
- sjednotit terminologii ve smlouvách, pokud jde o věcný dar (je uveden v bodu I.) smluv 

a nepeněžitý dar uváděný v Protokolu o převzetí nepeněžitého daru v bodu III. 
 
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a  o nájmu bytů 
Ve smlouvách je nutno dbát na přesnou identifikaci smluvních stran a uvádět údaje v souladu 
s obchodním rejstříkem a zakládací listinou SLL. Je třeba věnovat pozornost obsahové a 
formální stránce smluv. 
 
Bylo zjištěno porušení následujících předpisů a jejich ustanovení: 
§ 686 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tím, že ve smlouvě nebyl uveden 
způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo její výše. Nájemní smlouva, 
která neobsahuje údaj o výši úhrady za služby nebo o způsobu výpočtu, na jehož základě lze 
dospět ke konkrétní částce, je neplatná pro rozpor s § 686 odst. 1 OZ. 
 
§ 7 odst. 2 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním 
zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, tím, 
že ve smlouvách o nájmu bytu, šlo-li o byt služební, nebyla uvedena práce, na kterou je nájem 
bytu vázán. 
 
§ 8 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, tím, že SLL nečinily právní úkony 
pod názvem své firmy, pod kterým jsou zapsány v obchodním rejstříku. 
Ve smlouvách je nutno dbát na přesnou identifikaci smluvních stran a uvádět údaje v souladu s 
obchodním rejstříkem a zakládací listinou SLL. 
 
§ 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tím, že byly prováděny opravy dat 
ve smlouvách nesprávně a nesrozumitelně s možným následkem neplatnosti smluv. 
 
 
Smlouvy ostatní 
SLL nevěnovaly dostatečnou pozornost věcné ani formální stránce uzavíraných smluv, byla 
zjištěna řada nesrovnalostí:  
1. Smlouva o poskytování právních služeb ze dne 1.8.2011 
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 V čl. V. bodu 4) smlouvy je uvedeno, že „daňový doklad je splatný do 15 dnů od jeho 
prokazatelného doručení objednateli“, zatímco v přiložených „Smluvních podmínkách 
ke smlouvě o poskytování právních služeb“ je uvedeno, že „klient zaplatí AK odměnu nejpozději 
do 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu (faktury)“ - nesrovnalost v uvedení splatnosti 
faktur. 
 
Smluvní strany jsou označeny jako „objednatel“ a „poskytovatel“, přesto se v textu smlouvy, 
smluvních podmínek a rozhodčí doložky používá termín „klient“ - smluvní strany jsou 
označovány jinak, než je uvedeno v úvodním označení smluvních stran. 
 
V čl. XI. bodu 1) smlouvy je uvedeno: „Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.“, ale v čl. XI. 
bodu 2) je uvedeno: „Tato smlouva zaniká uplynutím času, …“; 
Pokud je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nemůže zaniknout uplynutím času, smlouva je 
v tomto bodu zmatečná. 
 
2. Smlouva o poskytování služeb stravování č. 7935/2013 ze dne 4.12.2013  
V čl. 4, bod 4.1. smlouvy je uvedeno: „Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 9. 12 2013 
do 31.12.2014.“  
Text smlouvy ve vyznačení platnosti smlouvy odporuje ustanovením § 37 a § 40 odst. 3 
občanského zákoníku platného v době uzavření smlouvy: „platnost smlouvy – písemný právní 
úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou“, tj. smlouva byla uzavřena a byla platná dne 
4.12.2013. 
 

Dále bylo zjištěno porušení následujících předpisů a jejich ustanovení: 

§ 20 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tím, že ve smlouvě nebylo uvedeno, 
kdo zastupuje SLL a jméno nebylo uvedeno ani u podpisového řádku; 
 
§ 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, tím, že ve smlouvě bylo uvedeno, že SLL 
jsou vlastníkem, ačkoliv SLL jako státní podnik nemají vlastní majetek; 
 
§ 17 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., tím, že 
nebyla uzavřena smlouva o povinném auditu, ale kupní smlouva, a tím, že nelze určit, zda 
auditor byl určen stanoveným způsobem; 
 
§ 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, tím, že ve smlouvě se spol. ADUKO, 
s.r.o. nebyla kupní cena sjednána srozumitelně.  
 
Při kontrole bylo zjištěno, že ve smlouvách se vyskytují obsahové a formální nedostatky. 
Je nutno věnovat pozornost obsahové a formální stránce smluv. 
 
Zjištěná pochybení jsou uvedena u jednotlivých smluv. 
 
Veřejné zakázky 
1. Vnitřní směrnice 
Ve směrnici č. 02/13 „Postup při zadávání veřejných zakázek a protikorupční opatření, 
Centralizované zadávání veřejných zakázek, Veřejné zakázky a elektronické tržiště“, která 
nabyla účinnosti dne 20. 2. 2013, je uvedeno v čl. 10 „Zjednodušené podlimitní řízení“, bodu 
10.1. b): „Zjednodušené podlimitní řízení lze realizovat v případě veřejných zakázek, jejichž 
předpokládaná hodnota se pohybuje v rozmezí – b) 3 000 000 Kč (bez DPH) nejvýše do částky 
125 265 000 Kč (bez DPH), jedná-li se o veřejnou zakázku na stavební práce“. SLL zadaly limit 
v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. 
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2. VZ 11/2012 
Vypracování projektové dokumentace na stavební úpravy ve 2. a 3. NP v čp. 1 Lázeňský dům 
v JL – etapa 2012 
 
Zadávací dokumentace k VZ je zmatečná, jsou chybně uvedena závazná data. Také není 
zjevné, proč smlouva o dílo, uzavřená v září roku 2012, má číslo evidenční 13/2011, tedy číslo z 
roku 2011. 
 
Smlouva o dílo č. 13/2011 uzavřená se spol. ARCHITEP HK s.r.o., Hradec Králové byla 
podepsána dne 17. 9. 2012, ale ve smlouvě je uvedeno, že „smlouva nabývá účinnosti dnem 
27. 8. 2012“. 
Smlouva odporuje ustanovením občanskému zákoníku. Dle občanského zákoníku platného do 
31 12  2013 platí: uzavřením (vznikem) smlouvy nabývá smlouva i účinnosti (§ 44 odst. 1 OZ), 
tzn., že u většiny smluv je okamžik účinnosti smlouvy totožný s okamžikem jejího vzniku, 
smlouva proto nemůže být účinná zpětně, tj. v době, kdy ještě nevznikla. Smlouva může být 
uzavřena s odkládací podmínkou (§ 36 OZ) nebo je vázána na uplynutí určité doby, nemůže 
ale nabýt účinnosti zpětně. Smlouva mohla nabýt účinnosti nejdříve 17. 9. 2012.  
 
3. VZ 124/2013 
Rámcová smlouva na opravy a servis vybavení kuchyňského zařízení stravovacích provozů 
v budovách čp. 272, čp. 38, čp. 1, čp. 62, čp. 44, a čp. 268 Janské Lázně 
 
Rámcová kupní smlouva na dodávku služeb č. 6273/2013 byla uzavřena se spol. GAST-PRO 
s.r.o., Horská 60, Trutnov, dne 10 9. 2013. Ve smlouvě je uvedeno, že byla uzavřena na 
základě VZ č. 126/2013/OVZ. Ale uzavření rámcové kupní smlouvy koresponduje s VZ 
s interním číslem 124/2013/OVZ. 

 
Doba účinnosti rámcové kupní smlouvy dle čl. 6, bodu 6.1 je stanovena: „doba účinnosti této 
smlouvy začíná 7. dnem od podpisu této smlouvy kupujícím a končí 31. 7 2016, v souladu s § 
89 odst. 5 zákona“. V čl. 15 bodu 15.1 smlouvy je však uvedeno, že „tato smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.“ Rámcová smlouva je zmatečná 
ve stanovení účinnosti. 
 
V rámcové smlouvě, v odst. 1.3 je uvedeno: „Jednotlivá dílčí plnění budou realizována … 
kupujícím vystavené objednávky na provedení dílčího plnění k rámcové smlouvě č. 19/2013.“ 
V odstavci je odkaz na jinou rámcovou smlouvu. 
 
Ve smlouvě je uvedeno, že „rámcová kupní smlouva na dodávku služeb byla uzavřena podle § 
409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník“. 
 
Dle § 409 (kupní smlouva) 
„(1) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou 
jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující 
se zavazuje zaplatit kupní cenu.“ 
Ale dodavatel/prodávající nedodává odběrateli zboží, nepřevádí na odběratele žádné vlastnické 
právo a také není sjednána kupní cena – smlouvou je sjednána dodávka služeb a je sjednána 
cena za dílo. 
 
Dle § 536 (smlouva o dílo) 
„(1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k 
zaplacení ceny za jeho provedení. 
(2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité 
věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený 
výsledek jiné činnosti.“ 
Z výše uvedeného vyplývá, že SLL neuzavřely rámcovou smlouvu v souladu s obchodním 
zákoníkem, měla být uzavřena smlouva o dílo. 



51 
 

4. VZ 161/2013 
ID zakázky: T004/13V/00025447 
Rámcová smlouva na dodávky čistících prostředků pro kuchyňské provozy 
 
Rámcová kupní smlouva č. 5875/2013 byla uzavřena s dodavatelem GAST-PRO s.r.o.            
dne 21 8 2013. 
Doba účinnosti rámcové smlouvy dle čl. 6, bodu 6.1 je – „doba účinnosti této smlouvy začíná      
7. dnem od podpisu této smlouvy kupujícím a končí 31. 8. 2015, v souladu s § 89                   
odst. 5 zákona“. Ale v čl. 15 bodu 15.1 je uvedeno, že „tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu smluvními stranami.“ Smlouva je zmatečná, není jednoznačně stanovena 
účinnost smlouvy. 
 
 
5. VZ 57/2006 
Výměna stropní konstrukce mezi 2. a 3. NP v m. č. 323, 325, 327, 329 v čp. 1 Lázeňský dům 
 
Dne 8. 12 2006 byla uzavřena smlouva o dílo č. 57/2006 s dodavatelem KTstav s.r.o., čp. 301, 
Svoboda nad Úpou, IČ 26004852. 
 
Dle žádosti o stavební povolení se mělo jednat o výměnu stávajících trámových stropů mezi 2. a 
3. NP s tím, že původní dispozice i způsob využívání pokojů se nezmění. Ze znění zadávací 
dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo však vyplývá, že nebyla sjednána pouze výměna 
stropní konstrukce, ale současně i vybudování sociálního zařízení pro tělesně postižené 
pacienty, původní pokoje bezbariérový přístup neměly.  
 
V protokolu o předání díla je uvedeno: „Jednalo se o opravu stropní konstrukce ve 3. NP v m. č. 
323, 325, 327, 329; ve 2. NP v m. č. 233, 236, 237, 238 v čp. 1 Lázeňského domu.“ V protokolu 
není uvedeno, že bylo současně předáno a zkontrolováno „vybudování hygienických 
bezbariérových buněk včetně doplňků“. Dle vyfakturování prací byly zhotoveny pouze stropy a 
podlahy, „hygienické bezbariérové buňky včetně doplňků“ dodány nebyly. Konečné předané dílo 
nesouhlasí s ujednáním smlouvy o dílo; některé práce uvedené ve smlouvě vykonány nebyly, 
za sjednanou cenu nebyly dodány všechny sjednané dodávky a práce, přesto byla vyplacena 
plná původně sjednaná cena. 
 
K VZ ani k případnému poptávkovému řízení nebyly doloženy žádné dokumenty; dle sdělení 
pracovníků SLL žádné výběrové řízení, ani poptávkové, neproběhlo. Není zřejmé, proč a jak 
byla vybrána společnost KTstav s.r.o., když tato společnost vznikla dne 20. 2. 2004 a v roce 
2006 nemohla mít dostatečnou praxi s tak náročnou přestavbou. (Předmět podnikání spol. – 
provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zapsáno od 28 1. 2005, organizování sportovních 
soutěží, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, poskytování technických služeb.) 
 
V ZD a v uzavřené smlouvě o dílo je stanoven čas plnění: zahájení prací 15. 12. 2006. Ale první 
faktura byla vystavena za práce konané od 1. 12. 2006 – 15. 12. 2006, jedná se o vyúčtování 
prací, které byly vykonány ještě před tím, než byla uzavřena smlouva o dílo a dokonce také před 
termínem vybrání dodavatele stavebních prací - termín pro předložení nabídky byl stanoven na 
1. 12. 2006. VZ byla zadána formálně v době, kdy už byly stavební práce sjednány s vybraným 
dodavatelem. 
 
Následně každý rok, až do současnosti, docházelo k zadání zakázky malého rozsahu mimo 
ustanovení zákona o veřejných zakázkách na stavební práce v čp. 1 Lázeňský dům Janské 
Lázně. Předmět VZ byl stejný jako v roce 2006, byl vždy vybrán stejný dodavatel. Jedná se 
o tyto VZ: 
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VZ 29/2007 
Výměna stropní konstrukce mezi 2. a 3. NP v m. č. 320, 321, 322 – I. etapa, 319, 318 – II. etapa 
a ve 2. NP podlahu v m. č. 232 – I. etapa, 227 – II. etapa v čp. 1 Lázeňský dům 
 
 
VZ 45/2009 
Rekonstrukce stropní konstrukce mezi 2. a 3. NP v m. č. 324, 326, 328 a ve 2. NP podlahy v m. 
č. 234, 234a, 235 v čp. 1 Lázeňský dům 
 
VZ 55/2010 
Stavební úpravy ve 3. a 2. NP čp. 1 Lázeňský dům 
 
VZ SP-00-2011 
Stavební úpravy ve 2. a 3. NP čp. 1 - Lázeňský dům v Janských Lázních 
 
VZ 126/2013 
Stavební úpravy budov čp. 1 Lázeňský dům a čp. 38 Janský dvůr v Janských lázních pro režim 
OLÚ a lázní 
VZ na stavební práce šlo do 31. 12. 2011 zadat jako zakázku malého rozsahu, viz § 12, bod 3) 
zákona platného do 31. 12 2011: 
„(3) Veřejnou zakázkou malého rozsahu se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo … nebo v případě veřejné 
zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.“ 
 
Dle § 13, bodu 4 zákona (§ 13 se neměnil) však platí: 
„(4) Je-li veřejná zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty 
rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí veřejné zakázky.“ 
 
Jestliže sečteme hodnotu všech VZ, které se týkaly stavebních úprav „Lázeňský dům čp. 1 – 
úprava dispozice pokojů a výměna podlahy a stropu mezi 2. a 3. NP“, nejedná se o zakázku 
malého rozsahu. V předložených vnitřních směrnicích je stanoveno: „Předpokládanou hodnotu 
VZ stanovuje zadavatel, přičemž je nezbytné postupovat v souladu s pravidly stanovenými 
zákonem, zejména musí být až na stanovené výjimky sečteny hodnoty všech obdobných, spolu 
souvisejících plnění, která mají být pořízena … nebo plnění, která spolu souvisí místně, věcně a 
časově, nebo jejichž předměty plnění tvoří jeden funkční celek.“ 
 
Nelze předpokládat, že by v jedné budově, na jedné chodbě mohl provádět stavební úpravy 
jednotlivých pokojů (tj. hlavně rekonstrukci podlah a stropů a přestavbu 6 pokojů na 4 
bezbariérové) vždy jiný dodavatel. Zakázka měla být zadána jako celek. 
 
Kontrolní skupina má za to, že jedna veřejná zakázka byla účelově rozdělena na menší 
zakázky, které měly stejné zadání, stejný předmět plnění, souvisely spolu místně i věcně, ale 
byly zadávány jako zakázky malého rozsahu, tedy bez řádného výběrového řízení, v rozporu se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Někdy ani výběrové řízení neproběhlo, nebo 
jen formálně. Kontrolní skupina podá Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na 
přezkoumání úkonů zadavatele SLL JL. 
 
Z předložených dokladů, přehledů provedených prací a faktur nelze posoudit, zda byly vždy 
vykonány, vyúčtovány a proplaceny sjednané práce a dodávky, eventuálně kterých pokojů 
se práce týkaly, a zda nedošlo k vykazování prací, které nebyly vykonány. Byl zjištěn také 
značný rozpor v údajích mezi ohlášením stavby na městském úřadě a na sjednaných 
a vyfakturovaných dodávkách. 
 
 
 



53 
 

 
Další zjištěná pochybení jsou uvedena u jednotlivých zakázek. 
 
6. VZ 135/2012 
Provádění inženýrské činnosti a technického dozoru investora v rámci projektu „Lázeňský dům 
čp. 1 úprava dispozice a výměna stropu mezi 2. a 3. NP – etapa 2012 
V ZD je uvedeno, že „veřejná zakázka malého rozsahu, v souladu s vnitřní směrnicí č. 09/12, čl. 
9.5, bod d), je zadávána přímo konkrétnímu zájemci“, kterým byl Miloš Haase, místo podnikání: 
Markoušovice 213, Velké Svatoňovice, provozovna: Nádražní 130, Malé Svatoňovice, 
IČ 40106446. 
V uzavřené mandátní smlouvě je uvedeno: 
„Mandátní smlouva č. 29/2012, podepsaná dne 18. 12. 2012, byla uzavřena v souladu 
se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.“ 
Dále je v bodě 5.10 uvedeno: „daňové doklady budou vystavovány na zodpovědnou osobu 
pověřenou vedením účetnictví – Jiránek Zdeněk, IČ 48139424, místo podnikání: 542 12 
Radvanice čp. 176, zasílací adresa: Nádražní 130, Malé Svatoňovice“; má jiné IČ i DIČ a místo 
podnikání než dodavatel. 
Ke kontrole byly předloženy faktury – fa č. 73/2012 ze dne 10. 1. 2013 na částku 96 000 Kč a fa 
č. 01/2013 ze dne 5. 2. 2013 na částku 49 380,10 Kč; na fakturách není uveden údaj o názvu 
firmy. 
 
Ve smlouvě je uvedeno, že „Mandátní smlouva je uzavřena podle § 409 a násl. obchodního 
zákoníku“, ale tato ustanovení obchodního zákoníku se týkají uzavření kupní smlouvy, uzavření 
mandátní smlouvy se řídí ustanovením § 566 a násl. obchodního zákoníku. 
 
 
Pokladní doklady 
Kontrolou byla zjištěna tato pochybení: 
• Kontrolované dohody o hmotné odpovědnosti byly uzavřeny podle zákona č. 55/1975 Sb., 

zákoník práce, který již není v platnosti. 
• Na některých PVD a PVD chybí data a podpisy odpovědných osob. 
Jednotlivé případy jsou popsány v kapitole „Pokladní doklady“. 
 
 
Cestovní náhrady 
Kontrolou dokladů za období 2012 a 2013 byla zjištěna následující pochybení:  
• K některým cestovním příkazům nebyly přiloženy cestovní zprávy – porušení vnitřní 

směrnice č. 02/12. 
• Na některých CP je k opravě použito bělítko a CP jsou přepisovány v rozporu s ust. § 35 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
• Na některých CP chybí datum u podpisu oprávněné osoby. 
• U CP č. 229 z 11/2012 a CP č. 24 z 2/2013 jsou chybně vyplaceny cestovní náhrady. 
• Některé CP nebyly zaměstnavatelem vyúčtovány do 10 pracovních dnů. 
Jednotlivé případy jsou popsány v kapitole „Cestovní náhrady“. 
 
 
Služební vozidla 
 
1. Knihy jízd  
Výkazy jízd nejsou řádně vyplňovány, ve většině případů jde jen o formální nedostatky: 
• není souvislá číselná řada dokladů, 
• chybí podpisy garážmistra (případně dispečera), 
• v některých případech nesouhlasí součty na jednotlivých výkazech s rekapitulací za určitý 

měsíc, 
• v některých případech není přiložena žádanka o přepravu, 
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• v některých případech není doložen doklad o čerpání pohonných hmot. 
Jednotlivé případy jsou popsány v kapitole „Knihy jízd“. 
 
2. Dohody o používání služebního vozidla k soukromým účelům 
Podle § 15 zákona o státním podniku: 
 „Zakladatel … h) kontroluje, zda potřeby státu, které podnik svou podnikatelskou činností 
zabezpečuje, jsou zajišťovány účelně a hospodárně …“. 
 
Používání služebních vozidel k soukromým účelům je nehospodárné, uzavřené dohody jsou 
v rozporu s citovaným ustanovením.  
Majetek státu v případě užívání služebních automobilů k soukromým účelům není používán 
účelně a hospodárně: 
• majetek státu je svěřen k podnikatelské činnosti – viz § 13 odst. 1 písm. a) zákona o státním 

podniku, nikoliv pro soukromé účely, 
• podnikatelská činnost podniku může být uskutečňována v souladu s právními předpisy 

a zakládací listinou – vyplývá z § 13 odst. 1 písm. d). 
 

SLL nevěnovaly dostatečnou pozornost věcné ani formální stránce uzavíraných dohod, byla 
zjištěna řada nesrovnalostí:  
• V dohodách není sjednáno nájemné za užívání vozidla. 
• V některých dohodách je uvedeno používání vozidla na dobu neurčitou, je možné jen 

na dobu trvání pracovního poměru. 
• V některých dohodách je odkaz na zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách. Tento 

zákon v době podpisu dohody byl již neplatný. 
• V dohodě není uvedeno sídlo SLL a v názvu je uvedena zkratka „s.p.“ – v obchodním 

rejstříku je uveden celý název „státní podnik“. Tím je porušeno ust. § 13a odst. 1 zákona č. 
513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, cit.: „Každý podnikatel je povinen 
na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové 
stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání 
a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním 
rejstříku též údaj o tomto zápisu…“.  

• V některých dohodách není uvedeno, kdo je oprávněn zastupovat SLL Janské Lázně, s.p. 
Dohoda s Ing. Rudolfem Bublou je podepsána ředitelem SLL za zaměstnance 
i zaměstnavatele. 

• V některých dohodách je uveden výraz „smlouva“ nikoliv „dohoda“. 
 
Přijatá opatření k nápravě: 
SLL Janské Lázně zaslaly informaci o přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků 
s uvedením termínu a odpovědností. Do konce roku 2014 ještě neuplynul termín pro podání 
informace o jejich plnění.  
 
Dětská psychiatrická nemocnice ve Velké Bíteši 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 až 2014. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil 10 000 tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
Inventarizace 
Tím, že DPN neměla vyhotoveny a doloženy některé inventurní soupisy majetku, došlo 
k porušení zejména ust. § 8, § 29 a § 30 zákona o účetnictví. 
 
Vedení účetnictví DPN 
Tím, že předložený účtový rozvrh obsahoval chyby ve slovním označení účtů, které se promítaly 
i do účetních sestav, došlo ze strany DPN k nedodržení zejména ust. § 8 zákona o účetnictví. 
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Fond kulturních a sociálních potřeb 
Tím, že předložené doklady, vztahující se k hospodaření FKSP, obsahovaly množství chyb 
a nepřesností, došlo ze strany DPN k nedodržení ust. § 8 zákona o účetnictví.    
 
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce 
Tím, že zaměstnanci nevyplnili, případně neodevzdali, k vyúčtování CP, nebylo ze strany DPN 
dodrženo ust. § 151 a § 153 zákoníku práce. 
 
Tím, že zaměstnanci k CP nepředložili veškeré doklady potvrzující skutečnosti potřebné 
pro vyúčtování stravného, nedodržela DPN ust.  § 173 zákoníku práce. 
 
Tím, že DPN vyplácela výši stravného, která neodpovídala platnému prováděcímu právnímu 
předpisu, nedodržela ust. § 189 zákoníku práce. 

Tím, že CP obsahovaly chybné nebo nedostatečné údaje, došlo k porušení ust. § 8 odst. 1 a 2 
zákona o účetnictví. 

V DPN selhala řídící kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. §11 
a § 27 zákona o finanční kontrole.  

Vnitřní kontrolní systém DPN 
Provádění interního auditu v DPN je pouze formální a neplní řádně své poslání. 

Plnění opatření k nápravě: 

Dopisem ze dne 10. 12. 2014 informovala DPN o přijetí opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků s uvedením termínů a konkrétních odpovědností. 

 
Psychiatrická nemocnice v Opavě 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolovaným obdobím 
byly roky 2012 až 2014. Objem kontrolovaných veřejných prostředků činil 116 000 tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
 
Autodoprava 
V PNO nebyla vedena řádná evidence o provozu jednotlivých vozidel a skutečně ujetých 
kilometrech, což znemožnilo ověřit hospodárnost jejich provozování. Správnost vykazovaných 
ujetých kilometrů v knihách jízd zaměstnanci PNO nebylo možné objektivně ověřit.  
 
Tím, že nebyly uváděny věrohodné údaje, PNO nedodržela ust. § 8 zákona o účetnictví. 
Současně nevykazování věrohodných údajů lze posuzovat jako porušení povinností 
vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnanci s možným následkem 
rozvázání pracovního poměru s odkazem na ust. § 301 a násl. zákoníku práce.  
 
Kontrolní skupina poukazuje na skutečnost, že ze strany PNO nebyla věnována dostatečná 
pozornost při evidenci a vykazování provozu jednotlivých vozidel. Vzhledem ke zjištěným a výše 
popsaným nedostatkům lze konstatovat, že v PNO selhala řídící kontrola vedoucích 
zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 27 zákona o finanční kontrole.  
 
Uvedeným jednáním byla PNO vystavena rizikům ve smyslu ust. § 4 odst. 1 písm. b) zákona 
o finanční kontrole.  
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Pokladna 
Tím, že většina provedených oprav v pokladních knihách byla neúplná, neprůkazná, došlo 
ze strany PNO k porušení ust. § 35 zákona o účetnictví - formální pochybení, týkající 
se náležitostí účetních záznamů. 
Tím, že nebyla pracovníky účtárny PNO zjištěna a opravena správnost pokladních dokladů 
došlo ze strany PNO  k porušení ust. § 8 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví. 
 
Vzhledem ke zjištěným a výše popsaným pochybením lze konstatovat, že v PNO selhala řídící 
kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 11 a § 27 zákona o 
finanční kontrole.  
 
 
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce 
Tím, že zaměstnanci PNO nevyplnili, případně neodevzdali k vyúčtování CP, došlo ze strany 
PNO k porušení ust. § 151 a § 153 zákoníku práce.  
 
Tím, že byla vyplacena odlišná výše stravného za pracovní cesty, než stanovuje zákoník práce, 
došlo za strany PNO k porušení ust. § 173 a 176 zákoníku práce.  
 
Tím, že zaměstnanci PNO nebyly zjištěny a opraveny údaje na CP (data, podpisy atd.), došlo ze 
strany PNO k porušení ust. § 8 odst. 1 a 2 zákona o účetnictví. 
 
Vzhledem ke zjištěným a výše popsaným pochybením lze konstatovat, že v PNO selhala řídící 
kontrola vedoucích zaměstnanců organizačních útvarů ve smyslu ust. § 11 a § 27 zákona o 
finanční kontrole.  
 
Evidence pracovní doby 
Tím, že PNO řádně neevidovala pracovní dobu zaměstnanců, nevykazovala pracovní cesty, 
záznamy o pracovní době nebyly průkazné, věrohodné a nebylo z nich jasně patrné, kde byla 
práce vykonávána a jaká byla celková pracovní doba, došlo ze strany PNO k porušení ust. § 96 
zákoníku práce.   
 
 
Vedení účetnictví PNO 
Tím, že PNO provedla dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012, již při účetní 
závěrce roku 2012, a vykázala hospodářský výsledek, který neodpovídal skutečnosti, došlo 
k porušení ust. § 57 rozpočtových pravidel a nedodržení ust. zákona o účetnictví, zejména ust. § 
7, 8.  
 
Plnění opatření k nápravě: 
Dopisem ze dne 11. 11. 2014 informovala PNO o přijetí opatření k odstranění zjištěných 
nedostatků. 
 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 
Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2012 a 2013. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil 55 217 tis. Kč. 
 
Kontrola nebyla v roce 2014 ukončena. Do konce roku 2014 nebylo vydáno rozhodnutí 
o námitkách. 

1.3.7.4.2 Kontroly čerpání dotací ze státního rozpočtu 
 
Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně  
Předmětem kontroly byla kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých na projekt 
výzkumu a vývoje č. NS 10098-4/2008 „Význam spánkové apnoe v patofyziologii léčbě fibrilace 
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síní“ včetně kontroly čerpání finančních prostředků spoluřešitelů FN Brno, Centrum 
kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a Ústav přístrojové techniky AV  ČR, v.v.i.  Dále 
je předmětem kontroly čerpání investiční dotace č. 235V11/000601. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2008 – 2011. Objem kontrolovaných finančních prostředků 
činil 95 637 tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
 
I. Projekt výzkumu a vývoje NS10098-4/2008 
 
1. FN u sv. Anny v Brně  (dále také „FNUSA“) – řešitel 
 
FNUSA v roce 2009 nevyplatila mzdové prostředky v souladu s § 141 zákoníku práce v platném 
znění, t.j. nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo 
zaměstnanci právo na plat.  
FNUSA nepředložila ke kontrole zcela kompletní dokumentaci k čerpání mzdových prostředků, 
proto nebyla některá z vykázaných čerpání mzdových prostředků uznána.  
 
FNUSA nepostupovala v souladu s ust. článku 4 bodu 5. smlouvy FNUSA, neboť nepožádala o 
změnu spočívající v řešení otázky nevyčerpání mzdových prostředků prof. MUDr. Somerse, 
s nímž nebyla uzavřena pracovní smlouva. 
FNUSA mohla požádat poskytovatele o řešení vzniklé situace. To však neučinila.  
 
FNUSA v jednotlivých letech nepostupovala v souladu s  článkem 4, bodem 16. smlouvy 
FNUSA, neboť nedočerpané částky z jednotlivých položek přidělených finančních prostředků 
účelové podpory v příslušné výši nevrátila poskytovateli.  
Částku nedočerpaného cestovného v roce 2009 neoprávněně kompenzovala s provozními 
náklady.  
Nedočerpané mzdové prostředky v jednotlivých letech neoprávněně přerozdělila mezi některé 
pracovníky, kteří v daném roce pracovali na výzkumném projektu. 
 
V jednotlivých letech projektu FNUSA vrátila poskytovateli část nedočerpaných prostředků 
v celkové výši 1 535 173,11 Kč.  
Do státního rozpočtu musí být dodatečně vrácena částka za neuznané náklady za všechny tři 
roky v celkové výši 1 465 364,34 Kč, v souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., zákon 
o podpoře výzkumu a vývoje. 
 
Podle § 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, se zadržení 
podpory posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 
 
FNUSA se dopustila porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech, a je povinna podle § 44a) tohoto zákona provést odvod částky 
1 465 364,34 Kč do státního rozpočtu, a to prostřednictvím místně příslušného finančního 
úřadu. 
 
 
2. Centrum   kardiovaskulární   a   transplantační   chirurgie   Brno   (dále   také   
„CKTCH“) 
    – 1. spolupříjemce 
 
CKTCH v roce 2010 nepostupovalo v souladu s  článkem 4, bodem 16. smlouvy FNUSA, neboť 
nedočerpanou částku provozních nákladů nevrátilo příjemci.  
 
Podle § 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, se zadržení 
podpory posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 
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CKTCH nepostupovalo v souladu s  článkem 3, bodem 1. smlouvy FNUSA, neboť: 
- v letech 2009 a 2010 vložilo do projektu vlastní prostředky, přestože v žádosti a následně 

ve smlouvě CKTCH je uvedeno, že do projektu žádné vlastní finanční prostředky nevloží, 
- v roce 2011 v rámci provozních nákladů zaúčtovalo nákup kancelářských potřeb, které nebyly 

specifikovány ve schváleném projektu. 
 
CKTCH nedodrželo v jednotlivých letech pravidla pro vyplácení mimořádných odměn.  
Podmínky pro výplatu mimořádných odměn jsou stanoveny v zadávací dokumentaci (Pravidla 
IGA MZ 2008-2011) v bodu 3.1.3.3., písm. a, odst. 3. 
 
V letech 2009 a 2010 došlo k legislativním změnám v zákonem stanovených odvodech 
zdravotního a sociálního pojištění. CKTCH tuto zákonnou změnu výše odvodů nezohlednilo. 
 
CKTCH se dopustilo porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech.  
FNUSA je povinna podle § 44a) tohoto zákona provést odvod částky 110 001 Kč do státního 
rozpočtu, a to prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. 
 
 
3. Fakultní nemocnice Brno (dále také „FNB“) – 2. spolupříjemce 
 
FNB vrátila na účet FNUSA finanční prostředky za všechny 3 roky ve výši 590 301,18 Kč. 
Finanční prostředky měly být za jednotlivé roky poukázány na účet FNUSA vždy do 20.12. 
příslušného roku, avšak FNB provedla jejich vrácení vždy až v měsíci lednu roku následujícího. 
 
FNB porušila ustanovení smlouvy FNB, článek 3, bod 8., neboť v letech 2010 a 2011 vykázala 
čerpání režijních nákladů v částce vyšší než která odpovídala 20 % věcných nákladů 
schválených v projektu. 
 
FNB se dopustila porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech. 
FNUSA je povinna podle § 44a) tohoto zákona provést odvod částky 39 628,36 Kč do státního 
rozpočtu, a to prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. 
 
 
4. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.  (dále také “ÚPT AV ČR“)– 3. spolupříjemce 
 
ÚPT AV ČR vrátil na účet FNUSA finanční prostředky za všechny 3 roky ve výši 39 102,69 Kč. 
Finanční prostředky měly být za jednotlivé roky poukázány na účet FNUSA vždy do 20.12. 
příslušného roku, avšak ÚPT AV ČR provedl jejich vrácení vždy až v měsíci lednu roku 
následujícího. 
 
Poskytnuté finanční prostředky nebyly vždy čerpány v souladu s ustanovením smlouvy ÚPT AV 
ČR, čl. Finanční zajištění projektu a zadávací dokumentace (pravidla IGA MZ).   
 
Nedočerpané finanční prostředky nebyly vždy vráceny příjemci účelové podpory. 
 
Podle § 14 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, se zadržení 
podpory posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 
 
ÚPT AV ČR se dopustil porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech. 
FNUSA je povinna podle § 44a) tohoto zákona provést odvod částky 19 338,47 Kč do státního 
rozpočtu, a to prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. 
 
 



59 
 

FNUSA porušila ustanovení § 14, odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a 
vývoje a § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. 
 
FNUSA měla za projekt celkem, tj. za řešitele a spoluřešitele, vrátit částku 3 801 579,19 Kč. 
Poskytovateli byla vrácena nevyčerpaná částka v celkové výši 2 167 246,98 Kč.  
 
FNUSA je povinna podle § 44a) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, provést odvod 
částky v celkové výši 1 634 332,17 Kč za nedočerpané a neuznané náklady za období 2009 – 
2011 do státního rozpočtu, a to prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu. 
 
Celkem za výzkumný projekt NS10098-4/2008 má být dodatečně odvedena do státního 
rozpočtu částka 1 634 332,17 Kč. 
 
 
II. Investiční akce ev. č. 235 V11I 000601 
 
Kontrolou postupu zadávání VZ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně 
kontroly VZ malého rozsahu, byly zjištěny některé nedostatky, které však neovlivnily výsledek 
zadávacího řízení. 
 
V případě zadávání zakázek podle zákona kontrolní pracovníci zjistili, že u některých VZ 
byl postup zadavatele v rozporu: 
 
• s § 80 odst. 1 zákona, protože zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahovala 

zákonem požadované náležitosti.  
Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek nebyl uveden údaj o hodnocení nabídek 
v rámci jednotlivých hodnotících kritérií.  

 
• s § 80, odst. 2 zákona, protože zpráva o posouzení a hodnocení nabídek nebyla předána 

bezodkladně po ukončení činnosti hodnotící komise.  
 
• s § 81, odst. 3, písm. a) a b) zákona, protože v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

nebyly uvedeny identifikační údaje všech uchazečů, jejichž nabídka byla hodnocena, ani 
výsledek hodnocení nabídek, přestože v oznámení musí být uvedeno pořadí uchazečů, 
jejichž nabídky byly hodnoceny.  

 
• s § 82, odst. 2 zákona, protože zadavatel neuzavřel s vybraným uchazečem smlouvu 

do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek, přestože žádný z uchazečů nepodal 
námitky proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 

 
• s § 82 odst. 5 zákona, protože zadavatel neoznámil informaci o uzavření smlouvy 

bez zbytečného odkladu. 
 
U některých VZ malého rozsahu se jednalo jen o dílčí drobné nedostatky.  
 
Plnění opatření k nápravě nedostatků: 
Kontrolovaná osoba přijala opatření k nápravě nedostatků a podala informaci o jejich plnění.  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
Předmětem kontroly byla kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých na projekt 
výzkumu a vývoje č. NS 10581-3/2009 „Genetická podstata poruch cytochrom c oxidázy“. 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011. Objem kontrolovaných prostředků činil 8 626 
tis. Kč. 
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Shrnutí výsledků kontroly: 
 
Příjemce finančních prostředků na řešení projektu výzkumu a vývoje č. NS10581-3/2009 čerpal 
přidělené prostředky v souladu se smlouvou a pravidly IGA MZ. Nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně ani právních předpisů.  
 
 
Fakultní nemocnice Brno 
Předmětem kontroly byla kontrola čerpání finančních prostředků poskytnutých na investiční akci 
VZV/001/370/2012 – „Specializační vzdělávání lékařů“. 
Kontrolovaným obdobím byl rok 2012. Objem kontrolovaných finančních prostředků činil 36 359 
tis. Kč. 
 
Shrnutí výsledků kontroly: 
 
FN nepostupovala v souladu s ust. § 82 zákona o veřejných zakázkách tím, že  s vybraným 
uchazečem neuzavřela smlouvu do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání námitek.  
Kontrolou skutečného čerpání a nakládání s prostředky státního rozpočtu nebyly zjištěny 
nedostatky. 
 
Plnění opatření k nápravě: 
Dosud neuplynula lhůta pro přijetí nápravných opatření. 
 

1.3.8 Přehled majetkových účastí státu v tuzemských 
společnostech 

 
Nemocnice na Homolce: 
HOLTE s.r.o., IČ 25059386 – vklad 200 tis. Kč – 100 % podíl ve společnosti (poradenská 
činnost v oblasti zdravotnictví) 
HOLTE MEDICAL, a.s., IČ 25634160 – vklad 700 tis. Kč – 70 % podíl ve společnosti (dodávky 
zdravotnických materiálů) 
 
Institut klinické a experimentální medicíny: 
IKEM - služby, spol. s r.o., IČ 48535591, výše vkladu 100 tis. Kč s předmětem podnikání výroba, 
obchod a služby v současné době nevyvíjí žádnou podnikatelskou činnost. Majetková účast 
IKEM v této společnosti je 100 %. 
 
Zřizování těchto organizací před rokem 2000 bylo především snahou zefektivnit některé servisní 
služby a využít všech možností ke snižování nákladů, umožněných daňovými předpisy. 
Majetkové účasti vykazují příslušné organizace v rozvaze jako dlouhodobý finanční majetek. 

 
Ministerstvo zdravotnictví: 
Cenné papíry společnosti Národní Tkáňové Centrum a.s. a společnosti Centrum buněčné 
terapie a diagnostiky a.s. v celkové hodnotě 5 760 tis. Kč na základě Usnesení vlády ČR č. 617 
ze 4.5.2009. 
 
Organizace resortu zdravotnictví nemají žádnou majetkovou účast v organizacích a institucích 
zaměřených na zprostředkování finančních podpor. 
 
 
 
 
 



61 
 

1.3.9 Plnění jednotlivých plánů a programů Ministerstva 
zdravotnictví 

1.3.9.A Zdravotně sociální programy 

Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením      (v tis. Kč)    

Paragraf Program Upravený  
rozpočet Čerpání % 

3543 - 4131 Program vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením 14 800 14 800 100 

 
Rozpočtové běžné výdaje v rámci plnění Programu vyrovnání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením v roce 2014 byly čerpány následovně:  
 
Výdaje programu pro subjekty  (v tis. Kč) 

5212 Fyzické osoby 1 927,00 

5213 Právnické osoby 3 085,00 

5221 Obecně prospěšné společnosti 1 091,00 

5222 Spolky 5 770,36 

5223 Církve 430,00 

5321 Obce 135,00 

5323 Kraje 60,00 

5331 Přímo řízené organizace 1 960,00 

5332 Vysoké školy 341,64 

Celkem 14 800,00 

 
 
Program vychází z usnesení vlády č. 253 ze dne 29.3.2010 “Národní plán vytváření rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období let 2010 – 2014“  a je konkrétním 
naplněním státní politiky vůči osobám se zdravotním postižením.  
 
Negativní důsledky zdravotního postižení je možno zmírnit soustavou promyšlených opatření, 
na nichž se musí podílet celá společnost. V rámci plnění úkolů určených Ministerstvu 
zdravotnictví lze konstatovat, že finanční prostředky jsou v obecném slova smyslu vynakládány 
na zlepšení kvality života a životních podmínek těchto osob, na integraci zdravotně postižených 
občanů do majoritní společnosti a na informování veřejnosti o problémech, které s sebou nesou 
jednotlivé typy zdravotního postižení.  
 
Národní plány jsou přijímány vládou ČR od roku 1992. Plnění Národního plánu kontroluje 
každoročně vláda ČR. V roce 2014 byly plněny tyto základní okruhy: 

• Podporovat vznik dobrovolnických center a rozvoje dobrovolnických aktivit 
ve zdravotnických zařízeních, zejména podpořit spolupráci organizací občanů se zdravotním 
postižením se zařízeními následné a dlouhodobé péče. 

• Podporovat zlepšení podmínek využitelnosti zdravotní péče osobami se zdravotním 
postižením respektováním specifických potřeb občanů se smyslovým či mentálním 
postižením nebo osob s vážným omezením hybnosti. 
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• Podporovat vznik informačních materiálů a vzdělávacích aktivit o problematice občanů se 
zdravotním postižením (zejména o způsobech, metodách a formách komunikace) 
a napomoci tyto informace šířit mezi zdravotnickou veřejnost.  

• Vytvářet informační materiály pro lékaře prvního kontaktu o tom, jaké poradenské 
a informační služby jsou dostupné pro jednotlivé typy zdravotního postižení. 

• Podporovat vznik informačních a osvětových materiálů a aktivity zaměřené na širokou 
veřejnost v rámci sekundární prevence prohloubení zdravotního postižení. 

• Podporovat vznik informačních materiálů a aktivit v oblasti ochrany osob se zdravotním 
postižením proti sexuálnímu zneužívání. 

• Podporovat centra rehabilitace s důrazem na specializaci pro jednotlivé skupiny osob se 
zdravotním postižením.  

Veškeré materiály jsou k dispozici na oddělení zdravotně sociálních služeb MZ ČR (OZS/3). 
Příjemci dotací zpracovávají „vyhodnocení přínosu efektu“ a výkazy o skutečných nákladech 
jednotlivých projektů. 
 
Kromě výše uvedených běžných výdajů jsou v rámci tohoto programu čerpány investiční 
prostředky ve výši 10 712,45 tis. Kč: 
                 (v tis. Kč)   

6313 Nefinanční podnikatelské subjekty – PO 1 298,52 

6321 Obecně prospěšné společnosti 586,12 

6322 Spolky 49,48 

6341 Obce 800,00 

6351 PO 7 978,33 

    Celkem 10 712,45 

 
Podrobnější údaje poskytuje kapitola 2 – Kapitálové výdaje 
 
§ 3549 – 4138, 4139 PROGRESS – Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a  
důstojné stárnutí a poskytování zdravotních služeb a služeb dlouhodobé péče 

Celkový rozpočet projektu je 260 000,- EUR (6 500 tis. Kč). Projekt je financován Evropskou 
komisí ve výši 80 % celkových nákladů (208 000,- EUR). Ze státního rozpočtu je financováno 20 
% z celkových nákladů. Projekt má průběžné financování. Čerpání projektu PROGRESS 
probíhá v letech 2012 a 2014. 

Finanční prostředky ve výši 40 % (83,20 tis. EUR tj. 2 134,58 tis. Kč) byly připsány dne 
28.12.2011 do rezervního fondu MZ ČR. V roce 2012 bylo požádáno o převedení těchto 
finančních prostředků do příjmů. Také spoluúčast ve výši 1 500 tis. Kč byla připsána v prosinci 
roku 2011 na účet MZ ČR. Tato částka byla pro rok 2012 – 2014 v nárocích.  

V roce 2013 byly finanční prostředky z EU (ve výši 1 603,19 tis. Kč) připsány dne 24.6.2013 do 
rezervního fondu. Následně byly tyto prostředky převedeny do příjmů. 

V roce 2014 byly finanční prostředky z EU (ve výši 534,78 tis. Kč) připsány dne 21.8.2014. Na 
základě Dohody o grantu byly převedeny finanční prostředky ve výši 101,45 tis. Kč do příjmů.  
 
Na projektu se podíleli tito smluvní partneři:  
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií se sídlem U Kříže 8, 158 00 Praha 5;  
European Centre, Vídeň.  
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Čerpání /  rok  2014: 

(v tis. Kč) 

položka čerpání dle 
položek podíl EU podíl SR podíl SR 

DPH 
5169 Nákup služeb   121 80 20 21 
 
Na základě smluv o partnerství bylo zasláno: 
 
5332   FHS UK (CELLO) 

26,81 21,45 5,36              

Celkem 147,81 101,45 25,36 21 
 
Cílem projektu  PROGRESS " Nový rámec politiky pro aktivní, zdravé a důstojné stárnutí a 
poskytování zdravotních služeb dlouhodobé péče " bylo zvýšení povědomí o potenciálu 
inovativních nástrojů v oblasti aktivního stárnutí, zejména jeho důsledky na zdraví, spokojenost, 
kvalitu života a sociální inkluzi. Projekt přinesl zahraniční zkušenosti z Dánska a Rakouska a 
upozornil na aktivity v rámci České republiky, které představují dobrou praxi. Aktivity projektu: 
konference, workshopy, publikace a analýzy, webové stránky. V roce 2013 byly realizovány 
webové stránky projektu, uspořádána konference (březen 2013) a závěrečná konference 
projektu v říjnu 2013. Byly realizovány worshopy s představiteli 14 krajů ČR, rakouští partneři 
projektu vytvořili materiál " Policy paper on Active and healthy ageing and innovative provision 
of long term care services in Europe. " Všechny výstupy z projektu jsou dostupné na adrese 
www.framprojekt.eu.  
 
Program grantové podpory nestátních neziskových organizací  
                (v tis. Kč) 

Paragraf Položka Program Upravený  
rozpočet Čerpání % 

3549–4132 

5222, 5221 PGP – Program grantové podpory 54 400 54 297,70 99,8 

5222 Z toho: 
PGP – spolek 50 188 50 085,70 99,8 

5221 Z toho: 
PGP – obecně prospěšné společnosti 4 212 4 212,00 100 

 
Ministerstvo zdravotnictví podporuje projekty nestátních neziskových organizací již od roku 
1991. V rámci svých dotačních programů podporuje Ministerstvo zdravotnictví širokou škálu 
projektů zaměřených na zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky nemocných občanů 
na vlastním zdravotním stavu. Při poskytování zdravotnických služeb je důležitá nejen jejich 
kvalita a dostupnost, ale i podmínky pro jejich účinnost. Proto je mimořádně důležitá edukace 
příjemců zdravotní péče. Ti totiž představují intenzivní konzumenty zdravotních služeb. 
Proto Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím svých dotačních programů vytváří podmínky pro 
účinnost celého zdravotnického systému především v oblasti péče poskytované zdravotně 
postiženým a chronicky nemocným. 

Cílovými skupinami, na které jsou zaměřeny dotované projekty, jsou: 

a. spolek zdravotně postižených (představující vlastní svépomocnou aktivitu) např. Svaz 
postižených civilizačními chorobami, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, atd., 

b. spolek se zvláštním postavením (např. Český červený kříž), 

c. spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí – např. Spolek rodičů přátel 
diabetických dětí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, atd., 
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d. spolek rodičů a přátel těch skupin zdrav. postižených, kteří se nemohou sami 
organizovat např. Spolek na pomoc mentálně postiženým, 

e. účelová zařízení církví, např. Charity, Diakonie, 

f. obecně prospěšné společnosti (např. Tyfloservis). 
Dotace z tohoto programu nelze poskytnout na zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění 
podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
ani na činnosti vymezené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Obsahem 
dotovaných projektů je především edukace směřující k výraznému zlepšení prognózy a zvýšení 
kvality života zdravotně postižených a v menší míře též poskytování přímých služeb zdravotně 
postiženým.  
Okruhy dotovaných činností u tohoto programu: 

• Rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem, 
• Edukační docházkové akce (kurzy a výcviky),     
• Přednášky, 
• Ediční činnost, 
• Organizačně administrativní servis spolků. 

 
Dotace podle tohoto bodu je možno poskytnout pouze spolkům zdravotně postižených 
s celostátní působností nebo spolkům, k jejichž podpoře se stát zavázal zvláštním zákonem. 
 
Ceny ministra (dle UV č. 248/2007) 

     (v tis. Kč) 

Paragraf Položka Program Upravený  
rozpočet Čerpání % 

3549 

5179, 
5240, 
5494 

Ceny ministra  600 568,80 94,8 

5179 Z toho: 
Ostatní nákupy  160 160 100 

5240 
Neinvestiční nedotační transfery 
neziskovým a podobným organizacím 
(Cena Markopulos) 

325 316,9 97,5 

5494 
Neinvestiční nedotační transfery 
obyvatelstvu nemající charakter daru (2 
plakety výročních cen ministra zdravotnictví) 

115 91,90 79,9 

 

1.3.9.B Národní program zdraví 

Projekty podpory zdraví rok 2014 
                        (v tis. Kč) 

Výdajová 
položka Počet PPZ Přidělené finanční 

prostředky  

5213 1 140,00 
5221 2 163,00 
5222 7 970,00 
5229 1 145,00 
5331 16 1 489,50 
5339* 1 92,50 

Celkem 28 3 000,00 

* položka 5339 převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly MZe 
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Obecná charakteristika dotačního programu  
Dotační program MZ Národní program zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen NPZ – PPZ) je 
vyhlašován každoročně již od roku 1993, kdy se uskutečnilo jeho první veřejné výběrové řízení. 
Východiskem pro jeho vyhlášení byla realizace Projektu střednědobé strategie obnovy 
a podpory zdraví, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 273/1992. Poté byl tento dotační 
program zakomponován jako jeden ze strategických přístupů do  dlouhodobé strategie 
Národního programu zdraví České republiky, projednaného vládou dne 15. března 1995. 

V současné době je považován dotační program NPZ – PPZ za důležitý nástroj Ministerstva 
zdravotnictví pro naplňování některých cílů „Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního 
stavu obyvatelstva České republiky - Zdraví pro všechny v 21. století“ (dále jen program 
ZDRAVÍ 21), který byl schválen usnesením vlády ČR č. 1046 ze dne 30. října 2002 a „Zdraví 
2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“ schválenou usnesením 
vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014. Tyto dokumenty se opírají o akční strategii programu Světové 
zdravotnické organizace. 
 
Cíle dotačního programu  

Zásadním cílem programu je dlouhodobé vytváření podmínek pro zlepšení zdraví občanů 
České republiky. Orientuje se na posilování zdraví, předcházení nemocem a začlenění všech 
složek společnosti do všeobecného zájmu o zdraví. Vychází ze skutečnosti, že neexistuje 
odvětví či obor, který by ve větší či menší míře neovlivňoval zdraví lidí. 

Obecným cílem dotačního programu NPZ - PPZ je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní 
vztah a odpovědnost ke zdraví a jeho posilování v rodinách, školách, podnicích, obcích 
a jiných společenstvích prostřednictvím realizace projektů podpory zdraví. 

Finanční příspěvek Ministerstva zdravotnictví má podpořit realizaci kvalitních projektů 
podpory zdraví, které by měly mít za cíl: 

• dosažení pozitivních změn v životních podmínkách lidí a v jejich chování ve vztahu 
ke svému zdraví, 

• intervenční charakter se zaměřením na primární prevenci onemocnění a podporu zdraví 
(výzkumně zaměřené projekty nejsou z tohoto dotačního programu podporovány), 

• vliv na vybrané cílové skupiny obyvatel,  
• vypracovat a realizovat modely podpory zdraví a iniciovat jejich nadregionální využití, 
• i jiné zdroje financování než státní dotaci, 
• splnění formálních náležitosti. 

Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví jsou posouzeny dvěma 
nezávislými oponenty, kterými jsou pracovníci krajských hygienických stanic, odborným 
garantem – členem komise a dále Komisí pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace 
na realizaci projektu podpory zdraví v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program 
zdraví – projekty podpory zdraví (dále jen komise), která předá náměstkovi pro ochranu a 
podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh na udělení či zamítnutí finanční 
dotace ze státního rozpočtu pro jednotlivé projekty. Posléze jsou náměstkem pro ochranu 
veřejného zdraví - hlavní hygienikem ČR předloženy vybrané projekty ke schválení poradě 
vedení.  

Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu pro projekty podpory zdraví dotačního 
programu NPZ - PPZ neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného 
zdraví - hlavního hygienika ČR je konečné.  

Realizace všech schválených projektů podpory zdraví byla v roce 2014 kontrolována formou 
průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Kontrolován byl věcný průběh řešení projektu 
podpory zdraví, čerpání přidělených finančních prostředků aj.  

Realizace projektů podpory zdraví je zakončena předložením Závěrečné zprávy o splnění 
projektu podpory zdraví, která je posuzována komisí a je zařazena do jedné ze 4 kategorií:  

1 – projekt splněn vynikajícím způsobem, efektu plně dosaženo 
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2 – projekt splněn, efektu dosaženo z větší části 

3 – projekt splněn s výhradami, dosaženo minimálního efektu 

4 – projekt nesplněn, efektu nedosaženo 

O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka 
pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.  

Organizace, které mohly v roce 2014 - v souladu s výnosem Ministerstva financí – žádat 
v rámci veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví k dotačnímu programu NPZ – 
PPZ o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu: 

1. Nestátní neziskové organizace: 

Spolek 

Obecně prospěšné společnosti 

Účelová zařízení církví 

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 

3. Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (tj. města a obce) a organizace v působnosti územních 
orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů) 

4. Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. právnické 
osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické 
osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední 
orgán rozhodne. 

5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy). 

6. Subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného             
od 1. ledna 2014 - spolky, ústavy. 

Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nahlíženo jako 
na kontinuálně působící. 

Podmínkou pro žadatele bylo sídlo na území České republiky, nesměli být v likvidaci, v 
úpadku, hrozícím úpadku a dále proti nim nesmělo být vedeno insolvenční řízení ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

Časové zaměření projektů  
- krátkodobé projekty podpory zdraví (jednoleté)  

Tematické zaměření projektů  

• Ozdravění výživy a optimalizace pohybové aktivity - prevence nadváhy a obezity 
• Omezování kuřáctví a nadměrné spotřeby alkoholu 
• Komplexní projekty 

Hodnocení dotačního programu NPZ – PPZ ZA ROK 2014 
Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2014 předloženo 
celkem 54 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen žádosti). 
Po posouzení žádostí dvěma nezávislými oponenty, garantem a členy komise, bylo náměstkem 
pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 
2014 doporučeno celkem 28 projektů podpory zdraví, jejichž přidělení následně schválila také 
porada vedení ministerstva.  
 
Na základě rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele 
projektů podpory zdraví byla tomuto programu pro rok 2014 přidělena celková finanční částka 
3 000 tis. Kč pro 28 projektů, který byla rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým 
výdajovým položkám. Rozdělení naleznete v příloze s tím, že z kapitoly Ministerstva 
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zdravotnictví bylo v rámci plnění NPZ-PPZ z této částky převedeno 92,50 Kč do kapitoly 
Ministerstva zemědělství pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 
 
Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých projektů zrealizovaných v roce 2014 bude známo po 
posouzení závěrečných zpráv Komisí Ministerstva zdravotnictví.  
Porovnání s rokem 2013 
Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2013 předloženo 
celkem 38 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu podpory zdraví (dále jen žádosti). 
Po posouzení žádostí dvěma nezávislými oponenty, garantem a členy komise, bylo náměstkem 
pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 
2013 doporučeno celkem 16 projektů podpory zdraví s dotacemi v celkové výši 1 000 tis. Kč, 
jejichž přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.  
 
Odstoupením dvou předkladatelů od realizace projektů, kteří nebyli schopni projekt realizovat z 
důvodu přidělení nižší dotační částky než požadovali, zůstala v dotačním programu nepřidělena 
finanční částka, a to ve výši 150 tis. Kč. Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví písemně 
oslovila všechny příjemce dotace výzvou o možnosti navýšení dotačních prostředků v rámci 
podpořených projektů NPZ - PPZ pro rok 2013. Na základě zájmu jednotlivých příjemců dotace 
sekce ochrany a podpory veřejného zdraví připravila návrh na rozdělení dotačních prostředků 
ve výši 150 tis. Kč., který Komise jednohlasně kladně odsouhlasila a následně opět schválila 
porada vedení Ministerstva zdravotnictví. 
 

Projekty podpory zdraví – porovnání výdajů s minulými roky 
                                                                                                    (v tis. Kč) 

rok přidělené finanční prostředky 

2010 4 212 

2011 
   1 000  

z toho 53  převedeno do kapitoly Ministerstva 
zemědělství 

2012 1 000 

2013 
1 000 0 

z toho 100  převedeno do kapitoly Ministerstva 
zemědělství 

2014 
3 000 

z toho 92,50 převedeno do kapitoly 
Ministerstva zemědělství 

 

 

1.3.9.C Zdravotnické programy 

356100-4140 Následná a dlouhodobá péče     
 

Prioritami daného programu je komplexní řešení problematiky následné a dlouhodobé zdravotní 
péče. Jedná se zejména o:  

- řešení koncepčních změn poskytování následné a dlouhodobé zdravotní péče, 
- vypracování podkladových materiálů nezbytných k vytvoření Akčního plánu ke zlepšení 

dostupnosti a kvality následné péče, dlouhodobé péče a péče poskytované ve vlastním 
sociálním prostředí, 

- dokončení zpracování a vyhodnocení pilotního projektu k následné a dlouhodobé 
zdravotní péči. 
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Pro rok 2014 byla z programu financována poradenská a konzultační činnost odborníků na 
danou problematiku. Pilotní projekt k řešení problematiky následné a dlouhodobé zdravotní 
péče realizovaný poskytovateli zdravotních služeb a poskytovateli sociálních služeb. 
 

356100-4140 Následná a dlouhodobá péče                                              (v tis. Kč) 

schválený rozpočet  2 500,00 

čerpáno 514,78 

zůstatek  1 985,22 

Z NA převedeno na odbor PER 300,00 

Přehled čerpání dle položek: 

5166 konzult. poradenské a právní služby 165,90 

5169 nákup služeb 348,88 

5021 ostatní osobní výdaje - NA 300,00 

čerpáno 814,78 

Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/1 
 
 
354132-4141 Program protidrogové politiky MZ  

Priority daného programu, byly vyhlášené a zveřejněné v souladu s Národní strategií 
protidrogové politiky na období 2010 – 2018, schválenou Vládou ČR dne  10. května 2010, 
usnesením č.  340/2010 a Akčním plánem na období 2013 - 2015 , který je základním nástrojem 
realizace uvedené strategie a v souladu s usnesením vlády č. 300/2005, kterým byl schválen 
systém Certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele a závislé na návykových látkách a 
s usnesením vlády č. 693/2006 k zavedení systému certifikací v oblasti primární protidrogové 
prevence. Zároveň byly priority stanoveny v souladu se Zákonem č. 379/2005Sb., o ochraně 
před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami ve znění 
pozdějších předpisů, ze kterého vyplývá pro MZ povinnost spolufinancování programů pro 
osoby závislé na návykových látkách.  

Pro rok 2014 byly financovány ty projekty, které naplnily priority vyhlášené v rámci metodiky MZ: 

• projekty, v rámci kterých byly poskytovány zdravotní služby osobám škodlivě užívajícím 
návykové látky a osobám závislým na návykových látkách (včetně tabáku a alkoholu)  

• projekty, které odpovídajícím způsobem reagovaly na aktuální potřeby při tvorbě a realizaci 
protidrogové politiky MZ a v rámci kterých se nejedná o přímé poskytování zdravotních 
služeb osobám závislým na návykových látkách. 

Při udělování dotací byly navíc prioritně podporovány projekty, které se věnují péči o nezletilé 
klienty. Při udělování dotací byl zároveň brán zřetel na regionální specifika v oblasti užívání  
návykových látek.   

Dle stanovených priorit byly v rámci programu podpořené projekty zaměřené na poskytování 
zdravotních služeb osobám závislým na návykových látkách. Služby zaměřené na snižování 
zdravotních rizik (priorita 2.) u osob závislých na nelegálních návykových látkách, byly 
podpořeny finančními prostředky určenými pouze na nákup zdravotnického materiálu, který je 
určen pro výměnný program. 
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354132-4141 Protidrogová politika (neinvestiční část)    

                                    (v tis. Kč)  

schválený rozpočet (neinvestice) 15 000,00 

čerpáno 14 896,75 

zůstatek 103,25 

Přehled čerpání dle položek:                                                                                              (v tis. Kč) 

5213 s.r.o., a.s. 870,00 

5221 o.p.s. 4 182,00 

5222 spolky 2 860,40 

5223 církev 850,00 

5229 ústav 1 600,00 

5321 obec 50,00 

5331 p.o. MZ 4 484,35 

čerpáno 14 896,75 

5166 konzult. poradenské a právní služby – OP z  NA 146,10 

Celkem čerpáno vč. NA 15 042,85 

Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/2 
 
Podrobný rozpis poskytnutých prostředků je uveden v tabulce č. 24/2 „Přehled dotací 2014 dle 
výdajových položek – 3541-311 Protidrogová politika (neinvestiční část)“ 
 
354931-4112 Prevence kriminality a 354900-4113 Péče o děti a dorost 

Základním cílem dotačního programu „Péče o děti a dorost“ a programu „Prevence kriminality“ 
je dlouhodobě podporovat zájem o aktivní vztah a odpovědnost ke zdraví a zdravému životnímu 
stylu a jejich posilování a podporu ve společnosti prostřednictvím realizace projektů. Finanční 
příspěvky MZ ČR podpořily  realizaci kvalitních projektů se zaměřením na prevenci a podporu 
zdraví a kladoucích si za cíl dosažení pozitivních změn v životním stylu dětí a mládeže a v jejich 
chování. 

Dotační program „Péče o děti a dorost“ a program „Prevence kriminality“ jsou nástrojem MZ ČR 
pro naplňování vybraných cílů a priorit strategických dokumentů, kterými jsou Národní akční 
plán prevence dětských úrazů na léta 2007 - 2017 (usnesení vlády č. 926 ze dne 22. 8. 2007), 
Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR na období 2008 - 2018 (usnesení vlády č. 
1139 ze dne 3. 9. 2008), Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR 
Zdraví pro všechny v 21. století (usnesení vlády č. 1046/2002) a Strategie prevence kriminality v 
České republice na léta 2012 – 2015 (usnesení vlády ČR ze dne 10. 4. 2013 č. 245).   

Cílem projektů byla prevence úrazů mladistvých při sportu, na ulici nebo silnici, aktivitách v 
domácnosti a podobně. Podstatnou část tvořila vlastní aktivita mladistvých na vytvoření modelu 
prevence úrazů, který by se mohl aplikovat ve školských zařízeních, sportovních klubech apod. 
Cílem projektů zaměřených na prevenci násilí bylo vytvářet a rozvíjet u dětí a mládeže mentálně 
hygienické návyky a sociální dovednosti, které jsou nutné pro vzájemné porozumění v 
sociálních kontaktech, pro účinné, neagresivní jednání v problémových nebo krizových 
situacích, pro racionální rozhodování a odpovědné a účinné konání. Projekty cílily na vybavení 
dětí a mládeže potřebnými sociálními dovednostmi, které jim umožní řešit problémy 
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prosociálním, nenásilným způsobem. Projekty k podpoře kojení a racionální výživy, která je v 
raném věku základem pro optimální růst, zdraví i psychosociální vývoj dítěte, byly zaměřeny na 
věkové období 0 - 3 roky. Cílem projektů zaměřených na kyberšikanu byly aktivity zabývající se 
prevencí rizikových projevů chování u školní  mládeže a tvorbu efektivního plánu prevence. 

Odsouhlasené projekty byly plně v souladu s vyhlášenými podmínkami pro přidělování 
neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2014 a vyhlášenými prioritami  
Ministerstva zdravotnictví pro rok 2014. 

Závěry projektů budou využity na lokální, regionální i národní úrovni v rámci plnění příslušných 
vládních usnesení, koncepcí a dokumentů (viz výše). Závěry projektů budou rovněž využity 
v rámci informovanosti laické i odborné veřejnosti, v pregraduálním a post-graduálním 
vzdělávání zdravotníků i při tvorbě metodických opatření pro zdravotníky. 

354931-4112 Prevence kriminality                                                                          (v tis. Kč)                               

schválený rozpočet  50,00 

čerpáno 44,00 

čerpáno z NA 350,00 

zůstatek 6,00 

Přehled čerpání dle položek:                                                                                                 (v tis. Kč)                               

5321 obec 44,00 

5222 spolek 350,00 

Celkem čerpáno  394,00 

 
 

354900-4113  Péče o děti a dorost                                                                            (v tis. Kč)                               

schválený rozpočet  2 000,00 

čerpáno 1 390,00 

převedeno odboru SOZ na očkovací průkazy 610,00 

zůstatek 0,00 

 

Přehled čerpání dle položek:                                                                           (v tis. Kč)                                

5331 p.o. MZ 500,00 

5222 spolek 390,00 

5212 f.o. 500,00 

Celkem čerpáno 1 390,00 
 

Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/3 Prevence kriminality a 24/4 Péče o děti a dorost. 
 
 
354900-4114 Program bezpečnosti a kvality zdravotní péče 

Pro rok 2014 byly přednostně financovány ty projekty, které naplnily priority Doporučení Rady 
EU o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí 
(Úřední věstník 2009/C 151/01); Druhé zprávy Komise Radě na základě zpráv členských států o 
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provádění Doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly 
infekcí spojených se zdravotní péčí - COM(2014) 371 final včetně programů a projektů pro 
podporu zdraví vycházejících z programu WHO/Nemocnice a služby podporující zdraví a 
Akčního plánu bezpečnosti a kvality zdravotních služeb MZ na období  2013 - 2014.  

Položka 5166: 

 zajištění rešeršní práce v rámci tvorby Akčního plánu kvality a bezpečí vycházející ze 
Zdraví 2020 (Jan David) 

 tvoření a zpracovávání legislativních podkladů souvisejících s lékařským ozářením při 
poskytování zdravotních služeb, zastupování na základě písemného pokynu objednatele 
na jednáních v ČR nebo v zahraničí, která se týkají problematiky ionizujícího záření 
využívaného k diagnostickým účelům a zpracování stanoviska k dotazům různých 
subjektů, která se týkají lékařského ozáření při poskytování zdravotních služeb (MUDr. 
Jozef Kubinyi, Ph.D.) 

 zpracování podkladů pro metodický pokyn týkající se vybudování urgentních příjmů 
poskytovatelů akutní lůžkové péče (MUDr. Petr Hubáček, MBA) 

Položka 5169: 

• objednávka výroby a tisku posteru s Rollerem na mezinárodní konferenci HPH 
v Barceloně (XCOPY, s.r.o.) 

Položka 5175: 

• objednávka občerstvení na „Národní setkání HPH koordinátorů“ (EUREKA 
RESTAURACE s.r.o.) 

Položka 5222: 
• v návaznosti na plnění úkolu vyplývajícího z činnosti Odborné sekce kvality ve 

zdravotnictví Rady ČR pro kvalitu byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního 
rozpočtu ČR na rok 2014 dobrovolnickému centru Lékořice z.s. na vzdělávací akci pro 
koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních (Lékořice z.s.) 

Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 – aktivním HPH 
nemocnicím v projektu WHO-HPH Research Project: Recognition Process 

Projekt „WHO-HPH Research Project: Recognition process” v rámci plnění smlouvy BCA 2012-
13 se zaměřuje na podporu prevence a prosazování  zdraví a zdravého životního stylu 
v nemocnicích. Cílem projektu bylo vyhodnotit, zda proces podpory zdravotní péče a služeb 
v nemocnicích skutečně přispívá ke zlepšení zdraví pacientů  i personálu. V první fázi projektu 
byly zapojeny v r. 2012 Nemocnice Jihlava, Pelhřimov a Valašské Meziříčí náhodným výběrem 
zařazeny do tzv. intervenční skupiny (zahájily činnost ihned). Ve 2. fázi v r. 2013 byly zapojeny 
FN Motol, FN Olomouc, Nemocnice Na Homolce, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a 
Ústřední vojenská nemocnice v Praze (společně zařazeny do kontrolní skupiny s oddáleným 
zahájením činností). V rámci projektu musela každá nemocnice vypracovat, dle zaslaných 
instrukcí a materiálů, tzn. základní balíček, který mapoval prvotní stav podpory zdraví. Následně 
nemocnice provedla interní audit, vytvořila akční plán kvality a implementovala získaná data 
s cílem zlepšit danou situaci. Dalším krokem je zpracování kontrolního balíčku, který mapuje 
situaci po první implementaci. Opět se provede vnitřní audit a revize akčního plánu kvality. 
Následuje externí audit, jehož závěrem je vyhodnocení úrovně podpory zdraví v nemocnicích 
WHO  hodnotiteli. Nemocnice pak, na základě zjištěných výsledků, získá zlatý, stříbrný nebo 
bronzový Certifikát. 

Položka 5213: 

• aktivní účast na HPH konferenci – Barcelona 2014, prezentace na téma „Our first 
experience with health promotion – experience of the municipal hospital“ (Nemocnice 
Valašské Meziříčí, a.s.) 

• účast v projektu - WHO-HPH Research Project: Recognition Process (Oblastní 
nemocnice Mladá Boleslav, a.s.) 
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Položka 5339: 

• aktivní účast na HPH konferenci – Barcelona 2014, prezentace na téma „Wellnes 
program for patiens with mental illnes“ (ÚVN) 

• účast v projektu pro rok 2013 (v prosinci 2013 nebyly finanční prostředky zaslané 
zřizovateli přijaty z důvodu účetní uzávěrky) převod leden 2014 - WHO-HPH Research 
Project: Recognition Process (ÚVN) 

• účast v projektu - WHO-HPH Research Project: Recognition Process (ÚVN) 

Položka 5331: 

• účast v projektu - WHO-HPH Research Project: Recognition Process (Fakultní 
nemocnice v Motole) 

• účast v projektu - WHO-HPH Research Project: Recognition Process (Fakultní 
nemocnice Olomouc) 

 
Převod finančních prostředků v rámci Kapitoly MZ do OSS ÚZIS: 

Záměrem projektu "Zavedení a zajištění provozu a správy národního systému hlášení 
nežádoucích událostí v lůžkových zdravotních zařízeních“ je nabídnout všem aktivním 
poskytovatelům zdravotní péče a MZ pravidelný anonymizovaný benchmarking počtů 
nežádoucích událostí, vydávání doporučení pro bezpečnou praxi na základě zjištění závažných 
nežádoucích událostí a celkovou osvětu a edukace v oblasti bezpečnosti pacientů. V roce 2013 
byl projekt dokončen a spuštěn na národní úrovni pod názvem „Národní systém hlášení 
nežádoucích událostí“. Náměstek pro zdravotní péči rozhodl o povinnosti hlášení nežádoucích 
událostí pro organizace přímo řízené MZ. Systém je spravován ÚZIS. 

 

ÚZIS: 
 finanční prostředky určeny na technologické zajištění provozu softwarové aplikace 

Národního systému hlášení nežádoucích událostí v roce 2014 mezi ÚZIS a společností 
Instant Solutions s.r.o. 

 

354900-4114 Programy bezpečnosti a kvality ZP                                                 (v tis. Kč)                               

schválený rozpočet  4 000,00 

převedeno ÚZIS  496,10 

převedeno programu NAP 140,32 

převedeno programu OZS – činnost odboru 350,00 

upravený rozpočet 3 013,58 

čerpáno - smlouvy 30,78 

čerpáno - rozhodnutí 277,11 

zůstatek 2 705,69 
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Přehled čerpání dle položek:                                                                                                (v tis. Kč)                               
      

5339 p.o. MO 103,34 

5213 a.s. 65,18 

5331 p.o. MZ 83,00 

5222 spolek 25,60 

5166 konzult. poradenské a právní služby 24,70 

5175 občerstvení 2,10 

5169 nákup ostatních služeb 3,98 

 307,89 

 

Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/5 Program bezpečnosti a kvality ZP. 

 
354900-4142 Národní akční plány a koncepce 

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen MZ) vyhlásilo dotační výběrové řízení  na 
Národní akční plány a koncepce pro rok 2014 na začátku září 2013. Finanční prostředky ze 
státního rozpočtu jsou účelově vázané na konkrétní projekty reagující na aktivity spojené s 
přípravou a realizací národních akčních plánů v rámci rezortu zdravotnictví, a to v souladu s 
plněním příslušných vládních a resortních koncepcí a priorit, mezinárodních úmluv a 
doporučených norem EU a WHO, doporučení OSN, WHO a EU.  

 

MZ stanovilo na rok 2014 v tomto dotačním programu následující priority: 
•    Provedení prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních 
intoxikací metanolem v roce 2012 
•    Rozvoj programu dárcovství orgánů: 

- zvýšení informovanosti laické veřejnosti o nutnosti podpory dárcovství orgánů (public 
relations aktivity, spoty, propagační materiály) 

- zvýšení informovanosti odborné zdravotnické veřejnosti o dárcovském programu 
- rozvoj vzdělávání dárcovských konzultantů 

•     Problematika výživy a obezity u dětí: 
- vytvoření národní strategie podpory kojení a implementaci Mezinárodního kodexu 

marketingu náhrad mateřského mléka v ČR  
•      Vzácná onemocnění: 

- zlepšení informovanosti o vzácných onemocněních, provoz a aktualizaci webových 
portálů pro vzácná onemocnění   

- studie sběru dat potřebných pro vznik a provoz jednotlivých registrů vzácných 
onemocnění 

•      Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017: 
- zvýšení informovanosti o významu zdravého životního stylu a prevence nemocí mezi 

všemi věkovými skupinami se zaměřením na občany starší 50 let tak, aby mohli na 
základě znalostí a informací rozhodovat o svém životě 

- zpracování cost-benefit analýzy na téma návratnosti investic do podpory zdraví, 
zdravého a aktivního stárnutí a vytvoření sady indikátorů určených státní správě a obcím 
k následnému porovnání zdravotního stavu seniorů 

- nastavení systému péče o osoby s demencí, včetně výcvikových programů a vzdělávání 
v této oblasti (zaměřeno na domácí péči, podporu rodiny a zapojení rodinných 
příslušníků) 
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•      Národní akční plán k omezení škod způsobených alkoholem: 
- zajištění podpory šíření nástrojů časné diagnostiky a krátké intervence  
- zvýšení informovanosti o negativním vlivu alkoholu na zdraví, možnostech prevence 

dopadů jeho nadměrného užívání a programů minimalizace rizik a škod 
- účinnou prevenci v dané oblasti 

•       Dlouhodobá a paliativní péče: 
- monitoring a inovativní přístupy poskytování zdravotní péče ve vlastním sociálním 

prostředí pacienta 
- inovativní přístupy v péči o pacienty s neurologickým onemocněním v následné a 

dlouhodobé péči (zejména z hlediska organizace a návaznosti poskytování zdravotní 
péče) 

- klasifikaci a měření kvality a bezpečí v dlouhodobé zdravotní péči, včetně psychiatrie 
(vylepšení stávajících systémů zaměřených na měření kvality a bezpečí a vývoj nových 
indikátorů kvality a bezpečí v dlouhodobé péči včetně psychiatrické péče) 

- vytvoření indikačních kritérií neonkologicky nemocných pacientů do paliativní péče: 
zhodnocení postupů, užívaných v zemích s rozvinutou specializovanou paliativní péčí 

•      Problematika osteoporózy se zvláštním zaměřením na prevenci sekundárních: 
- vypracování doporučeného postupu pro prevenci sekundárních komplikací 

osteoporotických zlomenin, především následných fraktur 
- záchyt nemocných před vznikem komplikací, tedy zlomenin se systémem včasného 

záchytu rizikových osob 
 
 

354900 - 4142 Národní akční plány a koncepce                                              (v tis. Kč)                               

schválený rozpočet  7 600,00 

navýšení převodem z programu KZP 140,32 

vrácena dotace 100,00 

upravený rozpočet 7 840,32 

rozhodnutí  7 822,12 

smlouvy 10,50 

převod NA do programu protidrogové politiky 3,51 

zůstatek 7,70 

 

Přehled čerpání dle položek:                                                                                     (v tis. Kč)                               

  rozpočet nároky 

5222 spolek 1 219,00 818,83 

5221 o.p.s. 400,00 0,00 

5331 p.o. MZ 3 838,05 3 130,32 

5332 VŠ 1 680,00 350,57 

5229 fond 250,00 0,00 

 OSS 334,97 0,00 

5166 konzult. poradenské a právní služby -  
oponentské posudky 10,50 8,40 

 7 732,52 4 308,14 
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Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/6 Národní akční plány a strategie. 

354900 - 4115  Centralizace vysoce specializované péče 

V roce 2014 bylo provedeno hodnocení činnosti Komplexních cerebrovaskulárních center a 
Iktových center pomocí indikátorů kvality a výkonnosti center. Zpracování a vyhodnocení těchto 
indikátorů za 2. pololetí r. 2013. 

Položka 5166: 

• Zpracování a vyhodnocení indikátorů výkonnosti a kvality cerebrovaskul. péče (MUDr. Ondřej 
Škoda) 

• Hodnocení žádostí o udělení statutu centra vysoce specializované hematologické péče. 

Vybraní odborníci: doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., prof. MUDr. Petr Sedláček, CSc., doc. 
MUDr. Petr Dulíček, CSc., doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA, MUDr. Jan Blatný, PH.D., 
MUDr. Libor Červinek se podíleli na odborném hodnocení žádostí poskytovatelů ZS 
žádajících o udělení  statutu centra vysoce specializované hematologické péče. Součástí 
hodnocení žádostí byla i účast na místních šetřeních u žadatelů o udělení statutu. Výsledkem 
jejich činnosti bylo doporučení/nedoporučení  pro MZ k udělení tohoto statutu.  

 

354900 - 4115  Centralizace vysoce specializované péče                                 (v tis. Kč) 

schválený rozpočet   1 400,00 

čerpáno  70,00 

zůstatek  1 330,00 

Přehled čerpání dle položek:                                                                                                (v tis. Kč)                               

5166 konzult. poradenské a právní služby 70,00 
 70,00 

Podrobnější rozpis je uveden v tabulce č. 24/7 Centralizace vysoce specializované péče. 
 
 
354900 - 4143  Integrace cizinců v ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR se zavázalo na základě usnesení č. 43 z 16. ledna 2013 k 
"Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití 2012" zvýšit 
informovanost cizinců ze třetích zemí o systému zdravotní péče v České republice a ulehčit jim 
tím v této oblasti orientaci a přispět k jejich lepší integraci ve společnosti. 

V roce 2014 byly obsahově vytvořené zdravotnické komunikační karty pro oblast gynekologie a 
porodnictví, pediatrie, interní lékařství a ošetřovatelství k lehčí komunikaci mezi zdravotnickým 
pracovníkem a pacientem-cizincem a předpokládalo se uskutečnit výběrové řízení na 
dodavatele grafického zpracování těchto karet. Následně se předpokládalo karty umístit na web 
a případně vytisknout a zdarma distribuovat zdravotnickým zařízením. Bohužel se toto výběrové 
řízení nepodařilo do konce roku 2014 zrealizovat. MZ se proto po domluvě se zástupci MV 
zavázalo zajistit zpracování těchto komunikačních karet v roce 2015, v uvažované výši               
2 mil. Kč.  
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354900-4143 Integrace cizinců          

                                                                                 (v tis. Kč)  

schválený rozpočet  0,00 

upravený rozpočet (navýšeno z kapitoly MV) - NA 5 600,00 

čerpáno 0,00 
 
354200 - 6305 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 
 
Projekty prevence HIV/AIDS rok 2014 
                                                                                                        (v tis. Kč) 

Výdajová 
položka 

Počet 
projektů  

Přidělené finanční 
prostředky 

5221 2 195 
5222 8 1 135 
5323 1 40 
5331 7 1 630 

celkem 19 3 000 
 
Obecná charakteristika dotačního programu 
Dotační program je vyhlašován od roku 1992, v současné době vychází z usnesení vlády č. 956 
ze dne 20. prosince 2012 k Národnímu programu řešení problematiky HIV/AIDS v České 
republice v období let 2013 – 2017a z usnesení vlády č. 23 ze dne 8. ledna 2014 k Národní 
strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí - Zdraví 2020. Dotační program zajišťuje 
péči a sociální pomoc pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny a podporu akcí a aktivit směřujících 
ke snížení sociálních a ekonomických dopadů epidemie  HIV/AIDS na společnost. Podporuje 
preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS a 
interaktivní preventivní programy komplexního typu zaměřené na zapojení mládeže do procesu 
ochrany a podpory zdraví v problematice sexuálně přenosných infekcí a HIV/AIDS. 
Přestože byly dosaženy pokroky v oblasti terapie HIV/AIDS, neexistuje dosud taková léčba, 
která by vedla k úplnému vyléčení osob s rozvinutým onemocněním AIDS nebo u HIV 
pozitivních osob vedla k eliminaci viru z organizmu. Rovněž dosud není k dispozici účinná 
vakcína, a proto preventivní opatření jsou stále nejúčinnější a také nejméně nákladnou cestou 
k dosažení stanovených cílů.  
 
Cíle dotačního programu 
1.  Zabránění vzniku a šíření HIV infekce: 

• Prevence sexuálního přenosu HIV 
• Prevence přenosu HIV u injekčních uživatelů drog 

 
2.  Omezení dopadu HIV infekce na jednotlivce i společnost: 

• Zajištění péče a sociální pomoci pro HIV pozitivní osoby a jejich rodiny 
• Podpora akcí a aktivit směřujících ke snížení sociálních a ekonomických dopadů 

epidemie HIV/AIDS na společnost. 
 
Žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu jsou posouzeny dvěma nezávislými oponenty 
z řad pracovníků krajských hygienických stanic, odborným garantem – členem komise. Komise 
pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS 
v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen komise) 
předkládá náměstkovi pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavnímu hygienikovi ČR návrh 
na udělení či zamítnutí finanční dotace ze státního rozpočtu jednotlivým projektům. Posléze jsou 
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náměstkem pro ochranu veřejného zdraví - hlavní hygienikem ČR předloženy vybrané projekty 
ke schválení poradě vedení.  
 
Na poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu na projekt dotačního programu řešení 
problematiky HIV/AIDS neexistuje právní nárok. Rozhodnutí náměstka pro ochranu veřejného zdraví 
- hlavního hygienika ČR je konečné.  
Realizace všech schválených projektů řešení problematiky HIV/AIDS byla v roce 2014 kontrolována 
formou průběžné kontroly na řešitelském pracovišti. Kontrolován byl věcný průběh řešení projektu 
řešení problematiky HIV/AIDS, čerpání přidělených finančních prostředků aj.  
Realizace projektů řešené problematiky HIV/AIDS je zakončena předložením Závěrečné zprávy o 
splnění projektu, která je posuzována komisí a je zařazena do jedné ze 4 kategorií: 
1 – projekt splněn vynikajícím způsobem, efektu plně dosaženo 
2 – projekt splněn, efektu dosaženo z větší části 
3 – projekt splněn s výhradami, dosaženo minimálního efektu 
4 – projekt nesplněn, efektu nedosaženo 
 
O výsledku hodnocení jsou jednotliví předkladatelé projektů informováni dopisem náměstka pro 
ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavního hygienika ČR.  
Organizace, které mohly v roce 2014 - v souladu s výnosem Ministerstva financí – žádat v rámci 
veřejného výběrového řízení Ministerstva zdravotnictví z dotačního programu Národní program 
řešení problematiky HIV/AIDS o poskytnutí finanční dotace ze státního rozpočtu: 
1. Nestátní neziskové organizace: 

 Spolek 
 Obecně prospěšné společnosti 
 Účelová zařízení církví 

2. Příspěvkové organizace v rámci kapitoly zdravotnictví 
3. Orgány samosprávy s výjimkou KÚ (tj. města a obce) a organizace v působnosti územních 
orgánů (organizace v působnosti krajských, městských a obecních úřadů) 
4. Ostatní nestátní organizace, tzn. dle § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb. právnické 
osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, 
vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzické osoby, 
které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, pokud tak ústřední orgán 
rozhodne. 
5. Organizace v působnosti jiných resortů než MZ (např. veřejné vysoké školy). 
6. Subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účinného od 1. ledna 
2014 - spolky, ústavy. 
 
Na subjekty transformované dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bylo nahlíženo jako 
na kontinuálně působící. Podmínkou pro žadatele bylo sídlo na území České republiky, nesměl 
být v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku a dále proti němu nesmělo být vedeno insolvenční 
řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Časové zaměření projektů 
- krátkodobé projekty řešení problematiky HIV/AIDS (jednoleté)  
Tematické zaměření projektů 
1. Zajištění anonymního a bezplatného HIV testování a poradenství poskytovatele zdravotních 

služeb a poskytovatelem zdravotních služeb v zařízeních sociální péče. 
2. Preventivní edukační a intervenční aktivity realizované zejména v rizikově se chovajících 

populačních skupinách a populaci adolescentů.  
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HODNOCENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 
za rok 2014 
Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2014 předloženo 
celkem 34 Žádostí o poskytnutí dotace na realizaci projektu prevence HIV/AIDS (dále jen 
žádostí). Po posouzení žádostí oponenty, odborným garantem a členy komise bylo náměstkem 
pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci pro rok 
2014 doporučeno celkem 18 projektů s dotacemi v celkové výši 3 000 000 Kč, jejichž přidělení 
následně schválila také porada vedení ministerstva. Na základě rozhodnutí o poskytnutí 
neinvestičních dotací ze státního rozpočtu pro předkladatele projektů prevence HIV/AIDS byla 
v roce 2014 celková finanční dotace rozdělena tak, jak je uvedeno v tabulkách k jednotlivým 
výdajovým položkám, které naleznete v příloze.  
Závěrečné odborné hodnocení jednotlivých projektů zrealizovaných v roce 2014 bude známo po 
posouzení závěrečných zpráv komisí Ministerstva zdravotnictví. 
 
Porovnání s rokem 2013 
Do veřejného výběrového řízení tohoto dotačního programu bylo pro rok 2013 předloženo 
celkem 32 žádostí. Po posouzení žádostí oponenty, odborným garantem a členy komise bylo 
náměstkem pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavním hygienikem ČR k finanční dotaci 
pro rok 2013 doporučeno celkem 19 projektů s dotacemi v celkové výši 3 000 tis. Kč, jejichž 
přidělení následně schválila také porada vedení ministerstva.  
 
Projekty řešení problematiky HIV/AIDS - porovnání výdajů s minulými roky 

(v tis. Kč) 
  rok přidělené finanční prostředky  
2010 3 400 
2011 3 000  
2012 3 000  
2013 3 000 
2014 3 000 

 

Projekt EUnetHTA JA2 – Joint action – společná akce Evropské komise a členských států 

V roce 2009 se Evropská komise rozhodla pokračovat v podpoře rozvoje hodnocení 
zdravotnických technologií (HTA) prostřednictvím financování „společné akce“ Evropské komise 
a členských států EU s názvem Joint action (dále jen JA). V současnosti probíhá druhé funkční 
období tohoto akčního plánu: JA 2 2012-2015. Na základě prováděcího rozhodnutí Směrnice 
2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči (článek 15), přijala 
Komise v roce 2013 nezbytná pravidla pro vytvoření, řízení a transparentní fungování HTA sítě. 
Síť se zaměřuje na realizaci vize, že metodologie a důkazy používané k posouzení technologie 
jsou často globální a mohou a měly by být sdíleny podle potřeby, zatímco rozhodnutí učiněná na 
základě hodnocení jsou místní a v rámci odpovědnosti národních a regionálních orgánů.  

Takto vytvořená síť má dva strategické cíle. Zaprvé propojit veřejné agentury zabývající se 
hodnocením zdravotnických technologií (HTA), výzkumné instituce a ministerstva zdravotnictví, 
pro umožnění efektivní výměny informací, podpořené politickými rozhodnutími členských států. 
Zadruhé potom vytvořit obecnou strategii, zásady a návrh implementace pro udržitelnou 
evropskou HTA spolupráci v souladu s požadavky článku 15 směrnice o přeshraniční zdravotní 
péči. Během setkání HTA sítě 16. října 2013 v Bruselu bylo potvrzeno, že koordinaci vědecké a 
technické spolupráce sítě HTA bude provádět EUnetHTA (Evropská síť jednotlivých členských 
zemí, která slouží k výměně informací, standardizaci společných postupů v rámci HTA a 
sledování implementace HTA princip do rozhodovacích procesů) až do konce společné akce JA 
2 (konec roku 2015). Po ukončení JA 2, Evropská komise zavede následně vhodný 
mechanismus další podpory vědecké a technické spolupráce, kde bude opět zvážena 
kandidatura EUnetHTA. 
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Celkem je projekt JA 2 rozdělen do 8 částí, tzv. balíčků. Česká republika se do projektu JA 
zapojila v roce 2011 jako tzv. „less-active partner“ do dvou části projektu – tzv. balíček č. 5 a 
balíček č. 7 (dále WP5 a WP7). 

WP5 Applying the HT Core Model for Rapid Assessment for nation adaptation and reporting 

Projekt v této části představuje pilotní ověření metodiky vyvinuté v JA 1 (ČR se projektu JA 1 
neúčastnila). Metodika slouží k „rychlému posouzení účinnosti a bezpečnosti“ (tzv. REA) léčiv. 
Umožňuje především posuzování léčiv, ale částečně umožňuje použití i u jiných zdravotnických 
technologií (např. diagnostika, zdravotnické prostředky). 

Balíček je rozdělen do dvou oblastí: 

• Strand A: léčiva 

• Strand B: ostatní zdravotnické technologie (zájem je hlavně o zdravotnické prostředky) 

ČR je aktivně zapojena do obou oblastí. Předpokládá se, že do konce roku 2015 bude 
dokončeno hodnocení 10 léčiv a 4 zdravotnické technologie pomocí již existující metodiky. 
Výběr jednotlivých hodnocených technologií je prováděn na základě informací o úhradě a 
statutu hodnocení ukládaných v databázi EVIDENT a vychází z návrhu členských států. Pro 
každé hodnocení je vybrán jeden hlavní řešitel, jeden spoluřešitel a přibližně pět oponentů. 

WP7: Methodology development and evidence generation: Guidelines and pilots production 

Projekt se samostatně zabývá zejména sběrem dat potřebných pro hodnocení zdravotnických 
technologií a metodickou částí vzájemné spolupráce jednotlivých zemí/organizací. 

Skupina WP7 úzce spolupracuje s pracovním balíčkem WP5. 

Pracovní balíček je rozdělen na 4 skupiny: 

• SG1 – Initial Evidence Generation 

• SG2 – Additional Evidence Generation 

• SG3 – General Methodology Guidelines 

• SG4 – Development of template for manufacturer´s file 

ČR je aktivně zapojena v pracovní skupině SG4. Cílem činnosti této skupiny je do konce roku 
2015 formulovat požadavky na data či dokumenty, které mají být žadatele předloženy a vytvořit 
šablony žádosti o HTA hodnocení pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky tak, aby vznikl 
interaktivní nástroj, který jednotlivé agentury mohou flexibilně používat dle svých rozhodovacích 
kritérií. 

WP7 v současné době dále pracuje na vytváření šablon a pracovních nástrojů pro tzv. Časný 
dialog, guidelines specifických onemocnění a metodologických guidelines. Všechny tyto 
dokumenty jsou partnerským organizacím průběžně zasílány k připomínkování. 

Stav rezervního fondu (EUNET JA 2) k 1.1.2014 byl 81,93 tis. Kč. V průběhu roku 2014 bylo na 
rezervní fond doručeno 135,86 tis. Kč a odčerpáno do příjmů 76,29 tis. Kč. Výdaje dosáhly výše 
69,81 tis. Kč a byly použity výhradně na cestovné, ubytování, stravné, kapesné a dopravu 
pracovníků, kteří se účastnili meetingů či konferencí EUnetHTA – jednalo se celkem o 4 
zahraniční služební cesty.  

 

1.3.9.D Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 

353300-1102 Zajištění zdravotnické záchranné služby krajů a hl. m. Prahy – 
krizová připravenost 
V roce 2014 konečný rozpočet rozpočtového odvětví 353300-1102 činil 71 018,83 tis. Kč.  

(v tis. Kč) 
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Rozpočtové 
odvětví 

(paragraf – 
článek) 

Položka 
RS 

Upravený 
rozpočet 

2014 
 

Název čerpání 

Přiděleno 
rozhodnutím 

MZ 
 

Nevyčerpáno  

353300-1102 
5323 

71 018,83 Krizová připravenost 
ZZS krajů 67 590,01 36,81 

5321 
Krizová připravenost 
ZZS HMP 3 392,01  

Z rozpočtového odvětví 353300-1102 z položky 5323 byly finanční prostředky čerpány na 
zajištění krizové připravenosti 13 ZZS krajů a z položky 5321 byly přiděleny finanční prostředky 
ZZS HMP.  
Připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a výši úhrady stanoví vláda 
nařízením v závislosti na počtu osob s trvalým nebo hlášeným pobytem na území příslušného 
kraje – 10 Kč/obyvatele kraje a rok. Rozpis jednotlivých ZZS je uveden níže. 

 
Výše dotace rozdělená jednotlivým krajům v roce 2014 na zajištění krizové připravenosti 

poskytovatele ZZS kraje 
(v tis. Kč) 

Kraj 

Počet 
obyvatel 
k 31. 12. 

2013 

Celková výše 
dotace přidělená 
poskytovatelům 
ZZS pro rok 2014 

Investiční 
transfery pro rok 

2014 

Neinvestiční 
transfery pro rok 

2014 celkem 

Jihočeský 636 707 6 367,07 3 900,00 2 467,07 

Jihomoravský 1 170 078 11 700,78 4 000,00 7 700,78 

Karlovarský 300 309 3 003,09 2 400,00 603,09 

Královéhradecký 551 909 5 519,09 3 840,00 1 679,09 

Liberecký 438 609 4 386,09 1 628,81 2 757,28 

Moravskoslezský 1 221 832 12 218,32 0,00 Kč 12 218,32 

Olomoucký 636 356 6 363,56 0,00 Kč 6 363,56 

Pardubický 515 985 5 159,85 4 480,00 Kč 679,85 

Plzeňský 573 469 5 734,69 2 853,36 2 881,33 

Praha 1 243 201 12 432,01 9 040,00 Kč 3 392,01 

Středočeský 1 302 336 13 023,36 0,00 Kč 13 023,36 

Ústecký 825 120 8 251,20 2 000,00 Kč 6 251,20 

Vysočina 510 209 5 102,09 0,00 Kč 5 102,09 

Zlínský 586 299 5 862,99 0,00 Kč 5 862,99 

Celkem 10 512 419 105 124,19 34 142,17 70 982,02 
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353300-4116 Letecká zdravotnická záchranná služba/podle nové terminologie 
Letadla pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS 
Podle § 21 odst. 1 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, letadla pro 
zdravotnickou záchrannou službu smluvně zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví  ČR (dále jen MZ) 
s provozovateli letadel. V ČR je celkem 10 stanovišť leteckých výjezdových skupin ZZS (LVS 
ZZS) - 8 stanovišť LVS ZZS zajišťují dva soukromé subjekty na základě smlouvy, která je 
uzavřená od 1.1.2009 do 31.12.2016.  
Soukromé subjekty 

ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o.  – Stanoviště Jihočeský kraj, kraj Vysočina, Jihomoravský 
(režim H24) a Olomoucký kraj  

DSA a. s. – Stanoviště Libereckého, Ústeckého, Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje 
(režim H24)  

Oba subjekty společně mají uzavřenu s MZ jednu smlouvu „Smlouva o provozování vrtulníků 
pro střediska letecké záchranné služby“  na dobu od 1.1.2009 do 31.12.2016.  
 
2 stanoviště LVS ZZS zajišťují letadla státních subjektů:  
1) letadlo MO (Armáda ČR) v Plzni-Líních = předpokládá se 400 letových hodin/rok 
2) letadlo MV (Policie ČR) v Praze = předpokládá se 450 letových hodin/rok 
 
Státní provozovatelé  

Policie ČR – stanoviště Praha (H24) - předpokládá se 450 letových hodin/rok  
Armáda ČR –  stanoviště Plzeň -Líně (H24) - předpokládá se celkem  400 letových hodin/rok. 
MZ je smluvně zavázáno do roku 2016 k minimální roční úhradě za provoz letadel  částkou bez 
DPH – 391 000 tis. Kč,  cena včetně 19 % DPH je 465 290 tis. Kč. Od roku 2013 je DPH 21 % 
tj. 82 110 tis. Kč, cena včetně DPH je 473 110 tis. Kč/rok (tj. celková částka veškerého 
plnění pro všech 8 základen na jeden rok při předpokládaném ročním náletu na každé z 
provozních základen 430 hod.).  
 
Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu VFR 
den bez DPH činí 113,13 tis. Kč (letecké výjezdové skupiny ZZS v Českých Budějovicích, 
Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Olomouci, Ústí nad Labem). 
 
Smluvní cena za držení pohotovosti za jednu provozní základnu a jeden den v režimu H24 
bez DPH činí 115,41 tis. Kč.  
Smluvní cena za jednu letovou hodinu vrtulníku v režimu VFR den a VFR noc bez DPH činí 
17,15 tis. Kč. (letecké výjezdové skupiny v Ostravě a Brně). 2 stanoviště LVS ZZS zajišťují 
letadla státních subjektů: 1) letadlo MO (Armáda ČR) v Plzni-Líních a 2) letadlo MV (Policie 
ČR) v Praze. Smlouvy byly uzavřeny v roce 1997 a 1998 a každý rok se aktualizují dodatkem ke 
smlouvám, který stanoví částku pro následující rok. Částka je stanovena dle předpokládaného 
"náletu" letových hodin - smluvně specifikovaný počet hodin. 
Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS HLMP poskytované Ministerstvem 
vnitra dle Dodatku č. 21 (na rok 2014) ke Správní dohodě o spolupráci při zajišťování letecké 
zdravotnické záchranné služby uzavřené 12.8.1997 činilo v roce 2014 celkem 13 862 tis. Kč. 
Finanční krytí nákladů letecké výjezdové skupiny ZZS Plzeňského kraje poskytované 
Ministerstvem obrany podle Dodatku č. 20 (na rok 2014) k Dohodě mezi Ministerstvem 
obrany a Ministerstvem zdravotnictví o spolupráci při zajišťování LZZS uzavřené  29.4.1998 
činilo v roce 2014 celkem 20 658 tis. Kč.  
Na základě „koordinačních nařízení EU“ mají zahraniční pojištěnci (pojištěnci EU, EHP a 
Švýcarska) při pobytu na území jiného členského státu nárok na čerpání nezbytné zdravotní 
péče na účet své domácí zdravotní pojišťovny, a to za stejných podmínek jako místní pojištěnci. 
Náklady zdravotní péče čerpané např. českými pojištěnci v jiném členském státě EU, EHP a 
Švýcarsku (stejně jako náklady zdravotní péče poskytnuté v ČR a výpomocně uhrazené 
českými zdravotními pojišťovnami pojištěným osobám z těchto států) jsou nejdříve uhrazeny 
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nositelem zdravotního pojištění v místě ošetření tj. institucí, která v daném státě hradí náklady 
zdravotní péče) a ten poté tyto náklady přeúčtuje příslušné české zdravotní pojišťovně. 
V případě zajištění leteckého transportu v rámci ZZS českých pojištěnců v jiném členském státě 
EU, EHP a Švýcarsku jsou náklady za realizované letové minuty přeúčtovány MZ. Toto 
přeúčtování probíhá prostřednictvím tzv. styčných orgánů členských států EU (CMÚ).  

Položka 5169: 

      Letecká záchranná služba/Letecké výjezdové skupiny ZZS (Alfa Helikopter s.r.o., DSA a.s.) 

      Vyúčtování, za letové minuty leteckého transportu v rámci ZZS, českých pojištěnců v jiném 
členském státě EU, EHP a Švýcarsku - vzájemné přeúčtování (CMÚ) 

Organizační složka státu: 

     Letecká záchranná služba/Letecké výjezdové skupiny ZZS (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
obrany) 

(v tis. Kč) 

§ 3533-4116 Letadla pro letecké výjezdové skupiny poskytovatele ZZS                                                                                                         

schválený rozpočet 500 000,00 

• převod do kapitoly MV 13 862,00 

• převod do kapitoly MO  20 658,00 

upravený rozpočet 465 480,00 

Čerpáno - SR 457 138,00 

Čerpáno -  NA 9 193,32 

• navýšení z NA RP 20 000,00 

Přehled čerpání dle položek: 

5169 nákup ostatních služeb (CMÚ) 4 977,12 

   

 
Přehled dle výdajové položky - 353300-4116 Letadla pro letecké výjezdové skupiny 
poskytovatele ZZS                                                                                                             (v tis. Kč)                                                                                                                             
                                                                                                                                             

Výd. 
pol. 

Reg. 
číslo Název Příjemce  

 Výše 
poskytnutých fin. 

prostředků  
z nároků 

5169 nákup ostatních služeb   

  

0407/08 Letecké výjezdové 
skupiny ZZS  

Alfa Helikopter 
s.r.o. 228 569,00 3 492,06 

  Letecké výjezdové 
skupiny ZZS   DSA a.s.   228 569,00 5 701,26 

0112/06 vzájemné vyúčtování 
za ošetření pojištěnců  

Centrum 
mezistátních 
úhrad 

4 977,12   

       462 115,12      9 193,32     
CELKEM SR 462 115,12  
CELKEM NA 9 193,32 
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Kromě těchto výdajů bylo zasláno veřejným rozpočtům územní úrovně celkem 74 883,85 tis. Kč 
na zdravotnickou záchrannou službu (viz kapitola 5 Transfery veřejným rozpočtům územní 
úrovně). 
 

1.3.9.E Ostatní činnost ve zdravotnictví 

Upravený rozpočet pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví byl stanoven ve výši 
570 467,65 tis. Kč, skutečné čerpání dle jednotlivých odvětví činilo 267 549,15 tis. Kč:                                                                        
                                                                                                                                                               tis. Kč 

odvětví 
Položka Název 2530 4321 4322 4331 4332 

5169 Služby – administrace programu       2 323,20   
5212 Podnikatelské subjekty-fyzické osoby     26,23 44 356,26   
5213 Podnikatelské subjekty – právnické o.     13 067,33 56 744,05   
5221 Neinvestiční transfery obecně p. s.     103,53     
5321 Neinvestiční transfery obcím     2 311,57 2 201,79   
5323 Neinvestiční transfery krajům     5 955,99 8 316,27   
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 59 000,00 5 103,50 17 778,75 14 937,61 1 509,00 
5332 Neinvestiční transfery VŠ         33 074,00 
6351 Investiční příspěvky zříz. PO  740,06         

Celkem 59 740,06 5 103,50 39 243,41 128 879,18 34 583,00 

 
 
359200–2530 Doškolovací zařízení IPVZ a NCONZO 
Upravený rozpočet pro příspěvkové organizace činil 44 000 tis. Kč a byl čerpán na 100 % 
vyčerpán. Jednalo se o příspěvek na provoz příspěvkové organizace IPVZ a NCO NZO. Nároky 
byly čerpány ve výši 15 000 tis. Kč. 
 
IPVZ – Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
Organizace plní zakázky pro MZ ČR v oblasti vzdělávání, pedagogické činnosti, specializačního 
vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti, posuzovací a uznávací činnosti, regulaci 
nelékařských zdravotnických povolání. Organizace je pověřena tzv. Posuzovací činností, tzn. 
posuzováním odborné praxe podle §5, §8, §11, §44 zákona č. 95/2004 Sb. a §55-56, §85, §96, 
§97 zákona č. 96/2004 Sb., posuzování dokladů o splnění požadavků, uznávání praxe v jiném 
oboru, uznávání praxe v zahraničí, posuzování studijních programů vysokých škol, expertní 
posudky a další expertní a poradenská činnost. Organizace nemá příjmy z veřejného 
zdravotního pojištění. Jednorázový příspěvek na provoz poskytnutý z nároků 
z nespotřebovaných neprofilujících výdajů minulých let v roce 2014 byl poskytnut v souvislosti 
se zajištěním ekonomické stability organizace a dále byl příspěvek použit pro vzdělávání 
lékařských a nelékařských pracovníků.  
 
NCONZO – Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů  
Organizace je pověřena úkoly v oblasti vzdělávání, pedagogické činnosti, specializačního 
vzdělávání, poradenské a konzultační činnosti a v oblasti krizové připravenosti. Organizace 
nemá příjmy z veřejného zdravotního pojištění. V roce 2014 obdržela příspěvek na provoz ve 
výši 20 000 tis. Kč přídělem přímo ze státního rozpočtu a dále příspěvek na provoz ve výši 1,83 
tis. Kč. 
 
359200-4321 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků  
V roce 2014 bylo proplaceno z položky 5331 celkem z rozpočtu 3 918,50 tis. Kč za úhradu 
nákladů na atestační zkoušky pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracovištím uvedeným 
v Metodice Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné 
zkoušky certifikovaných kurzů a za zkoušky k vydání osvědčení. Celkem bylo čerpáno 
z rozpočtu 3 918,50 tis. Kč, z nároků pak 1 185 tis. Kč. 
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359200 – 4322 Rezidenční místa  
V roce 2014 bylo proplaceno z uvedené kapitoly z položky 5331 celkem z rozpočtu    1 922,81 
tis. Kč za rezidenční místa pro nelékařské obory podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů.  
Finanční prostředky byly poskytnuty na projekty od roku 2009 – 2013. Ale také na schválené 
v roce 2014. Celkem bylo čerpáno z rozpočtu 1 922,81 tis. Kč, z nároků pak                         
37 320,60 tis. Kč. 
 
 
359200–4331 Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků- Lékaři – 
rezidenční místa 
V roce 2014 realizovalo Ministerstvo zdravotnictví již šestým rokem dotační program Rezidenční 
místa. Celkově bylo v roce 2014 vyplaceno 128 879,18 tis. Kč za realizaci dotačních programů 
RM 2009, RM 2010, RM 2011, RM 2012, RM 2013, RM 2014. 
V roce 2014 bylo proplaceno z uvedené kapitoly 335 §3592 00 odvětví 4331 položky 5169 
(administrace dotačního programu) celkem 2 323,20 tis. Kč. Další uvedené částky čerpání na 
jednotlivých rozpočtových položkách jsou souhrnem vyplacených částek za všechny dotační 
programy od roku 2009 až do roku 2014. V případě poskytování dotací na rezidenční místa je 
obtížné provádět porovnání s předchozími lety, protože každým rokem se mění počet a složení 
podporovaných specializací. Dále se mění výše poskytované podpory, dochází k přerušení 
dotací, nebo naopak ke znovu čerpání starších dotací. Z těchto důvodů je obtížné nalézt nějaké 
společné srovnávací hledisko. 
 
 
359200–4332 Zabezpečení specializačního vzdělávání lékařů 
Příspěvkové organizaci MZ - IPVZ dle metodiky na úhradu nákladů za atestační zkoušky, 
závěrečné zkoušky CK a za zkoušky k vydání osvědčení byla z nároku vyplacena částka ve výši 
1 509 tis. Kč.  Tato částka se oproti předchozímu roku snížila z důvodu menšího počtu lékařů a 
farmaceutů o atestační zkoušku. Z nároku nebyla vyčerpána částka 696 tis. Kč a aktuální 
rozpočet pro rok 2014 nebyl čerpán vůbec.  
Lékařským fakultám na specializační vzdělávání lékařů dle Veřejnoprávních smluv byly z nároků 
poskytnuty finanční prostředky ve výši 33 074 tis. Kč. Do 31.12.2014 bylo vráceno Univerzitami 
1 140 tis. Kč. Z důvodu nižšího počtu zařazených lékařů a snížení počtu atestujících lékařů 
vracely Univerzity Ministerstvu vyšší částku, v konečném součtu se však částka, kterou 
Univerzity vyčerpali na specializační vzdělávání, zvyšuje. Z nároku nebyla vyčerpána částka 
7 633,16 tis. Kč a aktuální rozpočet pro rok 2014 nebyl čerpán vůbec. V odvětví Zabezpečení 
specializačního vzdělávání lékařů nebyla vyčerpána částka ve výši  48 729,16 tis. Kč. 
 
 
 

1.3.9.F Zahraniční rozvojová spolupráce (§ 6222) 

Upravený rozpočet na zahraniční rozvojovou spolupráci činil na začátku roku 2014 3 000 tis. Kč. 
Odborem dohledu nad zdravotním pojištěním bylo čerpáno 1 061,64 tis. Kč na úhradu zdravotní 
péče poskytnuté zahraničním studentům (tzv. vládním stipendistům). 
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1.3.9.G Projekty výzkumu a vývoje v roce 2014 

Přehled údajů o schváleném rozpočtu výdajů na projekty výzkumu, vývoje a inovací v minulých 
pěti letech v tis. Kč:                                           

Rok Výdaje 
2010 839 855 
2011 1 075 904 
2012 1 108 912 
2013 1 221 191 
2014 1 327 744 

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace na rok 2014 činil  1 327 744 
tis. Kč, upravený rozpočet 1 320 101 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 229 185 tis. Kč, tj. 93,11 % 
upraveného rozpočtu a 84,58 % konečného rozpočtu ve výši 1 453 214,5 tis. Kč. Z celkové 
čerpané částky připadá na institucionální výdaje 424 362 tis. Kč (tj. 98 % upraveného rozpočtu 
ve výši 432 942 tis. Kč) a na účelovou podporu 804 823 tis. Kč, (tj. 90,72 % upraveného 
rozpočtu ve výši 887 159 tis. Kč a 79,46 % konečného rozpočtu ve výši 1 012 846,8 tis. Kč). 
Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013 činí  15 495 tis. Kč. 

V tabulce č. 4 - Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací jsou 
uvedeny údaje, které obsahují rozpočet po změnách tj. upravený rozpočet a skutečnost v 
rozdělení na příspěvkové organizace, organizační složky státu a ostatní subjekty, a to zvlášť za 
účelové prostředky a zvlášť za prostředky institucionální. 

 
Účelové prostředky 
byly přiděleny jako účelová podpora na řešení vybraných programových projektů aplikovaného 
zdravotnického výzkumu a vývoje v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje na léta 2010 
– 2015 (dále RPV III.), schváleného vládou. 
 
Celkové výdaje na účelovou podporu v roce 2014 činily 809 664 tis. Kč, z toho: 

1) přímo z rozpočtové kapitoly 335 MZ ČR - 804 823 tis. Kč; investiční prostředky – 120 tis. 
Kč, neinvestiční prostředky 804 703 tis. Kč (z toho 125 688 tis. Kč vyplaceno z nároků), 
z toho 358 734 tis. Kč osobní náklady (mzdy, OOV, pojistné a FKSP). 

2) rozpočtové opatření pro cizí OSS – Ministerstvo obrany (MO) – neinvestiční prostředky 
ve výši 4 841,2 tis. Kč. 

Řešení programových projektů přineslo poznatky využitelné v diagnostice, terapii i prevenci 
onemocnění, jakož i výsledky, které byly přínosem v oblasti zdravotní politiky. Výsledky přispějí 
ke zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel. Porovnáním dosažených výsledků a 
vyhlášených cílů programu lze konstatovat, že výsledky dosažené řešením projektů přispívají ke 
splnění cílů programu. 
 
Účelové výdaje přispěly ke zdokonalení diagnostiky, terapie a prevence nejzávažnějších 
onemocnění a zlepšení zdravotního stavu a kvality života obyvatel tak, jak bylo cílem 
jednotlivých programů.  
 
Nejvýše hodnocené výsledky dosažené při řešení projektů výzkumu a vývoje mohou být 
oceněny Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj a Čestnými uznáními. Od 
roku 2010 uděluje MZ nově i Cenu veřejnosti, na základě hlasování veřejnosti na webových 
stránkách MZ. V roce 2014 bylo uděleno jedno ocenění – Cena ministra, a to doc. RNDr Ondřeji 
Slabému z Masarykova onkologického ústavu za mimořádné výsledky dosažené při řešení 
projektu NT/11214-4 s názvem „Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním 
významem u pacientů s glioblastomem“. 
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V rámci celého programu RPV III.: 

- Počet přihlášených projektů:   Počet podporovaných projektů:  

o VES 2010 – 571 Žádostí    - 21,4 % - 110 projektů 

o VES 2011 – 502 Žádostí   - 18,5 % -  87 projektů 

o VES 2012 – 686 Žádostí   - 30,0 % - 173 projektů 

o VES 2013 -  568 Žádostí   - 29,8 % - 151 projektů 

V roce 2014 bylo podporováno celkem 469 projektů (ukončeno k 31.12.2014 - 95 projektů). 
 
 
Rozdělení finančních prostředků, dle druhu příjemce v roce 2014                    (v tis. Kč) 

Forma Neinvestiční  Investiční 
–  

Neinvestiční – 
procentuální vyjádření 

Investiční – 
procentuální vyjádření 

PO 418 427 0 52,00 % 0 % 
VŠ 320 052 0 39,77 % 0 % 
VVI 29 475 0 3,66 % 0 % 
Cizí PO 
státní 

33 867 120 4,21 % 100 % 

PO v půs. 
ÚSC 

327 0 0,04 % 0 % 

PO  2 555 0 0,32 % 0 % 
celkem 804 703 120 100 % 100 % 
OSS cizí* 4 841,2 0   

 * RO přes MF (příjemce: MO) 
 
Z celkové čerpané částky běžných účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje, tj. 804 703 
tis. Kč připadá 320 052 tis. Kč na vysoké školy a částka 418 427 tis. Kč byla přidělena přímo 
řízeným příspěvkovým organizacím. Ostatní subjekty obdržely nižší částky. 
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Přehled poskytnutých běžných výdajů na účelovou podporu přímo řízeným příspěvkovým 
organizacím v tis. Kč: 

      
Interní grantová agentura (IGA) neinvestiční příspěvky 2014 
             (v tis. Kč) 

 
351500 

Endokrinologický ústav 25 406 

 celkem 25 406 

 

352100 

Všeobecná fakultní nemocnice 84 891 
 Fakultní nemocnice Motol 27 041 
 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 11 969 
 Fakultní nemocnice Plzeň 4 701 
 Fakultní nemocnice Hradec Králové 18 168 
 Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno 23 101 
 Fakultní nemocnice Brno 27 930 
 Fakultní nemocnice Olomouc 16 734 
 Fakultní nemocnice Ostrava 7 980 

 celkem 352100 222 515 

 

352200 

Thomayerova nemocnice 12 567 
 Nemocnice na Bulovce 5 518 
 Nemocnice na Homolce 1 401 

 celkem  352200 19 486 

 

352700 

Masarykův onkologický ústav 10 157 
 Institut klinické a experimentální medicíny 57 387 
 Revmatologický ústav 14 632 
 Ústav hematologie a krevní transfúze 26 165 

 Psychiatrické centrum Praha 19 512 

 celkem 352700 127 853 

 
353100 

Státní zdravotní ústav  23 167 

 celkem 353100 23 167 

  Celkem 418 427 
Institucionální prostředky 
 
• přiděleny na dlouhodobý koncepční rozvoj Výzkumné organizace (VO), podle § 3              

odst. 3 písm. a), § 4 odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb.,  
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 

• přímo řízené organizace MZ – na rozvoj VO podle zhodnocení jimi dosažených výsledků – 
406 435 tis. Kč (investiční prostředky – 71 476 tis. Kč, neinvestiční prostředky 334 959 tis. 
Kč, z toho 160 780 tis. Kč osobní náklady). 

• věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků – vyplaceno 100 tis. Kč (Cena ministra 
zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj),  

• pořádání veřejných soutěží, hodnocení projektů, v celkové částce 9 347 tis. Kč. (z toho bylo 
použito 7 423 tis. Kč z nespotřebovaných výdajů roku předcházejícího). 

• Nespotřebované výdaje z roku 2014, budou efektivně použity v následujícím roce.  
Počet podporovaných institucí pro rok 2015 bude záviset na splnění/nesplnění podmínek 
pro uznání statutu Výzkumné organizace (Radou pro výzkum, vývoj a inovace), ale předpoklad 
je, že se jejich počet navýší ze současných 15 na cca 19, pro poskytovatele bohužel se stejnými 
finančními prostředky jako v roce předcházejícím. 
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Z celkově čerpaných prostředků ve výši 424 362 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje 71 476 tis. 
Kč a na běžné výdaje 352 886 tis. Kč. Částka 334 959 tis. Kč byla čerpána příspěvkovými 
organizacemi takto:   
 
 V+V Institucionální 2014                                (v tis. Kč) 

 
351500 

Endokrinologický ústav 6 370 
 celkem 351500 6 370 

 

352100 

Všeobecná fakultní nemocnice 65 613 
 Fakultní nemocnice Motol 48 754 
 Fakultní nemocnice Plzeň 16 465 
 Fakultní nemocnice Hradec Králové 21 767 
 Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno 10 176 
 Fakultní nemocnice Brno 20 074 
 Fakultní nemocnice Ostrava 12 027 
 celkem 352100 194 876 

 
352200 

Nemocnice Na Homolce 6 602 
 celkem 352200 6 602 

 

352700 

Masarykův onkologický ústav 7 189 
 Institut klinické a experimentální medicíny 62 066 
 Revmatologický ústav 10 218 
 Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze  20 013 
 Psychiatrické centrum Praha 11 624 
 celkem 352700 111 110 

 
353100 

Státní zdravotní ústav 16 001 
 celkem 353100 16 001 
 Celkem  334 959 
 
V roce 2014 neudělila Interní grantová agentura MZ žádnou návratnou finanční výpomoc 
a ani neeviduje návratnou finanční výpomoc splatnou v roce 2014. 
 
Podrobnější údaje o jednotlivých projektech výzkumu a vývoje, jsou k dispozici na odboru VLP 
MZ, oddělení vědy a výzkumu (VLP/1).  
 
Informace ohledně dosažených výsledků lze získat ze stránek Informačního systému výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací: 
http://www.isvav.cz/prepareResearchPlanForm.do  

 

1.3.9.H  Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU 

Většina projektů byla financována v rámci programu 135320 – Fondy EU. Seznam projektů, 
které čerpaly finanční prostředky v roce 2014 je přílohou tohoto dokumentu. 
 
Cíle programu jsou dány příslušnou programovou dokumentací. Dotace jsou využity na podporu 
materiálně technické základny pro podprogramy zabezpečující preventivní zdravotní péči, 
ochranu zdraví a záchranu života lidí v nouzi, přednemocniční neodkladnou péči, zlepšení 
radiační ochrany pacientů i zdravotnického personálu, snížení důsledků zdravotního postižení a 
následnou akutní péči a rehabilitaci, zvýšení efektivnosti a koordinaci nákladovosti služeb 
v oblasti veřejného zdraví a realizaci úspor energie v budovách a další potřeby ekologických 
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provozů a environmentálních otázek. Dále se jedná o problematiku zdravotnictví a péče o dítě, 
primární a sekundární péči s důrazem na seniory, hendikepované a znevýhodněné občany. 
 
Program je určen pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a jím zřizované příspěvkové organizace; 
organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace (obecně 
prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, 
spolcích podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a církevní právnické osoby podle 
zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) a fyzické a právnické osoby 
poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 20/1966 Sb., v platném 
znění anebo zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění (resp. zákona č. 372/2011, o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování), mezi které řadíme i zdravotní pojišťovny, 
vzdělávací/výzkumné organizace, dobrovolné a společenské organizace. 

Schválený rozpočet na rok 2014 činil 218 302,75 tis. Kč. Během roku docházelo             
k souvztažnému navyšování příjmů i výdajů (viz rozpočtová opatření), takže upravený rozpočet 
činil 1 065 680,45 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 1 350 471,89 tis. Kč 45,58 % konečného 
rozpočtu ve výši 2 962 818,67 tis. Kč. Na podíl státního rozpočtu připadá 73 768,18 tis. Kč tj. 
64,35 % konečného rozpočtu ve výši 114 633,65 tis. Kč a na podíl rozpočtu EU připadá              
1 276 703,71 tis. Kč tj. 44,82 % konečného rozpočtu v hodnotě 2 848 185,02 tis. Kč. 
  
Program je rozčleněn na následující podprogramy: 
135 32A IOP oblast intervence 1.1 MZd 

135 32C IOP oblast intervence 3.2 

135 32E IOP oblast intervence 3.4d)  

135 32R EHP Norsko  

135 32Q OP Životního prostředí  

135 32P  Program švýcarsko-české spolupráce 

135 32S OP vzdělávání pro konkurenceschopnost 
 
IOP oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 
Odbor evropských fondů jako pověřený zprostředkující subjekt Řídícím orgánem Ministerstva 
pro místní rozvoj realizuje v rámci MZ ČR projekty Integrovaného operačního programu v oblasti 
intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Globálním cílem oblasti intervence 3.2 je 
zajištění dostupnosti a kvality standardizované zdravotní péče včetně rozvoje efektivního 
systému prevence zdravotních rizik a modernizace procesů řízení kvality a nákladovosti 
v systému poskytování služeb veřejného zdraví. 
V průběhu roku 2014 se převážně předfinancovaly projekty s aktivitou 3.2a), která je zaměřena 
na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně 
technického zázemí. Částečně byly hrazeny dále projekty z aktivity 3.2b), která byla zaměřena 
na systémová opatření v oblasti prevence zdravotních rizik obyvatelstva a prevence sociálního 
vyloučení osob znevýhodněných jejich zdravotním stavem nebo věkem. Částečně byla 
realizována i aktivita 3.2c) v rámci projektů z 3. výzvy, která je zaměřena na systémová opatření 
v oblasti řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, 
hodnocení kvality a nákladovosti péče). 
 
V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky u projektů, které byly registrovány v rámci 
podprogramu 13532C, kde čerpání dosáhlo celkové výše 998 023 tis. Kč, z toho 973 727 tis. Kč 
ze SF a 24 296 tis. Kč ze SR.  Prostředky byly v převážné míře čerpány z nároků 
z nespotřebovaných výdajů. 
 
V rámci návrhu rozpočtu na rok 2014 nebyly požadovány žádné finanční prostředky. V průběhu 
roku bylo zažádáno o souvztažné navýšení příjmů a výdajů na financování projektů z nově 
vyhlášené 13. a 14. výzvy 3.2 IOP. Rozpočet po změnách u podílu SF proto činil 839 632. Podíl 
SR u těchto projektů byl kryt z nároků z nespotřebovaných výdajů. 
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Prostředky na platy nebyly v rámci IOP 3.2 čerpány.  
 
IOP oblast intervence 3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 
Oblast intervence se soustřeďuje na rozvoj a modernizaci všech složek Integrovaného 
záchranného systému, dále jen „IZS“, prevenci, monitoring a řešení rizik, koordinaci příprav na 
krizové situace a mimořádné události a minimalizaci jejich následků, dále na krizové řízení (s 
důrazem na civilní nouzovou připravenost), optimalizaci nouzového přežití a humanitární 
pomoci, bezpečnostní výzkum a inovace, další integraci stávajících systémů operačního řízení a 
krizového řízení v centrech IZS i u zásahových jednotek a v krizových štábech, a rovněž na 
rozvoj komunikace s občany při zajišťování prevence a řešení následků v oblasti bezpečnosti. 
Podporovanou aktivitou podprogramu IOP je operace 3.4d pořízení technologie pro zajištění 
efektivní akceschopnosti IZS. V rámci této aktivity je poskytováno financování pro pokrytí 
nákladů příspěvkovým organizacím zřízeným Ministerstvem zdravotnictví. Jedná se o náklady 
související s modernizací heliportů nutných pro zajištění dostupnosti letecké záchranné služby a 
dalších složek IZS navazujících na „národní síť specializovaných zdravotnických pracovišť 
traumatologické péče“.   
 
V roce 2014 nebyly čerpány finanční prostředky. Projekty byly registrovány v rámci 
podprogramu 13532E. V roce 2014 se nepodařilo vysoutěžit dodavatele k daným projektům. 
Veřejné zakázky jsou opakovány na za částku roku 2015, kdy se očekává realizace a čerpání 
finančních prostředků. Jedná se o 3 projekty příspěvkových organizací MZ ČR.  
 
Schválený rozpočet na rok 2014 činil 85,382 mil. Kč. Během roku 2014 nedošlo k úpravám výše 
výdajů ze státního rozpočtu. Tyto projekty jsou financovány z 15% z vlastních zdrojů příjemců a 
z 85% z prostředků Evropské unie.  
 
Prostředky na platy nebyly v rámci IOP 3.4 čerpány.  
 
IOP oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné zprávě 
Cílem projektu je zlepšit, zefektivnit a zjednodušit způsob využívání registrů, zlepšit tím 
informovanost státní správy, jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických 
pracovníků, odborné i laické veřejnosti a tím zefektivňovat proces péče a zajistit průběžné 
sledování a zvyšování kvality poskytované péče.  
 
V roce 2014 byl v rámci této oblasti podpory realizován pouze jeden projekt, a to projekt 
s názvem Úprava resortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní 
registry VS s registračním číslem CZ.1.06/1.100/07.06382. Projekt je registrován v systému 
EDS/SMVS v rámci podprogramu 13532A.  
 
Příjemcem projektu je organizační složka MZ ČR - KSRZIS. Projekt byl financován z nároků 
z nespotřebovaných výdajů. Realizace projektu probíhala v uvedeném roce dle schválené 
etapizace. Realizace projektu byla prodloužena do 30.6.2015. V rámci projektu nebyly v roce 
2014 čerpány finanční prostředky na platy.  
 
V roce 2014 byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 150 310 tis. Kč, z toho 127 763 tis. 
Kč ze SF a 22 546 tis. Kč ze SR.   
 
Projekt technické pomoci 6.1 Ministerstva zdravotnictví a Projekt technické 
pomoci 6.2 – 2. fáze Ministerstva zdravotnictví 
 
Projekt technické pomoci 6.1 a 6.2 je zaměřen na podporu efektivního řízení, monitorování, 
kontroly, analýzy, propagaci a poskytování informací na úrovni Integrovaného operačního 
programu (dále jen „IOP“) zajišťovaného MZ ČR. Projekt technické pomoci 6.2 – 2. fáze 
Ministerstva zdravotnictví byl zahájen jako navazující projekt v roce 2010. V roce 2014 byla 
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zahájena aktivita, jejímž cílem jsou audity projektů 4, 5 a 8 výzvy oblasti intervence 3.2 IOP 
Aktivita bude ukončena v roce 2015. 
 
Schválený rozpočet na rok 2014 činil 20,147 mil. Kč. Během roku 2014 nedošlo k úpravám výše 
výdajů ze státního rozpočtu. Tyto projekty jsou financovány z 15% ze státního rozpočtu a z 85% 
z prostředků Evropské unie. V roce 2014 byly čerpány prostředky ve výši 13,141 mil. Kč. 
Přidělené prostředky byly použity v rámci projektu 6.1 převážně na organizaci seminářů pro 
žadatele a příjemce dotací, na posudky právníků a expertů a na mzdové výdaje. Přidělené 
prostředky v rámci projektu 6.2 – 2 fáze byly použity na propagaci projektů IOP a školení 
pracovníků odboru evropských fondů.  
 
Projekt byl financován převážně z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky 
z obou projektů budou převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Některé plánované 
aktivity, jako např. tvorba analýz a evaluačních studií a propagace přínosu projektu IOP byly 
přesunuty do roku 2015, což výrazně ovlivnilo čerpání narozpočtovaných prostředků. V roce 
2014 byly některé plánované aktivity omezeny z důvodu převedení personálních kapacit na 
naplnění pravidla n+2 za rok 2014. 
 
V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno 6 576,76 tis. Kč (částka je uvedena 
včetně motivací) v členění na 986,52 tis. Kč podíl SR a 5 590,30 tis. Kč podíl EU. V rámci 
položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 311,43 tis. Kč, z toho podíl SR tvořil 
46,71 tis. Kč a podíl EU činí 264,71 tis. Kč. 
 
Projekty nejsou evidovány v systému EDS/SMVS. 
 
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast intervence 1.1 a 4.1 
Program je zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu 
práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do 
společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 
Oblast intervence 1.1 podporuje zejména zvyšování odborných znalostí, dovedností a 
kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Oblast intervence 4.1 podporuje zavádění opatření 
podporujících zvyšování kvality regulace, vzdělávání a řízení ve správních úřadech a v úřadech 
územních samosprávních celků a zajišťování efektivní komunikace veřejné správy uvnitř i 
navenek. 
 
MZ ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost oblasti podpory 1.1 
Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků v roce 2014 realizovalo 
celkem 2 projekty zaměřené na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Projekty byly ukončeny 
v dubnu 2013. V roce 2014 byla vyhlášena výzva pro předkládání Žádostí v oblasti intervence 
1.1 zaměřená na vzdělávání zdravotnických pracovníků. V roce 2014 bylo schváleno celkem 7 
projektů příspěvkových organizací MZ ČR.  
 
MZ ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - oblasti podpory 4.1 v roce 
2014 realizovalo 2 projekty zaměřené na zvýšení výkonnosti státní správy prostřednictvím 
nových ICT metod a na strategické projektové řízení MZ ČR.  Jeden projekt byl ukončen v roce 
2014. V roce 2014 byl realizován jeden projekt organizační složky státu zřízené MZ ČR. 
 
Schválený rozpočet na rok 2014 činil 272 mil. Kč. Během roku 2014 nedošlo k úpravám výše 
výdajů ze státního rozpočtu. V průběhu roku 2014 byly čerpány prostředky na financování 
schválených projektů ve výši 25,285 mil. Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo realizováno 
proplacení 1 projektu organizační složky zřízené MZ ČR, která s přidělenými finančními 
prostředky hospodaří v rámci svého rozpočtu. Dále byly realizovány projekty MZ ČR a 
financovány projekty příspěvkových organizací MZ ČR, které byly v roce 2014 schváleny. 
Nevyčerpané nároky z nespotřebovaných výdajů budou využity k financování schválených 
projektů příspěvkových organizací MZ ČR. 
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V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno ze strany MZ ČR v roli příjemce      
158,79 tis. Kč v členění na 23,82 tis. Kč podíl SR 134,97 tis. Kč podíl EU.  
 
V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 203 tis. Kč, z toho podíl 
SR 30,45 tis. Kč a podíl EU činí 172,55 tis. Kč. 
 
V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno příspěvkovými organizacemi MZ ČR 
v roli příjemce 1 777,66 tis. Kč v členění na 266,65 tis. Kč podíl SR 1 511,01 tis. Kč podíl EU. 
V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 791,66 tis. Kč, z toho podíl 
SR 118,75 tis. Kč a podíl EU činí 672,91 tis. Kč. 
 
Projekty nejsou evidovány v systému EDS/SMVS. 
 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – podprogram 13532S 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a 
modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do 
komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.  

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) spadá mezi vícecílové 
tematické operační programy. Je financován z Evropského sociálního fondu. 

V roce 2014 bylo realizováno 13 projektů přímo řízených organizací financovaných 
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Řídícím orgánem je Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace z pozice 
zřizovatele organizací, které jsou příjemci projektů. 

Na rok 2014 bylo rozpočtováno 37,917 mil. Kč. V průběhu roku 2014 došlo k navýšení rozpočtu 
prostřednictvím žádosti o souvztažné navýšení příjmů a výdajů a rozpočtového opatření 
z kapitoly MŠMT celkem na 45,663 mil. Kč. Rozpočtové opatření bylo nutné provést z důvodu 
schválení projektu příspěvkové organizace MZ ČR po termínu pro vytvoření návrhu rozpočtu na 
rok 2013. V průběhu roku 2014 byly čerpány prostředky na financování schválených projektů ve 
výši 138,705 mil. Kč. K nevyčerpání prostředků došlo postupnou realizací víceletých aktivit 
projektů.  

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532S, částečně mimo tento program. 
V rámci programu 13532S bylo realizováno čerpání v celkové částce 15.040 tis. Kč, z toho SR 
2.256 tis. Kč a FM 12.784 tis. Kč. 

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno příspěvkovými organizacemi MZ ČR 
v roli příjemce 6 822,35 tis. Kč v členění na 1 023,35 tis. Kč podíl SR 5 799,00 tis. Kč podíl EU. 
V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 27 990,84 tis. Kč, z toho 
podíl SR 4 198,63 tis. Kč a podíl EU činí 23 792,21 tis. Kč. 

 
Operační program Životní prostředí – podprogram 13532Q 

Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i 
zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku 
odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů 
energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.  

Projekty jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti. 
Řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. Jako zprostředkující subjekt byl zvolen 
Státní fond životního prostředí. MZ ČR vystupuje v roli poskytovatele dotace pro své přímo 
řízené organizace. 
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Na rok 2014 bylo narozpočtováno celkem 74,585 mil. Kč. V průběhu roku 2014 byly čerpány 
prostředky na financování schválených projektů ve výši 24,791 mil. Kč. Čerpání bylo hrazeno 
především z nároků z nespotřebovaných výdajů. K nedočerpání došlo především z důvodu 
složitých postupů při výběru dodavatelů v důsledku změny zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách. V rámci programu 13532Q bylo realizováno čerpání v celkové částce 24 015 tis. Kč, 
z toho SR 309 tis. Kč a FM 23 706 tis. Kč. 

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2014 čerpány. 

 

1.3.9.CH Výdaje na společné projekty financované z části z 
prostředků finančních mechanismů 

Finanční mechanismus EHP a Norské fondy  

Schválený i upravený rozpočet celkem byl ve výši 249 836 tis. Kč, čerpáno bylo celkem             
21 728 tis. Kč, tj. 0,08 %, v tom podíl státního rozpočtu 3 098 tis. Kč a podíl prostředků 
finančních mechanismů 18 630 tis. Kč.  

MZ se podílí na programech EHP Norsko a v Programu švýcarsko – české spolupráce a ani 
v jednom programu není rozpočet plněn. K nedočerpání částky u Programu Norských fondů 
došlo v důsledku zdlouhavého procesu jednání před podpisem Dohody o programu a dále 
dlouhé schvalování všech dokumentů. U Programu švýcarsko – české spolupráce došlo 
k nečerpání prostředků z důvodu prodloužení projektů v důsledku problémů zapříčiněných 
změnami zákona č. 137/200 Sb. a zdlouhavým procedurám administrace výběrových řízení. 
Cílem programu je přispívat ke zmírňování hospodářských a sociálních rozdílů v Evropském 
hospodářském prostoru.  

V červnu 2011 bylo mezi Norským královstvím a Českou republikou podepsáno memorandum o 
porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norska na programové období 2009-
2014. Jednou z podporovaných oblastí je oblast veřejného zdraví, a to v rámci programu 
„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. 

 

Ve finančním mechanismu Norska II jsou podporovány dvě aktivity: 

- Psychiatrická péče 
- Péče o děti 

V roce 2014 byly realizovány následující aktivity: 

- Vyhlášení otevřené výzvy (projekty byly schváleny, ale do konce roku 2014 nebyly 
vydány právní akty) 

- Vyhlášení výzvy pro Malá grantová schémata (v roce 2014 byly Žádosti předloženy, ale 
dosud neschváleny) 

- Vydání řídící dokumentace a zahájení realizace 3 Předem definovaných projektů 
- Realizace aktivit v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni 

OPATŘENÍ A 

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532R, částečně mimo tento program. 

Mimo podprogram 13532R byla v roce 2014 financovaná příprava a řízení programu. 

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno 264,50 tis. Kč (jedná se pouze o 
vyplacené motivace), které byly financovány z finančních mechanismů.  
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V rámci podprogramu 13532R  byly financovány výdaje vztahující se k Předem definovaným 
projektům v celkové částce 2 958 tis. Kč, z toho SR 591 tis. Kč a FM 2 367 tis. Kč. 

V rámci položky 5011 Platy zaměstnanců bylo čerpáno příspěvkovými organizacemi MZ ČR 
v roli příjemce 386,68 tis. Kč v členění na 77,34 tis. Kč podíl SR 309,34 tis. Kč podíl FM. 
V rámci položky 5021 – Ostatní osobní výdaje bylo čerpáno celkem 1 435,52 tis. Kč, z toho 
podíl SR 287,11 tis. Kč a podíl EU činí 1 148,41 tis. Kč. 

 
Program švýcarsko – české spolupráce  

V programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví byly 
definovány následující specifické cíle: 

- Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro 
seniory, handicapované, znevýhodněné a umírající; 

- Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru 
péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče; 

- Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni. 

V roce 2014 byla administrována 1. výzva zahájená v roce 2012 a byly schváleny projekty 
v rámci 2 výzvy. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu složitosti velkých projektů 
zahrnujících stavební aktivity a prodlužování v důsledku složitosti výběrových řízení na stavební 
práce. Projekty zaměřené na podporu domácí péče a nestátních neziskových organizací 
v podstatě kopírují nastavený harmonogram. 

Program je částečně realizován v rámci podprogramu 13532P, částečně mimo program – 
prostředky na administraci a financování NNO. V rámci programu 13532P bylo realizováno 
čerpání v celkové částce 1.520 tis. Kč, z toho SR 228 tis. Kč a FM 1.292 tis. Kč. 

Prostředky na platy zaměstnanců ani na ostatní osobní výdaje nebyly v r. 2014 čerpány. 

Na rok 2014 byla pro Finanční mechanismy - Program švýcarsko-české spolupráce a Program 
Norských fondů rozpočtována částka 249,826 mil. Kč. V průběhu roku 2014 byly čerpány 
finanční prostředky v celkové výši 21,728 mil. Kč. 

Komentář k příjmům finančních prostředků státního rozpočtu v roce 2014  

V roce 2014 objem celkových skutečně realizovaných příjmů u Integrovaného operačního 
programu dosáhl částky 615 134 tis. Kč. Rozpočet po změnách, který činil 942 139 Kč, byl 
splněn na cca 65,29 %.  

Zvýšení procenta plnění u realizovaných příjmů bylo dosaženo u OPVK, kde byly 
narozpočtovány příjmy po změnách ve výši 38 813 tis. Kč a realizovány ve výši 115 729 tis. Kč 
– procento plnění je tedy cca 298,17 %a dále u OPLZZ, kde byly narozpočtovány příjmy po 
změnách ve výši 231 tis. Kč a realizovány ve výši 246 775 tis. Kč, což představuje plnění ve výši 
106 828,82%. 

U ostatních operačních programů a Finančních mechanismů je nízké procento plnění 
narozpočtovaných příjmů způsobeno zpožděním realizace některých projektů, případně jejich 
zrušením. Ze stejných důvodů je i nízké procento plnění u narozpočtovaných výdajů. Příčinou 
zpoždění realizace projektů byly zdlouhavé procesy při hodnocení, schvalování a realizaci 
výběrových řízení. 
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Přehled o jednotlivých programech, rozpočtu a čerpání prostředků s uvedením podílu státního 
rozpočtu a rozpočtu EU je uveden v tabulce č. 8 – „Výdaje kapitoly na financování společných 
programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů“.  

 

1.3.9.I Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 
Sb. 

Upravený rozpočet pro tuto oblast činil 8 800,9 tis. Kč, čerpáno bylo 7 891,84 tis. Kč,                   
tj. 92,84 %. 
 

521234 – 1105 – Krizová připravenost přímo řízených organizací  

Původně plánovaná částka ve výši 6 750,00 tis. Kč byla v roce 2014 navýšena o 743,41 tis. Kč 
z nespotřebovaných výdajů v roce 2013.  

1. Pro Všeobecnou fakultní nemocnici, Kliniku pracovního lékařství – Toxikologické informační 
středisko a Středisko pro ozářené osoby (TIS a SSZP) byly přiděleny finanční prostředky na 
nákup a obměnu antidot, na provozní náklady spojené s vedením informační databáze 
toxických látek a na financování projektu EU ASHT III. 

2. Na základě přijaté Metodiky k zajištění odběru a distribuce transfuzních přípravků a 
krevních derivátů při hromadných příjmech postižených osob při mimořádných událostech 
vydané ve Věstníku MZ č. 3/2008 byly poskytnuty vybraným fakultním nemocnicím (Fakultní 
nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Hradec 
Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice 
Brno) finanční příspěvky na provoz krizových transfuzních center (KTC) ve výši 115 tis. Kč 
pro každé KTC a dále pro každé KTC finanční částka ve výši 20 tis. Kč na nákup nových 
teplotních sond pro měření teploty při přepravě transfuzních přípravků a krevních derivátů. 

3. Na základě přijaté „Metodiky krve“ byly pro Ústřední vojenskou nemocnici-Vojenskou 
fakultní nemocnici v Praze (ÚVN - VoFN) převedeny rozpočtovým opatřením finanční 
prostředky na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra (ÚILC) a na 
provozní náklady KTC ÚVN-VoFN. Celkem bylo převedeno 335 tis. Kč 

4. Na základě rozhodnutí porady vedení č. 20 ze dne 4.6.2010 byly poskytnuty finanční 
prostředky na zajištění vybavení členů Traumateamu ČR, materiálně-technické vybavení 
Traumateamu ČR věcnými prostředky, na nákup transportních beden pro přepravu 
materiálu, na zajištěná vzdělávání a výcviku členů Traumateamu ČR a na přípravu a 
provedení cvičení RAFEX 2014 v celkové výši 743,41 tis. Kč. 

5. Pro Útvary krizového managementu nemocnic přímo řídící působnosti MZ byly přiděleny 
účelové finanční prostředky na vzdělávání a výcvik zdravotnických pracovníků podílejících 
se na zajištění krizové připravenosti, na nákup osobních ochranných prostředků, na 
provedení nácviků a na nákup věcných prostředků pro zajištění činností vyplývajících 
z nově zpracovaných traumatologických plánů, které byly zpracovány v souladu se 
zákonem č. 372/2011 Sb. 

6. Zdravotnické zabezpečení krizových stavů je přímo řízenou organizací MZ spravuje věcné 
prostředky MZ pro zajištění připravenosti resortu zdravotnictví pro řešení mimořádných 
událostí a krizových situací. S ohledem na jeho určení mu byly v roce 2014 poskytnuty 
finanční prostředky na provedení revizí těchto věcných prostředků, dokoupení některých 
součástí, které nelze obměnit. 
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7. V roce 2014 byly poskytnuty 3 popáleninovým centrům finanční prostředky na nákup a 
obměnu nepodkočitelné zásoby zdravotnických prostředků, které by byly využity v případě 
řešení mimořádných událostí nebo krizových situací. 

 

527134 – 1104 – Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni  

Původně plánovaná částka v rozpočtovém odvětví 527134-1104 ve výši 150 tis. Kč byla v roce 
2014 upravena rozpočtovými opatřeními na částku 78,95 tis. Kč. Finanční prostředky byly 
čerpány na zajištění poskytování hostingu SW pro vyplňování katalogových listů k plnění úkolů 
MZ stanovených usnesením vlády č. 519/2012.  

 
 

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

2.1. Programy řady „135“ 
Rozpočet byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 1 245 126,71 tis. Kč, čerpáno 
bylo celkem 1 194 938,97 tis. Kč, v tom podíl státního rozpočtu 52 524,84 tis. Kč 
a podíl rozpočtu EU 1 142 414,13 tis. Kč. Upravený rozpočet byl vysoce překročen z důvodu 
použití nároků ve výši 525 899 tis. Kč. 

MZ se podílelo na realizaci projektů v rámci Integrovaného operačního programu a na 
operačních programech Lidské zdroje a zaměstnanost, Životní prostředí a Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Na plnění rozpočtu se u realizace podílí především Integrovaný operační 
program. U ostatních operačních programů je nízké procento plnění způsobeno zpožděním 
realizace některých projektů, případně jejich zrušením. Ze stejných důvodů je i nízké procento 
plnění u narozpočtovaných příjmů. Příčinou zpoždění realizace projektů byly zdlouhavé procesy 
při hodnocení, schvalování a realizaci výběrových řízení. 

V tabulce níže je uveden přehled čerpání projektů řady „135“ v roce 2014 – dle právní formy. 



  

PRÁVNÍ 
FORMA 

NÁZEV ÚČASTNÍKA PROGRAMU ČÍSLO AKCE POLOŽKA 
ČERPÁNÍ 2014 

- PODÍL SR 
ČERPÁNÍ 2014 - 
PODÍL EU / FM 

CELKEM 

Společnosti s ručením omezeným 

112 NEMOS SOKOLOV s.r.o. 135D32C000828 5213 46 162,00 261 588,00 307 750,00 

112 NEMOS SOKOLOV s.r.o. 135D32C000828 6313 607 091,00 3 440 178,00 4 047 269,00 

112 Medica zdravotní péče, s.r.o. 135D32P001011 5213 3 222,90 18 263,10 21 486,00 

112 Medica zdravotní péče, s.r.o. 135D32P001011 6313 61 020,00 345 780,00 406 800,00 

112 Ošetřovatelská a sesterská agentura OASA Opava s.r.o. 135D32P001012 6313 17 336,25 98 238,75 115 575,00 

Celkem   734 832,15 4 164 047,85 4 898 880,00 

Akciové společnosti 

121 Krajská zdravotní, a.s. 135D32C000628 5213 0,00 97 750,00 97 750,00 

121 Krajská zdravotní, a.s. 135D32C000628 6313 0,00 13 995 399,05 13 995 399,05 

121 Vítkovická nemocnice, a.s. 135D32C000806 5213 111,00 630,00 741,00 

121 Vítkovická nemocnice, a.s. 135D32C000806 6313 2 294 259,00 13 000 795,00 15 295 054,00 

121 Litomyšlská nemocnice, a.s. 135D32C000813 5213 0,00 730 805,68 730 805,68 

121 Litomyšlská nemocnice, a.s. 135D32C000813 6313 0,00 14 910 634,78 14 910 634,78 

121 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 135D32C000817 5213 0,00 188 252,05 188 252,05 

121 Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje 135D32C000817 6313 0,00 6 986 288,86 6 986 288,86 

121 Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje 135D32C000818 6313 0,00 14 909 756,41 14 909 756,41 

121 Nemocnice Písek, a.s. 135D32C000822 5213 0,00 1 324 270,20 1 324 270,20 

121 Nemocnice Písek, a.s. 135D32C000822 6313 0,00 3 739 093,72 3 739 093,72 

121 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, .a.s. 135D32C000823 5213 0,00 128 304,00 128 304,00 

121 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, .a.s. 135D32C000823 6313 0,00 11 134 294,00 11 134 294,00 

121 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 135D32C000827 5213 0,00 304 164,00 304 164,00 

121 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 135D32C000827 6313 0,00 30 060 786,61 30 060 786,61 

121 Krajská zdravotní, a.s. 135D32C000830 6313 0,00 10 994 665,00 10 994 665,00 

121 Pardubická krajská nemocnice, a.s. 135D32C001001 5213 0,00 125 065,60 125 065,60 

121 Pardubická krajská nemocnice, a.s. 135D32C001001 6313 0,00 14 555 894,25 14 555 894,25 

121 Nemocnice České Budějovice, a.s. 135D32C001003 5213 0,00 91 536,50 91 536,50 

121 Nemocnice České Budějovice, a.s. 135D32C001003 6313 0,00 45 621 799,31 45 621 799,31 
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121 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 135D32C001006 5213 0,00 172 056,15 172 056,15 

121 Uherskohradišťská nemocnice a.s. 135D32C001006 6313 0,00 1 764 708,40 1 764 708,40 

121 Středomoravská nemocniční a.s. 135D32C001010 5213 7 584,38 42 976,15 50 560,53 

121 Středomoravská nemocniční a.s. 135D32C001010 6313 2 231 194,16 12 642 849,83 14 874 043,99 

121 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 135D32C001011 6313 0,00 2 554 053,43 2 554 053,43 

121 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 135D32C001012 5213 0,00 79 050,00 79 050,00 

121 Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 135D32C001012 6313 0,00 14 003 182,71 14 003 182,71 

121 Nemocnice Nový Jičín a.s. 135D32C001017 6313 13 499 999,88 76 499 999,32 89 999 999,20 

121 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 135D32C001026 6313 0,00 57 624 404,43 57 624 404,43 

Celkem   18 033 148,42 348 283 465,44 366 316 613,86 

Organizační složky státu 

325 Koordinační středisko pro resortní informační systémy 135V32A000603 5166 23 431,65 132 779,35 156 211,00 

325 Koordinační středisko pro resortní informační systémy 135V32A000603 6111 22 523 051,94 127 630 627,56 150 153 679,50 

325 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 135V32C000926 5169 7 906 397,83 24 223 355,81 32 129 753,64 

Celkem   30 452 881,42 151 986 762,72 182 439 644,14 

Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem 

331 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 135D32C000802 5321 0,00 229 664,05 229 664,05 

331 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace 135D32C000802 6341 0,00 12 165 406,55 12 165 406,55 

331 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 135D32C000804 5323 0,00 76 045,23 76 045,23 

331 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 135D32C000804 6342 0,00 14 362 385,40 14 362 385,40 

331 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 135D32C000805 6342 0,00 17 368 337,50 17 368 337,50 

331 Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 135D32C000809 6342 0,00 2 202 018,00 2 202 018,00 

331 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 135D32C000816 5323 0,00 85 952,25 85 952,25 

331 Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace 135D32C000816 6342 0,00 14 193 826,13 14 193 826,13 

331 Městská nemocnice v Litoměřicích 135D32C001004 6341 0,00 14 350 579,45 14 350 579,45 

331 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 135D32C001009 5323 0,00 168 653,43 168 653,43 

331 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 135D32C001009 6342 0,00 13 192 194,69 13 192 194,69 

331 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 135D32C001013 5323 0,00 15 427,50 15 427,50 

331 Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 135D32C001013 6342 0,00 8 300 232,79 8 300 232,79 
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331 Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 135D32C001024 6342 0,00 63 173 849,53 63 173 849,53 

Celkem   0,00 159 884 572,50 159 884 572,50 

Státní příspěvkové organizace 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000607 6351 0,00 1 003 694,78 1 003 694,78 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000609 6351 0,00 73 936,33 73 936,33 

332 CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE 135V32C000631 6351 0,00 15 707 286,85 15 707 286,85 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32C000701 6351 0,00 2 331 300,95 2 331 300,95 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000714 5331 0,00 210 460,00 210 460,00 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000714 6351 0,00 4 099 570,40 4 099 570,40 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000716 5331 0,00 215 560,00 215 560,00 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000716 6351 0,00 1 089 297,95 1 089 297,95 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000810 5331 0,00 72 395,35 72 395,35 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000810 6351 0,00 35 907 936,12 35 907 936,12 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000811 5331 0,00 326 114,40 326 114,40 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000811 6351 0,00 7 041 543,64 7 041 543,64 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32C000815 6351 0,00 30 331 187,75 30 331 187,75 

332 Nemocnice Na Homolce 135V32C000819 5331 0,00 9 919,21 9 919,21 

332 Nemocnice Na Homolce 135V32C000819 6351 0,00 9 618 017,48 9 618 017,48 

332 Fakultní nemocnice Brno 135V32C000820 5331 0,00 568 663,60 568 663,60 

332 Fakultní nemocnice Brno 135V32C000820 6351 0,00 14 661 882,40 14 661 882,40 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000902 5331 0,00 401 171,27 401 171,27 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000902 6351 0,00 10 334 991,99 10 334 991,99 

332 REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ 135V32C000905 5331 0,00 1 755 770,53 1 755 770,53 

332 REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ 135V32C000905 6351 0,00 2 139 821,96 2 139 821,96 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000906 5331 0,00 378 419,97 378 419,97 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000906 6351 0,00 8 954 522,38 8 954 522,38 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000907 5331 0,00 110 574,01 110 574,01 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000907 6351 0,00 5 616 762,76 5 616 762,76 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000909 5331 0,00 61 743,03 61 743,03 
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332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000909 6351 0,00 16 409 071,30 16 409 071,30 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000911 5331 0,00 110 874,00 110 874,00 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C000911 6351 0,00 15 684 625,00 15 684 625,00 

332 Fakultní nemocnice Hradec Králové 135V32C000912 5331 0,00 11 475,00 11 475,00 

332 Fakultní nemocnice Hradec Králové 135V32C000912 6351 0,00 13 218 238,81 13 218 238,81 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000913 5331 0,00 18 232,50 18 232,50 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000913 6351 0,00 6 820 280,73 6 820 280,73 

332 Rehabilitační ústav Kladruby 135V32C000915 5331 0,00 1 377 728,41 1 377 728,41 

332 Rehabilitační ústav Kladruby 135V32C000915 6351 0,00 6 456 873,70 6 456 873,70 

332 Fakultní nemocnice Brno 135V32C000916 5331 0,00 1 496 592,94 1 496 592,94 

332 Fakultní nemocnice Brno 135V32C000916 6351 0,00 2 803 242,52 2 803 242,52 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000917 5331 0,00 387 098,37 387 098,37 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32C000917 6351 0,00 2 006 602,65 2 006 602,65 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32C000919 5331 0,00 301 908,10 301 908,10 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32C000919 6351 0,00 3 794 152,65 3 794 152,65 

332 REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ 135V32C000920 5331 0,00 2 052 989,44 2 052 989,44 

332 REHABILITAČNÍ ÚSTAV HRABYNĚ 135V32C000920 6351 0,00 754 919,00 754 919,00 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 135V32C000921 5331 0,00 22 783,40 22 783,40 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 135V32C000921 6351 0,00 2 846 579,45 2 846 579,45 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 135V32C000922 5331 0,00 794,75 794,75 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 135V32C000922 6351 0,00 1 024 704,83 1 024 704,83 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000923 5331 0,00 42 308,05 42 308,05 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000923 6351 0,00 12 620 433,32 12 620 433,32 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32C000924 5331 0,00 42 551,00 42 551,00 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32C000924 6351 0,00 7 427 415,02 7 427 415,02 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32C000925 5331 0,00 19 755,81 19 755,81 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32C000925 6351 0,00 11 322 879,24 11 322 879,24 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000927 5331 0,00 453 322,28 453 322,28 

332 Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace 135V32C000927 6351 0,00 2 817 109,06 2 817 109,06 
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332 Fakultní nemocnice v Motole 135V32C001007 6351 0,00 2 101 345,04 2 101 345,04 

332 Fakultní nemocnice Hradec Králové 135V32C001015 6351 0,00 12 029 715,95 12 029 715,95 

332 Masarykův onkologický ústav 135V32C001016 6351 0,00 7 866 996,50 7 866 996,50 

332 Fakultní nemocnice Brno 135V32C001018 6351 0,00 11 056 375,00 11 056 375,00 

332 Fakultní nemocnice v Motole 135V32C001019 6351 0,00 36 518 167,84 36 518 167,84 

332 Fakultní nemocnice Plzeň 135V32C001020 6351 0,00 32 041 392,85 32 041 392,85 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32C001021 6351 0,00 21 498 474,69 21 498 474,69 

332 Fakultní nemocnice Olomouc 135V32C001023 5331 0,00 58 820,00 58 820,00 

332 Fakultní nemocnice Olomouc 135V32C001023 6351 0,00 49 094 190,35 49 094 190,35 

332 Thomayerova nemocnice 135V32P001107 5331 9 245,28 52 389,92 61 635,20 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32Q000901 5331 0,00 775 121,20 775 121,20 

332 Fakultní nemocnice Ostrava 135V32Q001002 6351 0,00 9 083 155,50 9 083 155,50 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32Q001004 6351 0,00 7 176 381,70 7 176 381,70 

332 Psychiatrická léčebna Šternberk 135V32Q001005 6351 0,00 2 179 808,34 2 179 808,34 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32Q001101 5331 12 000,00 204 000,00 216 000,00 

332 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 135V32Q001101 6351 297 781,00 5 062 277,00 5 360 058,00 

332 Psychiatrická nemocnice Bohnice 135V32R001101 5331 268 969,78 1 075 879,12 1 344 848,90 

332 Fakultní nemocnice v Motole 135V32R001102 5331 70 129,20 280 516,78 350 645,98 

332 Fakultní nemocnice v Motole 135V32R001103 5331 252 582,60 1 010 330,40 1 262 913,00 

332 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 135V32S000801 5331 2 256 018,78 12 784 106,38 15 040 125,16 

Celkem   3 166 726,64 477 317 531,00 480 484 257,64 

Církve a náboženské společnosti 

721 Charita Zábřeh 135D32P001008 5223 5 818,50 32 971,50 38 790,00 

721 Charita Zábřeh 135D32P001008 6323 55 362,49 313 720,76 369 083,25 

721 Charita Konice 135D32P001010 5223 76 068,72 431 056,08 507 124,80 

Celkem   137 249,71 777 748,34 914 998,05 



  

2.2. Výdaje vedené v informačním systému programovaného 
financování – programy řady „235“ 

Zákonem č. 475/2013 Sb. ze dne 19. prosince 2013, o státním rozpočtu České republiky na rok 
2014, byly pro resort Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZ) v oblasti kapitálových výdajů 
stanoveny tyto závazné ukazatele (Průřezové ukazatele): 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 
1 530 975,875 tis. Kč, z toho na programy bez spolufinancování z rozpočtu Evropské unie 
(programy řady 235) bylo vyčleněno 1 133 989 tis. Kč. 

Celkové výdaje byly rozděleny na jednotlivé programy vedené v ISPROFIN EDS/SMVS 
následovně: 

    v tis. Kč 

Číslo a název investičního programu  

235 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení 
resortu MZ 19 077

235 020 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a 
vzdělávání 2 343

235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny fakultních 
nemocnic 977 955

235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve 
státním vlastnictví 26 365

235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních 
léčebných ústavů 28 124

235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního 
zdravotnictví 58 954

235 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení 
zdravotnictví pro řešení krizových situací 2 422

235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 3 515

235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 12 890

235 330 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 2 344

Celkem  1 133 989
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Schválené ukazatele po rozpočtových opatřeních 

Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MZ „Výdaje vedené v informačním systému 
programového financování celkem“ stanovený zákonem 475/2013 Sb. ze dne 19. prosince 
2013, o státním rozpočtu České republiky na rok 2014, byl za programy řady 235 v průběhu 
roku 2014 navýšen v souhrnu změn o částku 144 482,170 tis. Kč (rozpočet po změnách 
k 31.12.2014), a to následujícími rozpočtovými opatřeními: 

1. Na zajištění trvalé připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací byly 
převedeny finanční prostředky v celkové výši 4 482,170 tis. Kč z oblasti běžných výdajů 
do programu č. 235 210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního zdravotnictví, podprogramu č. 235 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny záchranných služeb, které byly určeny poskytovatelům zdravotnické 
záchranné služby. 

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 3. června 2014 pod čj. MF – 44246/2014/1404.  

2. S cílem optimalizace zdravotních oborů fakultních nemocnic byly převedeny finanční 
prostředky v celkové výši 140 000 tis. Kč z oblasti běžných výdajů do programu č. 235 110 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. Z toho 
do podprogramu č. 235 11D Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
FTNsP Praha 4 byly převedeny finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, do podprogramu 
č. 235 11G Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec Králové 
byly převedeny finanční prostředky ve výši 30 000 tis. Kč a do podprogramu č. 235 11H 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno byly převedeny finanční 
prostředky ve výši 70 000 tis. Kč. 

Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 3. prosince 2014 pod čj. MF – 76816/2014/1404.  

Dále byly v průběhu roku 2014 stanovené limity jednotlivých programů reprodukce majetku 
navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle 
závěrů přijatých poradou vedení MZ a dle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých 
akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů. 

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS za programy 
řady 235 činily k 31.12.2014 částku 1 278 471,170 tis. Kč. 

V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období 
tj. ke dni 31.12.2014 celkem financováno 10 programů reprodukce majetku řady 235. 
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Výdaje upraveného rozpočtu na jednotlivé programy byly v rozdělení na systémově určené 
výdaje a individuálně posuzované výdaje k 31.12.2014 v následující výši: 

 

 v tis. Kč 

Číslo a název investičního programu Celkem Systémová 
dotace  

Individuální 
dotace 

235 010 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny systému řízení resortu MZ 

19 377 19 377  

235 020 Rozvoj a obnova mat. tech. základny 
zdravotnického školství a vzdělávání 

2 829 2 829  

235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny fakultních nemocnic 

1 042 604 793 974 248 630 

235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny nemocnic ve státním vlastnictví 

27 189 27 189  

235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny státních léčebných ústavů 

66 291 66 291  

235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny regionálního zdravotnictví 99 796 99 796  

235 220 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technického vybavení zdravotnictví pro 
řešení krizových situací 

2 422 2 422  

235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 3 515 3 515  

235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 12 890 12 890  

235 330 Program podpory a ochrany veřejného 
zdraví 1 558 1 558  

Celkem 1 278 471 1 029 841 248 630 

 
 

Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová 
opatření podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, (upravený 
rozpočet, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 2 383 429 tis. Kč. 

 

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně nároků 
z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 264 953 tis. Kč, tj. 20,72 % upraveného rozpočtu 
a 11,12 % konečného rozpočtu.  
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Přehled o výdajích upraveného rozpočtu za programy řady 235 z pohledu odvětví třídění rozpočtové skladby a druhového třídění rozpočtové 
skladby poskytuje níže uvedená tabulka: 

v tis. Kč 
 Rozpočtová položka                          

Paragraf 5137 5166 5169 5171 5331 6111 6121 6122 6123 6125 6313 6321 6322 6323 6329 6341 6342 6351 Celkem 

352100                                   998 319 998 319 

352200                     14 358           46 807 45 955 107 120 

352300                                   65 710 65 710 

352600                                 2 233 581 2 814 

352700                                   27 189 27 189 

353100                                   972 972 

353300                               9 033 28 039   37 072 

353900 19           812 350 300 477                 1 958 

354132                                   1 172 1 172 

354200                                   1 172 1 172 

354300                             260     12 630 12 890 

354900                                       

356100             8 769     1 074                 9 843 

356200             2 412 918 5 479 426                 9 234 

359200                                   1 171 1 171 

521234                                   1 836 1 836 

Celkem 19           11 993 1 268 5 779 1 977 14 358       260 9 033 77 079 1 156 706 1 278 471 
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Přehled o výdajích konečného rozpočtu za programy řady 235 z pohledu odvětví třídění rozpočtové skladby a druhového třídění rozpočtové skladby 
poskytuje níže uvedená tabulka: 

v tis. Kč 

 
Rozpočtová položka                    

Paragraf 5137 5166 5169 5171 5331 6111 6121 6122 6123 6125 6313 6321 6322 6323 6329 6341 6342 6351 Celkem 

352100                                   1 713 737 1 713 737 

352200                     31 431     2 000     62 174 144 211 239 817 

352300         2 711                         189 274 191 984 

352600                                 5 600 1 889 7 489 

352700                                   78 885 78 885 

353100                                   3 378 3 378 

353300                               9 033 28 039   37 072 

353900 374 2 848       255 3 571 350 300 4 987               0 12 685 

354132                                   2 519 2 519 

354200                                   2 777 2 777 

354300         70           1 299 586 223 120 300 1 250   24 528 28 376 

354900         0               0         0 0 

356100     691 17 512     27 829 436 700 1 762                 48 930 

356200             2 959 918 6 252 447                 10 576 

359200                                   2 568 2 568 

521234                                   2 638 2 638 

Celkem 374 2 848 691 17 512 2 780 255 34 359 1 704 7 252 7 195 32 730 586 223 2 120 300 10 283 95 813 2 166 403 2 383 429 



  

Údaje o výši čerpání finančních prostředků v jednotlivých programech reprodukce majetku 
uvádí následující tabulka:               v  tis. Kč 

Číslo a název investičního programu Celkem  z toho SR  z toho NNV 

235 010 Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny systému řízení resortu MZ 25 770 7 571 18 199 

235 020 Rozvoj a obnova mat. tech. základny 
zdravotnického školství a vzdělávání 2 712 0 2 712 

235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny fakultních nemocnic 152 771 0 152 771 

235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny nemocnic ve státním vlastnictví 7 215 0 7 215 

235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny státních léčebných ústavů 50 858 0 50 858 

235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. 
základny regionálního zdravotnictví 

12 902 3 902 9 000 

235 220 
Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technického vybavení zdravotnictví pro 
řešení krizových situací 

610 610 0 

235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 1 333 0 1 333 

235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 10 782 350 10 432 

235 330 Program podpory a ochrany veřejného 
zdraví 

0 0 0 

Celkem 264 953 12 433 252 520 

 

Při čerpání finančních prostředků je dbáno na dodržování výše nákladů realizovaných akcí, 
zejména pokud se týká výše účasti státního rozpočtu. Případné vyšší náklady akcí jsou kryty 
z vlastních nebo jiných zdrojů účastníků programů. Z hlediska efektivnosti se dbá zejména 
na dodržování předepsané minimální spoluúčasti na celkových nákladech akcí, na dobu 
návratnosti vložených prostředků, na ucelenost stavebně technologických celků a na délku 
doby realizace. 

V následujícím přehledu je uvedeno srovnání údajů za léta 2008 až 2014 včetně výše 
čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech:  

a)   v tis. Kč 

 

Skutečné 

čerpání 2013, 

vč. NNV 

Upravený 

rozpočet 2014 

Skutečné čerpání 

2014, vč. NNV 

Index 

2014/2013 

Investiční  272 674,96 1 278 452,45 250 279,46 0,92 

Neinvestiční 8 863,32 18,72 14 673,67 1,65 

Výdaje celkem  281 538,28 1 278 471,17 264 953,13 0,94 

Pozn.: údaje jsou uvedeny bez výdajů programu 135 320 – viz. předcházející část 
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b)                 v tis. Kč 

 

Skutečné 

čerpání 2012, 

vč. NNV 

Upravený rozpočet 

2013 

Skutečné čerpání 

2013, vč. NNV 

Index 

2013/2012 

Investiční  1 501 207,794 1 239 449,74263 812 891,43128 0,54 

Neinvestiční 50 277,377 39 384,25737 34 063,08605 0,68 

Výdaje celkem  1 551 485,171 1 279 134,00000 846 954,51733 
0,55 

 
 
 
c)                 v tis. Kč 

 
Skutečné čerpání 

2011, vč. NNV 

Upravený 

rozpočet 2012 

Skutečné čerpání 

2012, vč. NNV 

Index 

2012/2011 

Investiční  2 761 717,511 2 150 150,790 1 501 207,794 0,54 

Neinvestiční 59 020,197 59 016,210 50 277,377 
0,85 

Výdaje 

celkem  
2 820 737,708 2 209 167,000 1 551 485,171 0,55 

 
 
 
d)                 v tis. Kč 

 

Skutečné 

čerpání 2010, 

vč. NNV 

Upravený 

rozpočet 2011 

Skutečné 

čerpání 2011, vč. 

NNV 

Index 

2011/2010 

Investiční  4 137 505 2 150 150,790 2 761 717,511 0,67 

Neinvestiční 51 011 59 016,210 59 020,197 1,16 

Výdaje celkem  4 188 516 2 209 167,000 2 820 737,708 0,67 
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e)                 v tis. Kč 

 

Skutečné 

čerpání 2009, 

vč. NNV 

Upravený 

rozpočet 2010 

Skutečné 

čerpání 2010, 

vč. NNV 

Index 

2010/2009 

Investiční  5 380 487 3 652 574 4 137 505 0,77 

Neinvestiční 64 980 131 253 51 011 0,78 

Výdaje celkem  5 445 467 3 783 827 4 188 516 0,77 

 
 
f)                v tis. Kč 

 

Skutečné 

čerpání 2008, 

vč. RF 

Upravený 

rozpočet 2009 

Skutečné 

čerpání 2009, 

vč. NNV 

Index 

2009/2008 

Investiční  3 462 685 4 130 850 5 380 487 1,55 

Neinvestiční 53 062 79 151 64 980 1,22 

Výdaje celkem  3 515 747 4 210 001 5 445 467 1,55 

 
 
Charakteristika programů reprodukce majetku 
 
Program č. 235 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému 
řízení MZ 
 
Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je zabezpečit 
provoz a údržbu systémů ICT, pořízení SW a HW, odstranění stavební zanedbanosti 
objektů, inženýrských sítí, vnitřních rozvodů, pořízení a obnovu nezbytné přístrojové 
techniky, strojů a zařízení a dopravních prostředků. 

• Podprogram č. 235 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MZ byl 
zaměřen na dokončení konsolidace počítačové sítě a posílení infrastruktury 
Kompetenčního centra ICT MZ, čímž došlo k navýšení kapacit datových úložišť 
s jednotnou správou a splnění požadavku NBÚ na zabezpečení počítačových sítí 
proaktivní ochranou. 

• Podprogram č. 235 012 Rozvoj státní správy v působnosti MZ byl zaměřen na 
pokračování komplexní rekonstrukce starých odpadních litinových potrubní v objektu MZ 
a na navazující rekonstrukci sociálních zařízení a elektroinstalace v nich dle nové normy 
TN-S. 

• Podprogram č. 235 013 Podpora rozvoje krajských hygienických stanic byl zejména 
zaměřen na obnovu vozového parku krajských hygienických stanic. Osobní automobily 
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slouží k zabezpečení výkonu státního zdravotního a preventivního dozoru, zajišťování 
odběru vzorků, plnění zákonných povinností ve stravovacích zařízeních, provozovnách 
a pracovištích, prováděných kontrol dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví.   

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V011001001 KSRZIS - Kompetenční centrum ICT - posílení kritické infrastruktury MZ 
NET - NIV 2 778 

235V011001003 KSRZIS - rozvoj ICT základny MZ NET I. 183 

235V011001114 KHS Středočeského kraje – nákup multifunkčního zařízení 47 

235V012001002 MZ ČR Praha - rekonstrukce sociálních zařízení a odpadů 13 459 

235V012001003 MZ ČR Praha - pořízení multifunkčního rozmnožovacího stroje 436 

235V013001008 KHS Středočeského kraje - nákup 3 ks nových automobilů 733 

235V013001010 KHS Královéhradeckého kraje - územní pracoviště Trutnov - sanace spár 547 

235V013001101 KHS kraje Vysočina - osobní automobily - nákup 585 

235V013001102 KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup 881 

235V013001103 KHS Pardubického kraje - osobní automobily - nákup 900 

235V013001104 KHS Zlínského kraje - osobní automobil - nákup 300 

235V013001105 KHS Jihočeského kraje - osobní automobily - nákup 843 

235V013001106 KHS Ústeckého kraje - rekonstrukce výměníkové stanice v sídle KHS 257 

235V013001107 KHS Královéhradeckého kraje - osobní automobily - nákup 537 

235V013001108 KHS Královéhradeckého kraje - rekonstrukce směšování 313 

235V013001109 KHS Olomouckého kraje - celoplošné vnější zateplení budovy sídla KHS 1 180 

235V013001110 KHS Plzeňského kraje - osobní automobily - nákup 873 

235V013001111 HS Hl. m. Prahy - výměna plynových kotlů 620 

235V013001112 KHS Libereckého kraje – rekonstrukce zdroje tepla a ohřevu TUV v České 
Lípě 298 

    25 770 

 
 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

19 077 19 377 67 089 25 770 38,41% 7 572 18 199 41 319 
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Program č. 235 020 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
zdravotnického školství a vzdělávání 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je postupnou 
modernizací a obnovou majetku podporovat rozvoj a modernizaci služeb sítě národních 
lékařských knihoven, využívání moderních informačních technologií a techniky k šíření 
poznatků lékařské vědy na evropské úrovni, zpřístupnění vědeckých lékařských informací 
obsažených v elektronických souborných katalozích, medicínských databázích a světových 
archivech vědy a také zajištění neustálého vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na vysoké 
úrovni. 

• Podprogram č. 235 021 Pořízení, obnova a provozování ICT školských a vzdělávacích 
zařízení byl zaměřen na pořízení 2 ks nových serverů a 12 ks klientských stanic za 
účelem zlepšení kvality knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví. 

• Podprogram č. 235 022 Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních 
lékařských knihoven byl zaměřen na dokončení sanace sklepních prostor v objektu 
Národní lékařské knihovny k odstranění nadměrné vlhkosti. 

• Podprogram č. 235 023 Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských 
a vzdělávacích zařízení byl zejména zaměřen na dokončení rekonstrukcí v objektu 
Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, jednalo se 
obnovu elektroinstalace (stáří kabelů až 45 let) a rekonstrukci sociálního příslušenství 
v ubytovacím zařízení.   

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V021001001 NLK Praha - obnova majetku ICT 595 

235V022001001 NLK Praha - sanace sklepních prostor 1 377 

235V023001001 NCONZO Brno - modernizace silnoproudého připojení rozvodny HR2 304 

235V023001101 NCONZO Brno - rekonstrukce hotelových pokojů 436 

    2 712 

 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

2 343 2 829 7 669 2 712 35,36% 0 2 712 4 957 
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Program č. 235 110 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
fakultních nemocnic 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je optimalizace 
funkce a struktury jednotlivých zdravotnických oborů fakultních nemocnic z hlediska zajištění 
dostupnosti a kvality zdravotní péče odpovídající požadovaným standardům. Dále je cílem 
programu zlepšení zdravotní péče v základních, ale i specializovaných oborech, zlepšení 
dispozičního a technického řešení pracovišť a tím i pracovního prostředí, vytvoření nových 
kapacit pro léčení pacientů, zlepšení funkčního vybavení jednotlivých zdravotnických 
zařízení, optimalizace využití přístrojového vybavení a zajištění kromě složky léčebné také 
podmínky pro výzkumnou a výukovou činnost. 

• Podprogram č. 235 111 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení fakultních 
nemocnic byl zaměřen na pořízení nové kontejnerové serverovny pro zajištění 
bezproblémového chodu ICT technologií a snížení rizika přerušení provozu ICT pro FN 
Brno. 

• Podprogram č. 235 11A Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FNKV 
Praha byl zaměřen na kompletní obnovu vzduchotechniky na Klinice popáleninové 
medicíny a Klinice plastické chirurgie, čímž byl odstraněn havarijní technický stav 
zařízení. 

• Podprogram č. 235 11B Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny  VFN 
Praha 2 byl zaměřen na dokončení rekonstrukce výtahové šachty a výměny evakuačního 
výtahu v pavilonu F Gynekologicko-porodnické kliniky. Dále byl zahájen akviziční proces 
za účelem nákupu zdravotnické techniky – magnetické rezonance, echokardiografů 
a plicních ventilátorů. 

• Podprogram č. 235 11C Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Praha 8 - Bulovka byl zaměřen na obnovu zdravotnické techniky – byl pořízen centrální 
RTG přístroj s přímou digitalizací a diagnostický CT přístroj. Dále byly zahájeny investiční 
akce k vybudování potrubní pošty a k vybudování centrálního urgentního příjmu.  

• Podprogram č. 235 11D Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FTNsP 
Praha 4 byl zaměřen na obnovu přístrojové techniky napříč zdravotními obory, pořízení 
dvou monitorovacích systémů pro JIP neurologie a na přestavbu lůžkového oddělení 
urologie pro zajištění péče pro pacienty s urogenitální tuberkulózou. Dále byly zahájeny 
investiční akce k přestavbě lůžkové části gynekologicko-porodního oddělení, rekonstrukci 
JIP chirurgické kliniky a k pořízení přístrojové techniky interní péče. 

• Podprogram č. 235 11E Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Praha 5 - Motol byl zaměřen na rekonstrukci polikliniky zahájením prací na přístavbě 
vertikály ke křídlu polikliniky a pořízení rekonstrukční stanice s plnou DICOM 
kompatibilitou a možností napojení modalit CT, MR, PET, PET/CT, PET/MR, SPECT, 
UZV. 

V rámci podprogramu č. 235 11E je realizována individuálně posuzovaná akce 
č. 235V11E001002 FN v Motole – rekonstrukce a přístavba polikliniky, která navazuje 
na rozsáhlou rekonstrukci a modernizaci lůžkové části a komplementu dětské nemocnice. 
Dětská část je nejvýznamnější českou nemocnicí, jejíž největší předností je jedinečný 
komplex odborností, které na sebe navazují a vzájemně spolupracují. Poliklinika představuje 
souhrn všeobecných a vysoce specializovaných ambulancí interních a operačních oborů, 
kde je poskytována zdravotní péče dětem od novorozeneckého věku až do dospělosti z celé 
České republiky. Rekonstrukce předpokládá vybourání na nosnou konstrukci, její sanaci a 
výměnu všech stavebních konstrukcí (střecha, obvodový plášť, podlahy, vnější a vnitřní 
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povrchy) a prvků (okna, dveře, zámečnické a klempířské výrobky). Dále bude provedena 
výměna ústředního vytápění, vodovodních rozvodů, úpravny vody, plynovodu, kanalizace, 
slaboproudých a silnoproudých elektroinstalačních rozvodů, výtahů, vzduchotechniky, 
klimatizace a chlazení. Pro komfortní přístup bude rozšířen vnější nástupní prostor a 
přístavba koncové vertikály křídla E, která bude sloužit k propojení technologických systémů 
(automatická vozíková doprava a pneumatická doprava). V polovině prosince 2014 byly 
zahájeny stavební práce na přístavbě vertikály E.  

• Podprogram č. 235 11F Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Plzeň byl zaměřen na pořízení přístroje RTG s C-ramenem pro zákrokový sál 
kardiologického oddělení a skiaskopické stěny pro radiologicko-diagnostické oddělení. 

• Podprogram č. 235 11G Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Hradec Králové byl zaměřen zejména na pořízení spektrometru pro rychlou identifikaci 
mikroorganismů. Dále byl zahájen akviziční proces za účelem nákupu zdravotnické 
techniky – angiografické zařízení, ultrazvukové diagnostické přístroje, mycí a desinfekční 
automaty – a k vybudování oddělení kontroly sterilit a oddělení diagnostiky TBC dle 
požadavků SÚKL. 

• Podprogram č. 235 11H Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Brno byl zaměřen na obnovu přístrojové techniky napříč zdravotními obory a pořízení 
přístrojů domácí plicní ventilace. Dále byly zahájeny investiční akce k přístavbě a 
vybavení onkologického centra dětské nemocnice a k vybudování urgentního příjmu. 

• Podprogram č. 235 11I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
U sv. Anny Brno byl nadále zaměřen na výstavbu Mezinárodního centra klinického 
výzkumu (ICRC) a dále na nákup laboratorních přístrojů. 

V rámci podprogramu č. 235 11I je realizována individuálně posuzovaná akce 
č. 235V11I000401 FN u sv. Anny v Brně – ICRC, jejíž cílem je vybudovat v areálu FN 
materiálně technickou základnu pro fungování Mezinárodního centra klinického výzkumu 
a zároveň provést rekonstrukci a modernizaci stávající  infrastruktury, tj. pořízení  nových 
prostor, rekonstrukci stávajících objektů včetně dodávek zdravotnické přístrojové  techniky 
a zdravotnické technologie. Realizace akce je rozdělena do 2 samostatně kolaudovatelných 
etap. 1. etapa probíhala v období 06/2010 až 09/2012 a dne 6.9.2012 byl ke stavebním 
objektům, inženýrským objektům a provozním souborům této etapy udělen kolaudační 
souhlas a následně byly nové objekty ICRC zapsány do katastru nemovitostí. V roce 2013 
byly tyto prostory dovybaveny mobiliářem a zdravotnickou technikou a postupně proběhlo 
stěhování stávajících pracovišť do nových prostor. 2. etapa výstavby ICRC probíhá v období 
06/2012 – 12/2015. Z hlediska stavebního provedení by měla být dokončena v 06/2015 a 
dodávky zdravotnické techniky a technologií jsou plánovány k ukončení nejpozději do 
12/2015. 

• Podprogram č. 235 11K Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN 
Ostrava byl zaměřen na obnovu a pořízení specializované přístrojové zdravotnické 
techniky napříč zdravotními obory. 
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Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V111001001 FN Brno - pořízení kontejnerové serverovny 5 682 

235V11A001002 FNKV Praha - vzduchotechnika na Klinice popáleninové medicíny a Klinice 
plastické chirurgie, pavilonu N a N1 14 449 

235V11B000902 VFN Praha - GPK - evakuační výtah 1 050 

235V11C000901 Nemocnice na Bulovce - nákup centrálního RTG obnova stávajícího 
přístroje 3 199 

235V11C000902 Nemocnice na Bulovce - nákup CT obnova stávajícího přístroje 10 500 

235V11D000901 Thomayerova nemocnice - monitorovací systémy pro akutní lůžka oddělení 
neurologie a gynekologie 1 440 

235V11D001001 Thomayerova nemocnice - obnova přístrojové techniky 2013 17 185 

235V11D001002 Thomayerova nemocnice - preventivní kardiologie, pavilon G6 3 500 

235V11D001003 Thomayerova nemocnice - pavilon B4, urologie přestavba lůžkového 
oddělení 10 672 

235V11E001002 FN v Motole - rekonstrukce a přístavba polikliniky 182 

235V11E001004 FN v Motole - obměna rekonstrukčního systému obrazu  1 800 

235V11F000901 FN Plzeň - obnova RTG skiaskopické stěny a RTG C-ramene 9 045 

235V11G001001 FN Hradec Králové - havarijní obměna a nezbytné rozšíření přístrojové 
techniky 3 841 

235V11H001001 FN Brno - modernizace a obnova přístrojového vybavení 22 694 

235V11I000401 FN u sv. Anny v Brně - ICRC 27 731 

235V11I001001 FN u sv. Anny v Brně - laboratorní přístroje 1 973 

235V11K001001 FN Ostrava - přístrojová ZT a technologie 17 829 

    152 771 

 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

977 955 1 042 604 1 853 475 152 771 8,24% 0 152 771 1 700 703 
 

 

Program č. 235 120 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
nemocnic ve státním vlastnictví 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je řešit stavební 
zanedbanost a nevyhovující, případně i havarijní technický stav vybraných zdravotnických 
zařízení a jejich technologického vybavení a současně vytvořit v materiálně technické oblasti 
nezbytné podmínky pro realizaci věcných cílů rozvojových programů státní zdravotní politiky, 
stanovených pro oblasti onkologie, kardiologie, ale i ostatních oborů. 

• Podprogram č. 235 122 Podpora rozvoje materiálně technické základny onkologie byl 
zaměřen na pořízení 1 ks robotického UZ systému kompaktního provedení s 
vyhodnocovací konzolou a 1 ks intervenčního UZ systému střední nebo nižší třídy pro 
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Masarykův onkologický ústav v Brně. Dále byla zahájena investiční akce na obměnu PET 
skeneru za hybridní PET/CT skener v Masarykově onkologickém ústavu. 

• Podprogram č. 235 123 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
gynekologie a neonatologie byl zaměřen na pořízení 1 ks ultrazvukového vyšetřovacího 
přístroje pro superkonsiliární vyšetření pacientek v rámci screeningu vrozených 
vývojových vad plodů v Centru fetální medicíny pro Ústav pro péči o matku a dítě v 
Praze. Dále byly zahájeny investiční akce na rekonstrukci rozvodů vnitřních instalací 
budov a výtahu C1 ÚPMD Praha. 

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující 
tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V122001003 MOÚ - UZ systémy pro Oddělení radiologie  5 000 
235V123001001 ÚPMD Praha - ultrazvukový vyšetřovací přístroj 2 215 

    7 215 
 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

26 365 27 189 78 404 7 215 9,20% 0 7 215 71 189 
 

 

Program č. 235 130 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
státních léčebných ústavů 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je rozvoj 
odborných léčebných ústavů a lázeňských léčeben tak, aby v těchto zařízeních byly 
vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a komplexní odborné psychiatrické, 
rehabilitační a lázeňské péče. Je nutné snížit stavební zanedbanost a zlepšit technický stav 
nemovitého majetku provedením rekonstrukcí provozních a hospodářských budov. Dílčím 
plněním těchto cílů je odstraňovat postupně diferenciaci v kvalitě poskytované péče a 
optimalizovat funkci a strukturu zdravotnických zařízení také z hlediska dostupnosti, 
efektivnosti a návaznosti na předchozí stupně zdravotní péče. 

• Podprogram č. 235 131 Pořízení, obnova a provozování ICT léčebných ústavů byl 
zaměřen na pořízení PC, tiskáren, ekonomického a manažerského SW, kancelářského 
SW, serveru, diskového pole a záložních zdrojů pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě. 

• Podprogram č. 235 132 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
odborných léčebných ústavů byl zaměřen na rekonstrukci, stavební úpravy budov 
psychiatrických nemocnic a léčeben a rehabilitačních léčeben a ústavů, čímž postupně 
dochází k odstranění havarijních stavů zejména sociálních zařízení a vnitřních instalací a 
rozvodů. 
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• Podprogram č. 235 133 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
odborných léčebných ústavů byl zaměřen na rekonstrukci lázeňských domů Výsluní, 
Libuše a Šárka v Léčebný lázních Lázně Kynžvart. 

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V131001001 PN Opava - pořízení, obnova a provozování ICT PN v Opavě 3 791 

235V132000901 PL Brno - modernizace a rekonstrukce pavilonu D 6 552 

235V132000902 PL Bohnice - modernizace a rekonstrukce pavilonu č. 26 7 182 

235V132001005 PN Jihlava - rekonstrukce střechy pavilonu 9 3 663 

235V132001006 DPN Opařany - rekonstrukce výtahů A2 a B2 1 118 

235V132001007 TRN Janov - tabletový stravovací systém 3 600 

235V132001008 PN Horní Beřkovice - instalace teplovodních plynových litinových kotlů a 
ohřívačů TUV 6 925 

235V132001010 HL Luže- Košumberk - rekonstrukce pavilonu I – 1. etapa 5 900 

235V132001011 PL Šternberk - přístavba oddělení č. 17 2 832 

235V132001101 PN Jihlava - dokončení rekonstrukce pavilonu V 7 105 

235V132001105 HL Luže Košumberk – rekonstrukce pavilonu I - dokončení 1 100 

235V133001001 LL Lázně Kynžvart - výměna oken LD Výsluní, LD Libuše a LD Šárka 1 089 

    50 858 

 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

 
v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

28 124 66 291 193 873 50 858 26,23% 0 50 858 143 015 

 

Program č. 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního zdravotnictví 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je dosažení 
optimální časové dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele v regionálních 
zdravotnických zařízeních. Kvalitu a dostupnost dosáhnout standardizací jejich technického 
vybavení na úrovni stupně zařazení v síti zdravotnických zařízení. Dalším cílem programu 
je zlepšení podmínek pro činnost Územních středisek záchranné služby, která zajišťují 
kvalifikovanou přednemocniční neodkladnou péči ve vymezeném spádovém území. 

• V podprogramu č. 235 211 Pořízení, obnova a provozování ICT regionálního 
zdravotnictví byla financována akce na pořízení audiovizuální a ICT techniky pro 
provádění výuky složek integrovaného záchranného systému pro ZZS Ústeckého kraje. 
Dále byla zahájena realizace akcí na nákup ICT techniky pro ZZS ostatních krajů 
k zajištění krizové připravenosti. 
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• V podprogramu č. 235 212 Podpora vybavení regionálního zdravotnictví stroji a 
zařízeními byla financována akce na pořízení přístrojového vybavení pro kardiologické 
oddělení Interní kliniky Nemocnice Pardubického kraje. 

• Podprogram č. 235 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
záchranných služeb byl zaměřen na nákup přístrojové techniky, výukových modelů a 
vozidel pro zdravotnické záchranné služby k zajištění krizové připravenosti. Dokončení 
realizace těchto akcí bude probíhat i v roce 2015. 

• V podprogramu č. 235 214 Podpora rozvoje nemovitého majetku regionálních 
zdravotnických zařízení byla financována akce na rekonstrukci terasy dětského 
detoxikačního centra pro akutní léčbu dětí se závislostí na psychotropních látkách 
v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského  v Praze 1. 

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí následující tabulka: 
v tis. Kč 

Číslo akce Název akce Čerpání 

235D211001106 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - ICT vybavení výukového 
pracoviště k zajištění krizové připravenosti 1 200 

235D212001001 Pardubická krajská nemocnice, a.s. - přístrojové vybavení Kardiologického 
oddělení Interní kliniky 7 000 

235D213001101 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - plicní ventilátory 171 

235D213001102 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - monitor s defibrilátorem 382 

235D213001110 ZZS Královéhradeckého kraje - pořízení vozidel a výukových modelů k 
zajištění krizové připravenosti pro rok 2014 1 349 

235D213001113 Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje - výukové modely a biovak 
k zajištění krizové připravenosti ZZS ÚK na rok 2014 800 

235D214001001 Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce terasy lůžkového detoxu 2 000 

    12 902 

 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

58 954 99 796 137 346 12 902 9,39% 3 902 9 000 124 444 
 
 

Program č. 235 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
pro řešení krizových situací 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je vytvoření 
podmínek pro řešení krizových situací a biologické ochrany obyvatelstva ČR. 

• V podprogramu č. 235 222 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení 
pro řešení krizových situací byla financována akce FN Brno k pořízení přístrojů, k 
vybavení modulu č. 8 – AMP-S (Advanced Medical Post with Surgery), který je potřebný 
při nasazení na humanitární pomoc při katastrofách a mimořádných událostech. 
Traumateam ČR je registrován jako zdravotnická jednotka v rámci Civil Protection EU. 
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Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V222001101 FN Brno - Traumateam ČR modul č.8 610 

    610 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

2 422 2 422 4 028 610 15,14% 610 0 3 419 
 

Program č. 235 310 – Podpora rozvoje zdravotní péče 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je dosažení 
snížení poptávky po návykových látkách a minimalizace škod souvisejících s jejich užíváním, 
zlepšení péče o těhotnou ženu a novorozence v perinatologických centrech České republiky, 
zlepšení podmínek pro činnost v rámci protidrogového programu, podpora spinálních 
jednotek a služby v oblasti veřejného zdraví. 

• Podprogram č. 235 314 Perinatologický program byl zaměřen na obnovu přístrojové 
techniky pro 12 center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii. V rámci 
investičních akcí jsou pořizovány ventilátory pro neinvazivní režimy nasální CPAP a 
DuoPAP, vyhřívaná lůžka s výkonnou LED fototerapií k léčbě hyperbilirubinemie, 
kardiotokografické fetální monitory, bed-side monitory apod. Dokončení realizace těchto 
akcí bude probíhat i v roce 2015. 

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka: 

v tis. Kč 
Číslo akce Název akce Čerpání 

235V314001005 ÚPMD Praha - perinatologický program 2013 297 

235V314001006 FN Ostrava - perinatologický program 2013 297 

235V314001007 FN Hradec Králové - zlepšení detekce nitroděložní hypoxie plodu během 
porodu 296 

235D314001008 KNTB Zlín - Modernizace a obnova přístrojů perinatologického centra 259 

235V314001102 FN Brno - perinatologický program 2014 185 

    1 333 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

3 515 3 515 8 406 1 333 15,86% 0 1 333 7 072 
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Program č. 235 320 – Podpora zdravotně sociální péče 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je rychlejší 
integrace zdravotně postižených do společnosti a jejich všestranné zrovnoprávnění s ostatní 
populací, podpora projektů sledujících zvýšení účasti zdravotně postižených a chronicky 
nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu a podpora trvale udržitelného rozvoje 
mobility pro všechny. Dalším cílem programu je vybudování zdravotnických zařízení pro 
paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužících nemocným v preterminálním a 
terminálním stavu nádorového či jiného nevyléčitelného onemocnění nebo nemocným 
trpícím chronickou bolestí jiné etiologie. 

• Podprogram č. 235 322 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením byl zaměřen na odstraňování bariér v budovách zařízení poskytujících 
zdravotní služby, jako je odstraňování bariér při vstupu do budov, výstavba výtahů, 
zajištění horizontálního pohybu po budově a taktéž bezbariérové úpravy hygienických 
zařízení. 

Údaje o výši čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí programu uvádí 
následující tabulka:        v tis. Kč 

Číslo akce Název akce Čerpání 

235V322001007 VFN Praha - II. interní klinika - rekonstrukce sociálního zařízení, 4. NP 479 

235V322001009 VFN Praha - Gynekologicko-porodnická klinika - výtah F10 1 338 

235V322001011 VFN Praha - IV. interní klinika, odd. C - vybudování nového a rekonstrukce 
stávajícího sociálního zařízení 623 

235D322001020 KN Liberec, a.s. - modernizace pokoje vč. sociálního zařízení na lůžkové 
stanici oddělení rehabilitace 200 

235V322001023 VFN Praha - Urologická klinika - rekonstrukce vstupní části na lůžkové odd. 
ve 3. a 4. NP 354 

235D322001024 KN Liberec, a.s. - rehabilitační péče pro pacienty s postižením v důsledku 
cerebrovask., neurol. poruch a traumat 900 

235D322001025 REHAFIT o.s. - funkční stimulátor ve fyzioterapii 49 

235V322001027 VFN Praha - Neurologická klinika - výtah 921 

235V322001028 VFN Praha - II. chirurgická klinika. odd. II - rekonstrukce sociálního zařízení 470 

235V322001029 VFN Praha - Fakultní poliklinika - výtah 663 

235D322001103 NsP Česká Lípa - rehabilitační péče bez bariér 199 

235V322001104 PN Opava - stavební úpravy a přístrojové dovybavení rehabilitačního centra 300 

235V322001105 PN Opava - pořízení 4 ks polohovacích lůžek s elektrickým zdvihem včetně 
příslušenství pro imobilní a geriatrické pacienty 70 

235V322001106 HL Luže Košumberk - zřízení lůžkového výtahu pro imobilní pacienty 
pavilonu I 1 320 

235D322001107 Město Postoloprty - Zdravotní středisko - I. etapa (bezbariérový přístup, 
výtah) 800 

235V322001108 PN Brno - pořízení prostředků pro modernizaci péče o gerontopsychiatrické 
pacienty 87 

235D322001110 LRS Chvaly - humanizace rehabilitační péče o seniory a zdravotně 
postižené 586 

235V322001111 FN v Motole - hodnocení změn autonomního nervového systému po 
poranění míchy 599 

235V322001113 VFN Praha 2 - Klinika rehabilitačního lékařství - přístrojové vybavení 222 

235V322001115 VFN Praha - IV. interní klinika - rekonstrukce sociálního zařízení pro lůžkové 
odd. ve 2.NP  251 

235V322001117 VFN Praha - Geriatrická klinika - rekonstrukce sociálního zařízení ve 2.NP 350 

    10 782 
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Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

12 890 12 890 28 376 10 782 38,00% 350 10 432 17 593 
 

Program č. 235 330 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví 

Hlavním cílem programu, jehož doba realizace je plánována do roku 2016, je omezit další 
šíření nákazy HIV/AIDS v naší populaci a zamezit nepříznivému dopadu této nákazy 
ve zdravotní, ekonomické a humánní oblasti. Dalším cílem programu je materiálně technický 
rozvoj v oblasti odborného usměrňování péče o zdravé životní podmínky, zabezpečení a 
rozvoj monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, k 
zajištění komplexnosti systému sběru, analýzy a hodnocení dat o složkách životního 
prostředí a ukazatelích zdravotního stavu a k vytváření a ochraně zdravých životních 
podmínek prováděním státního zdravotního dozoru. 

Na realizaci programu nebyly v roce 2014 použity finanční prostředky. 

Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 

v tis Kč 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Konečný 
rozpočet Čerpání % Č ke 

KR 
Z toho čerpání NNV k 

1.1.2015 
Rozpočet NNV 

2 344 1 558 4 765 0 0,00% 0 0 4 765 

 

Charakteristika programů reprodukce majetku dle typů organizací a subjektů 

A. Organizační složky státu 

Investiční výdaje - organizační složky státu 

Pro organizační složky státu byly na rok 2014 vyčleněny systémové investiční výdaje ve výši 
21 016,185 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo objemu 15 848,747 tis. Kč, z toho čerpání z 
nároků z nespotřebovaných výdajů 8 277,056 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů 
vznikly v celkové výši 34 916,774 tis. Kč.  
 
Investiční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 
235010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva 

zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 19 377,000
Skutečně čerpáno  14 142,934
         z toho čerpání z NNV 6 571,143
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 31 895,510
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235020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a  
vzdělávání 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 1 639,185
Skutečně čerpáno  1 705,913
         z toho čerpání z NNV 1 705,913
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 3 021,264
 

 
Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím:    
 v tis. Kč 
 

KSRZIS Praha  182,734
MZ ČR Praha  5 046,264
KHS Ústeckého kraje  257,048
KHS Královéhradeckého kraje  1 396,942
KHS Olomouckého kraje  1 179,907
HS hl. m. Prahy  619,798
KHS Libereckého kraje   298,168
KHS kraje Vysočina  585,268
KHS Moravskoslezského kraje  881,397
KHS Pardubického kraje  899,700
KHS Zlínského kraje  299,961
KHS Jihočeského kraje  843,000
KHS Plzeňského kraje  872,802
KHS Středočeského kraje  779,845

NLK Praha  1 705,913
  

Neinvestiční výdaje - organizační složky státu 

Pro organizační složky státu byly na rok 2014 vyčleněny neinvestiční výdaje ve výši 
18,717 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo objemu 11 893,512 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 11 893,512 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných 
profilujících výdajů bylo převedeno 9 531,552 tis. Kč.  

Neinvestiční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva 

               zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  11 627,522
         z toho čerpání z NNV 11 627,522
Převod do r. 2015 prostř. NNPV celkem 9 423,552
 

 
235020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a 
vzdělávání 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 18,717
Skutečně čerpáno  265,990
         z toho čerpání z NNV 265,990
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 108,000
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Neinvestiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 
v tis. Kč 

KSRZIS Praha  2 778,402
MZ ČR Praha  10 555,033
NLK Praha  265,990
 

B. Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány 

Investiční dotace - příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány 

Na investiční dotace pro příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány bylo v roce 2014 
vyčleněno 1 232 940,155 tis. Kč, z toho na individuální investiční dotace 
248 630,353 tis. Kč a na systémové dotace 984 309,802 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo 
objemu 221 885,109 Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů 
217 576,495 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů vznikly v celkové výši 
2 039 486,080 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a 

vzdělávání 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 1 171,202
Skutečně čerpáno  740,060
         z toho čerpání z NNV 740,060
Převod do r. 2015 prostř. NNPV celkem 1 827,492
 
 
 
235110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních 

nemocnic 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 1 042 603,879
Skutečně čerpáno  152 771,440
         z toho čerpání z NNV 152 771,440
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 1 700 703,399
 
 
 
235120 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve 

státním vlastnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 27 188,590
Skutečně čerpáno  7 214,500
         z toho čerpání z NNV 7 214,500
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 71 189,000
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235130 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných  
ústavů 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 66 291,239
Skutečně čerpáno  48 147,457
         z toho čerpání z NNV 48 147,457
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 143 014,655
 
235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 79 610,034
Skutečně čerpáno  3 348,872
         z toho čerpání z NNV 0,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 94 995,162
 
 
235220 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro 

řešení krizových situací 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 2 422,000
Skutečně čerpáno  609,743
         z toho čerpání z NNV 0,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 3 418,545
 
 
235310 - Podpora rozvoje zdravotní péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 2 842,037
Skutečně čerpáno  1 074,710
         z toho čerpání z NNV 1 074,710
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 6 399,486
 
 
235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 12 890,000
Skutečně čerpáno  10 712,454
         z toho čerpání z NNV 10 362,454
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 17 593,431
 
 
235330 - Program podpory a ochrany veřejného zdraví 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 1 557,896
Skutečně čerpáno  0,000
         z toho čerpání z NNV 0,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 4 764,896
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Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 
v tis. Kč 

NCONZO Brno  740,060
FNsA Brno  29 704,045
FN Plzeň  9 045,000
Nemocnice Na Bulovce Praha  13 698,500
Thomayerova nemocnice Praha  32 797,421
VFN Praha   6 722,724
FN Brno   29 170,227
FN Hradec Králové  4 137,308
FN Ostrava  18 125,994
FN Motol  2 580,500
FNKV Praha   14 448,559
ÚPMD Praha   2 511,363
MOÚ Brno  5 000,000
HL Luže Košumberk  8 320,401
PN Brno  6 639,428
PN Bohnice  7 182,468
LL Lázně Kynžvart  1 088,550
PN Opava  1 380,475
PN Jihlava  10 768,009
DPN Opařany  1 118,143
TRN Janov  3 600,000
PN Horní Beřkovice  6 925,163
PL Šternberk  2 831,900
ZZS Ústeckého kraje  1 348,872
ZZS Královéhradeckého kraje  2 000,000

Neinvestiční dotace - příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány 

Pro příspěvkové organizace nebyly na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky. Čerpání 
dosáhlo objemu 2 780,153 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů 
2 780,153 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné finanční 
prostředky.  
 
 
Neinvestiční prostředky byly čerpány na následující program EDS/SMVS: 
 
235130 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných  

ústavů 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  2 710,506
         z toho čerpání z NNV 2 710,506
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 0,000
 

 
235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  69,644
         z toho čerpání z NNV 69,644
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 0,000
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Neinvestiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 
v tis. Kč 

PN Opava  2 780,153 

 

C. Organizace zřízené územními orgány – kraji 

Investiční dotace - organizace zřízené územními orgány - kraji 

Na investiční dotace pro organizace zřízené územními orgány bylo v roce 2014 vyčleněno 
9 878,101 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo objemu 552,956 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných výdajů 0,000 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů vznikly v 
celkové výši 9 775,145 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 9 878,101
Skutečně čerpáno  552,956
         z toho čerpání z NNV 0,000
Převod do r. 2015 prostř. NNPV celkem 9 325,145
 
 
235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  0,000
         z toho čerpání z NNV 0,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 450,000
 

 
Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 

v tis. Kč 
Hl. m. Praha 552,956

Neinvestiční dotace - organizace zřízené územními orgány - kraji 

Na neinvestiční dotace pro organizace zřízené územními orgány nebyly v roce 2014 
vyčleněny žádné finanční prostředky a nevznikly žádné nároky z nespotřebovaných výdajů. 

Tabulka paragrafů org. C 

paragraf     v tis. Kč 
353300 552,956
Celkem 552,956
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D. Obce a města 

Investiční dotace - obce a města 

Na investiční dotace pro organizace, jejichž zřizovateli jsou obce a města, nebyly  
v roce 2014 z rozpočtu vyčleněny žádné výdaje. Celkové čerpání dosáhlo objemu 800,000 
tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů 800,000 tis. Kč. Nároky z 
nespotřebovaných výdajů nevznikly. 
 
Finanční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  800,000
         z toho čerpání z NNV 800,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 0,000

 
 

Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 
v tis. Kč 

Město Postoloprty 800,000

Neinvestiční dotace - obce a města 

Na neinvestiční dotace pro organizace, jejichž zřizovali jsou obce a města, nebyly  
v roce 2014 vyčleněny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky nebyly  
v programu čerpány. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné 
finanční prostředky.  
 

E. Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví 

Investiční dotace - podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví 

Na investiční dotace pro podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví bylo  
v roce 2014 vyčleněno 14 357,520 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo objemu 
8 557,048 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů 8 557,048 tis. Kč. Do 
nároků z nespotřebovaných výdajů bylo převedeno 24 172,963 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 13 684,557
Skutečně čerpáno  7 000,000
         z toho čerpání z NNV 7 000,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 23 500,000
 
235310 - Podpora rozvoje zdravotní péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 672,963
Skutečně čerpáno  258,525
         z toho čerpání z NNV 258,525
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 672,963
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235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  1 298,523
         z toho čerpání z NNV 1 298,523
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 0,000
 

 
Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 

v tis. Kč 
Pardubická krajská nemocnice  7 000,000
Krajská nemocnice T. Bati 258,525
KN Liberec 1 100,000
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa 198,523

 

Neinvestiční dotace - podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví 

Na neinvestiční dotace pro podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví nebyly v roce 
2014 vyčleněny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky nebyly  
v programu čerpány. Do nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné 
finanční prostředky.  

 

F. Jiné neuvedené hospodářsko - právní formy 

Investiční dotace - jiné neuvedené hospodářsko - právní formy 

Na investiční dotace pro jiné neuvedené hospodářsko - právní formy bylo v roce 2014 
vyčleněno 260,492 tis. Kč. Celkové čerpání dosáhlo objemu 2 635,603 tis. Kč, z toho 
čerpání z nároků z nespotřebovaných výdajů 2 635,603 tis. Kč. Do nároků z 
nespotřebovaných výdajů bylo převedeno 593,756 tis. Kč.  
 
Finanční prostředky byly čerpány na následující programy EDS/SMVS: 

 
235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 

zdravotnictví 
v tis. Kč 

Upravený rozpočet 0,000
Skutečně čerpáno  2 000,000
         z toho čerpání z NNV 2 000,000
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 0,000
 
 
235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 
Upravený rozpočet 260,492
Skutečně čerpáno  635,603
         z toho čerpání z NNV 635,603
Převod do r. 2015 prostř. NNV celkem 593,756
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Investiční prostředky byly poskytnuty těmto organizacím: 
v tis. Kč 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského Praha 2 000,000 
LRS Chvaly, o.p.s. Praha 586,122 
REHAFIT o.s. Praha 49,481 

 

Neinvestiční dotace - jiné neuvedené hospodářsko - právní formy 

Na neinvestiční dotace pro jiné neuvedené hospodářsko - právní formy nebyly v roce 2014 
vyčleněny žádné finanční prostředky. Celkové čerpání dosáhlo objemu 0,000 tis. Kč. Do 
nároků z nespotřebovaných výdajů nebyly převedeny žádné finanční prostředky.  

Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015 

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2015 byly převedeny nevyčerpané finanční 
prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku řady 235 vedené 
v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši                  
2 118 476 tis. Kč. 

Číselné údaje podle jednotlivých programů reprodukce majetku jsou uvedeny 
v následující tabulce:                                                                                               v tis. Kč 

Číslo a název investičního programu  

235 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení 
resortu MZ 41 319

235 020 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a 
vzdělávání 4 957

235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny fakultních 
nemocnic 1 700 703

235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny nemocnic ve 
státním vlastnictví 71 189

235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny státních 
léčebných ústavů 143 015

235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního 
zdravotnictví 124 444

235 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení 
zdravotnictví pro řešení krizových situací 3 419

235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče 7 072

235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče 17 593

235 330 Program podpory a ochrany veřejného zdraví 4 765

Celkem  2 118 476
 

Na výši převodu nevyčerpaných finančních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů 
měly vliv zejména tyto skutečnosti: 

• předpoklad realizace vázání prostředků státního rozpočtu ve výši 400 000 tis. Kč 
v programu č. 235 110 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
fakultních nemocnic – viz níže agregované akce č. 235V11E00R999 a 235V11I00R999; 
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• včas nedokončená výběrová řízení, plánované plnění akce nedostatečně respektuje 
stanovené zákonné lhůty v zadávacím řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, opakování veřejné zakázky, odvolání uchazečů výběrového řízení; 

• zaslání požadavků na investiční akce odborných gestorů podprogramů až v druhém 
pololetí fiskálního roku a vydání Registračních listů až ve 4. čtvrtletí fiskálního roku – 
např. podprogram č. 235 314 Perinatologický program; 

• nereálnost plnění dodávek ve fiskálním roce s ohledem na dodací lhůty, delší než konec 
fiskálního roku; 

• neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění 
závazků ze strany dodavatelů; 

• finanční úspora – zůstatky z realizovaných výběrových řízení. 

Více než 70% nevyčerpaných finančních prostředků, které byly převedeny do nároků 
z nespotřebovaných výdajů, je určeno na financování již uzavřených smluvních vztahů, 
případně na probíhající výběrová řízení. 

Vznik nároků z nespotřebovaných výdajů podle jednotlivých investičních akcí v třídění dle 
programů reprodukce majetku poskytuje níže uvedený přehled: 

 

Program č. 235 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému 
řízení MZ 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V011001001 KSRZIS - Kompetenční centrum ICT - posílení kritické infrastruktury MZ 
NET 340 

235V011001003 KSRZIS - rozvoj ICT základny MZ NET I. 131 

235V011001113 KHS Karlovarského kraje – nákup telefonních ústředen 400 

235V01100R998 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ 3 851 

235V01100R999 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ 1 762 

235V012001002 MZ ČR Praha - rekonstrukce sociálních zařízení a odpadů - INV 910 

235V012001101 MZ ČR Praha – osobní automobil - nákup 700 

235V012001102 KST Praha – osobní automobil - nákup 300 

235V01200R999 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti 
MZ 22 309 

235V01200R999 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti 
MZ 9 354 

235V013001112 KHS Libereckého kraje – rekonstrukce zdroje tepla a ohřevu TUV v České 
Lípě 0 

235V013001115 KHS Jihomoravského kraje - osobní automobil - nákup 300 

235V013001116 KHS Libereckého kraje – osobní automobil - nákup 300 

235V01300R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských 
hygienických stanic 662 

    41 319 
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Program č. 235 020 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
zdravotnického školství a vzdělávání 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V021001101 NLK Praha - pořízení a obnova ICT 2014 585 

235V021001102 NLK Praha - elektronické zabezpečení majetku NLK 1 170 

235V02100R999 Pořízení, obnova a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení 604 

235V02200R999 Rozvoj a obnova materiálně technické základny národních lékařských 
knihoven 1 374 

235V02300R999 Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích 
zařízení 1 224 

    4 957 

 

Program č. 235 110 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
fakultních nemocnic 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V11A000901 FNKV Praha  - výtahy pro jednotlivé pavilony 1 069 

235V11A001101 FNKV Praha - obnova angiografu 10 500 

235V11A001102 FNKV Praha – heliport HEMS na pavilonu N 1 31 500 

235V11B001001 VFN Praha - revitalizace prostor pro příjem pacientů a příjmových 
ambulancí 25 000 

235V11B001101 VFN Praha – magnetická rezonance 3T 29 645 

235V11B001102 VFN Praha – echokardiografy a plicní ventilátory 9 800 

235V11C001101 Nemocnice Na Bulovce – vybudování potrubní pošty  8 470 

235V11C001102 Nemocnice Na Bulovce – vybudování urgentního příjmu 16 940 

235V11C001103 Nemocnice Na Bulovce - dovybavení k zamezení šíření Eboly 2 275 

235V11D001101 Thomayerova nemocnice – pavilon U, gynekologicko porodnické oddělení - 
přestavba lůžkových oddělení 15 750 

235V11D001102 Thomayerova nemocnice – pavilon G3 - rekonstrukce JIP chirurgické kliniky 
a komplement vedení kliniky 14 280 

235V11D001103 TN Praha - obnova přístrojové techniky interní péče 2014 11 830 

235V11D00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FTNsP Praha 4 28 170 

235V11E001002 FN v Motole - rekonstrukce a přístavba polikliniky 296 927 

235V11E001003 FN v Motole - zastřešení atria objektu ředitelství - odstranění zatékání do 
stavebních konstrukcí 23 200 

235V11E001101 FN v Motole - urologické sály 40 000 

235V11E00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Praha 5 - 
Motol 200 000 

235V11F001101 FN Plzeň - rekonstrukce anesteziologicko-resuscitační kliniky FN Plzeň - 
dokončení 24 468 

235V11F001102 FN Plzeň – stavební úpravy příjmů a ambulancí chirurgické kliniky 15 400 

235V11G001101 FN Hradec Králové - oddělení kontroly sterilit, oddělení diagnostiky TBC a 
navazující akce 15 712 

235V11G001102 FN Hradec Králové - obnova angiografického zařízení 14 000 

235V11G001103 FN Hradec Králové - obnova 6ks ultrazvukových diagnostických přístrojů 6 930 

235V11G001104 FN Hradec Králové - mycí a desinfekční automaty 2 000 
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235V11G00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Hradec 
Králové 7 070 

235V11H001101 FN Brno - domácí umělá plicní ventilace 2014 2 100 

235V11H001102 FN Brno – přístavba onkologického centra PDM 17 500 

235V11H001103 FN Brno - dovybavení onkologického centra PDM 32 200 

235V11H001104 FN Brno – Objekt L NUP – Urgentní příjem 21 035 

235V11H00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Brno 5 348 

235V11I000401 FN u sv. Anny v Brně - ICRC 342 797 

235V11I001101 FN u sv. Anny v Brně – transportní koridory z objektu A do objektu M 57 600 

235V11I00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny 
Brno 200 000 

235V11J001001 FN Olomouc - stavební úpravy 2 IK a JIP 1 IK 25 000 

235V11J00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Olomouc 49 801 

235V11K001001 FN Ostrava - přístrojová ZT a technologie 7 171 

235V11K001101 FN Ostrava – PET/CT s příslušenstvím 40 000 

235V11K00R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN Ostrava 49 216 

    
1 700 

703 
 

Program č. 235 120 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
nemocnic ve státním vlastnictví 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V122001101 MOÚ - obměna PET skeneru za hybridní PET/CT skener 54 000 

235V123001101 ÚPMD Praha - rekonstrukce výtahu C 1 4 020 

235V123001102 ÚPMD Praha  - rekonstrukce části rozvodů vnitřních instalací budov 11 409 

235V123001103 ÚPMD - dodávka sterilizačních boxů  se síty a instrumentačními sety 1 760 

    71 189 

 

Program č. 235 130 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
státních léčebných ústavů       v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V132000902 PL Bohnice - modernizace a rekonstrukce pavilonu č. 26 47 057 

235V132001013 PN Brno - modernizace a rekonstrukce pavilonu M 12 000 

235V132001102 TRN Janov – odkanalizování léčebny TRN Janov 1 360 

235V132001103 DPN Velká Bíteš – půdní vestavba pro terapeutické a volnočasové aktivity 
hospitalizovaných pacientů 1 536 

235V132001104 PN Opava – přístavby evak. lůžk. výtahů pavilon č.18 a č.19  5 008 

235V132001105 HL Luže Košumberk – rekonstrukce pavilonu I - dokončení 6 900 

235V132001106 PL Červený Dvůr – modernizace stravovacího provozu 4 924 

235V132001107 PN Horní Beřkovice - stavební úpravy 3. NP budovy A 10 178 

235V132001108 RÚ Hrabyně - rekonstrukce stropů v obj. č. 15 - 2.část 9 000 

235V132001109 PN Dobřany – rekonstrukce pavilonu č. 7 s přístavbou 15 488 

235V132001110 PN Opava – stavební úpravy pavilonu D 6 864 

235V132001111 PN Kosmonosy - rekonstrukce 1. NP a ÚT - pavilon A 11 333 
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235V132001112 DPN Opařany - instalace osobního výtahu 722 

235V132001113 PN Brno - obměna sanitního vozu 885 

235V132001114 HL Luže Košumberk – rekonstrukce trafostanice, el. rozvoden a náhradního 
zdroje 4 240 

235V132001115 HL Luže Košumberk – doplnění přístrojů pro léčebnou rehabilitaci 4 720 

235V133001101 LL Lázně Kynžvart – pořízení vozidla pro přepravu osob 800 

    143 015 

Program č. 235 210 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
regionálního zdravotnictví 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235D211001101 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - paging 800 

235D211001102 Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy - Pegas Matra 7 680 

235D211001103 ZZS Libereckého kraje - pořízení videoprojekční stěny pro zvýšení krizové 
připravenosti 1 402 

235D211001104 ZZS Karlovarského kraje - dovybavení ZZS KVK radiokomunikačními dig. 
radiostanicemi MATRA/2014 2 400 

235D211001105 ZZS Pardubického kraje - zobrazovací videostěna 1 341 

235D212001101 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - pořízení počítačového tomografu (CT) 12 000 

235D212001102 Nemocnice České Budějovice - obnova RTG 15 000 

235D212001103 Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. - technologické vybavení lůžek NIP 4 500 

235D212001104 Bohumínská městská nemocnice – skiaskopicko-skiagrafická RTG stěna 4 000 

235D212001105 Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. - přístrojové dovybavení endoskopie  9 600 

235D212001106 Nemocnice Havířov, p. o. - pořízení zdravotnické techniky 12 000 

235D212001107 Nemocnice Pelhřimov, p. o. - terapeutický ortovoltážní ozařovací systém pro 
radioterapii 7 200 

235D212001108 Nemocnice Znojmo, p. o. - obnova a modernizace přístrojového vybavení 
vybraných pracovišť 21 374 

235D213001103 Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - vozidlo ZZS pro transport 
pacientů s vysoce nebezpečnými nákazami 2 700 

235D213001104 ZZS Jihočeského kraje - přístroj pro nepřímou srdeční masáž 1 200 

235D213001105 ZZS Libereckého kraje - pořízení 3 ks resuscitačních modelů 212 

235D213001106 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. - vozidla zdravotnické 
záchranné služby určená k havarijní a krizové připravenosti 2 292 

235D213001107 Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o. - nafukovací stany 
určené ke krizové připravenosti 281 

235D213001108 ZZS Jihomoravského kraje - pořízení pokročilého výukového modelu 2 000 

235D213001109 ZZS Jihomoravského kraje - pořízení 5 kusů nafukovacích stanů pro 
mimořádné události 2 000 

235D213001110 ZZS Královéhradeckého kraje - pořízení vozidel a výukových modelů k 
zajištění krizové připravenosti pro rok 2014 2 491 

235D213001111 ZZS Pardubického kraje - velitelský vůz 434 

235D213001112 ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidla 2 560 

235D21300R998 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných 
služeb 2 929 

235D21300R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny záchranných 
služeb 447 

235D214001101 SOL Trutnov - oprava střechy, zateplení, výměna radiátorů a regulace topení 
na hl. budově Bedřichov 5 600 

    124 444 
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Program č. 235 220 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny 
pro řešení krizových situací 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce NNV k 
1.1.2015 

235V222001102 Nemocnice Na Bulovce - mobilní sonografický přístroj pro infekční 
kliniku 297 

235V22200R999 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro 
řešení krizových situací 1 731 

235V223001101 SZÚ Praha - dekontaminační systém 900 
235V22300R999 Biologická ochrana obyvatelstva 490 

    3 419 

 

Program č. 235 310 – Podpora rozvoje zdravotní péče 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V312001001 VFN Praha - centrum adiktologie 764 

235V312001101 VFN Praha - centrum komplexní péče pro pacienty Kliniky adiktologie 1 170 

235V31200R999 Program protidrogové politiky 585 

235V314001101 ÚPMD Praha – perinatologický program 2014 185 

235V314001103 FN Plzeň – perinatologický program 2014 185 

235V314001104 FN v Motole – perinatologický program 2014 185 

235V314001105 FN Olomouc – perinatologický program 2014 185 

235V314001106 VFN Praha – perinatologický program 2014 185 

235V314001107 FN Ostrava – perinatologický program 2014 185 

235V314001108 FN Hradec Králové – perinatologický program 2014 185 

235D314001109 Nemocnice České Budějovice - perinatologický programu 2014 184 

235D314001110 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem  - perinatologický program 2014 185 

235D314001111 Nemocnice Most - perinatologický program 2014 185 

235D314001112 KNTB Zlín - perinatologický program 2014 119 

235V31400R999 Perinatologický program 67 

235V31700R999 Program spinálních jednotek 2 519 

    7 072 
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Program č. 235 320 – Podpora zdravotně sociální péče 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V322001026 VFN Praha - III. interní klinika - výtah 1 200 

235V322001101 VFN Praha - Psychiatrická klinika - odd. muži, 3. NP 500 

235V322001102 VFN Praha - GPK - bezbariérový porodní pokoj, 2. NP 1 200 

235D322001109 VŠTJ Medicína Praha, o.s. - aerobní stroje pro pohybové aktivity osob s 
obezitou a nadváhou 173 

235V322001112 RÚ Hrabyně, pracoviště Chuchelná - zlepšení podmínek následné 
rehabilitační péče pro imobilní pacienty - 2.část 800 

235V322001113 VFN Praha 2 - Klinika rehabilitačního lékařství - přístrojové vybavení 106 

235D322001114 Úrazová nemocnice v Brně - rekonstrukce sociálního zázemí reahabilitačních 
ambulancí 450 

235V322001116 VFN Praha - Gynekologicko - porodnická klinika - vybudování sociálního 
zařízení v 1. NP 500 

235V322001118 VFN Praha - Neurologická klinika - výtah "C" 1 000 

235V322001119 VFN Praha - KRL - rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP 280 

235V322001120 VFN Praha - Psychiatrická klinika - vybudování sociálního zařízení ve 3. NP 500 

235V322001121 VFN Praha - Stomatologická klinika - rekonstrukce vstupní části 200 

235V322001122 VFN Praha - Urologická klinika - rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. a 4. NP 420 

235D322001123 Diecézní charita Brno - zkvalitnění manipulace s pacienty a hygienické péče u 
nemocných v paliativní péči 120 

235V322001124 VFN Praha - Oční klinika - bezbariérový přístup k ambulancím 180 

235D322001125 Hvězda z.ú. - zkvalitnění ošetřovatelské péče v lůžkových zařízeních 
organizace 300 

235V32200R999 Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 9 664 

    17 593 

 

Program č. 235 330 – Program podpory a ochrany veřejného zdraví 

v tis. Kč 

Číslo akce Název akce 
NNV k 

1.1.2015 

235V332001101  SZÚ Praha - termocykler 211 

235V33200R999 Národní program HIV/AIDS 2 566 

235V33300R999 Hodnocení rizik 1 187 

235V33400R999 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR 801 

    4 765 
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3. HOSPODAŘENÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 

KAPITOLY MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  

3.1. Neinvestiční výdaje organizačních složek státu  
Na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné organizačních složek státu, 
dále jen OSS (seskupení položek 50) připadá celkem 1 571 018,57 tis. Kč a na neinvestiční 
nákupy OSS včetně MZ (seskupení položek 51) celkem 1 096 654,45 tis. Kč. Vývoj těchto 
výdajů v posledních letech je patrný z níže uvedené tabulky v tis. Kč: 
 
Struktura neinvestičních výdajů v seskupení položek 50 + 51 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 
Platy zaměstnanců 1 171 975,54 1 047 120,36 1 056 641,35 1 089 814,29 1 135 813,23 
Ost.platby za prov.práci 27 584,92 31 816,75 36 856,28 42 654,37 36 283,06 
Platy představitelů st. moci 1 355,76 1 279,20 1 279,20 1 283,83 1 283,83 
Odstupné 13 965,70 3 942,77 1 949,94 2 091,77 2 032,50 
Odchodné 225,2     0,00 106,60 
Platy za prov. práci j.n.       0,00   
Platy a ost. pl. za prov.práci 1 215 107,12 1 084 159,08 1 096 726,77 1 135 844,26 1 175 519,22 
Povinné pojistné 396 962,77 364 197,33 367 335,92 380 007,47 395 499,35 
Nákup materiálu 1 085 435,53 905 781,56 170 317,44 53 489,43 64 900,42 
Úroky a ost. fin. výdaje 62,19 114,72 87,49 72,64 86,80 
Nákup vody, paliv a energ. 57 281,00 53 257,34 55 416,88 53 975,97 49 805,47 
Nákup služeb 854 931,49 798 261,77 839 051,67 934 896,82 913 045,59 
Ostatní nákupy 74 434,55 105 860,50 88 999,52 55 747,12 65 518,33 
z toho: opravy a údržba 47 854,95 53 317,84 48 141,86 30 702,55 38 007,20 
            cestovné 20 618,49 13 887,45 16 687,05 16 417,45 18 757,10 
Poskytnuté zálohy 78,18 97,65 35,85 11,81 1,78 
Souvis. výd., náhr. a dary 4 512,49 938,95 2 959,47 3 169,07 3 296,06 
Neinv. výdaje sesk. 50+ 
51 3 688 805,32 3 312 668,90 2 620 931,00 2 617 214,59 2 667 673,02 
 
 

Ministerstvo zdravotnictví ústřední orgán čerpalo na platy, ostatní platby za provedenou práci 
a pojistné (sesk. pol. 50) celkem 240 967,94 tis. Kč a na neinvestiční výdaje (v seskupení 
položek 51) celkem  632 715 tis. Kč. Výdaje na zdravotnickou záchrannou službu činily 
471 308,44 tis. Kč. 

 
Vývoj nákladovosti na 1 zaměstnance Ministerstva zdravotnictví (orgán st. správy) v letech 
2010 – 2014  
                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

Ukazatel   2010 2011 2012 2013 2014 
neinvestiční výdaje 1 381 407 349 908 368 047 330 248 345 386 
investiční výdaje 2 7 446 15 359 10 987 763 5 046 
přepočtený počet zaměstnanců 3 377 356 369 365 367 
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/3) 4 1 011,69 982,89 997,42 904,79 941,11 
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Vývoj nákladovosti na 1 zaměstnance Státního ústavu pro kontrolu léčiv – organizace státní 
správy od roku 2010 (neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5): 
 
Ukazatel   2010 2011 2012 2013 2014 
neinvestiční výdaje 1 320 698 310 377 346 208 426 814 470 816 
výdaje na investice 2 61 003 56 025 62 629 12 236 56 268 
přepočtený počet zaměstnanců 3 333 315 317 341 409 
nákladovost na 1 zaměstnance (ř. 1/ 3) 4 963,00 985,32 1 092,14 1 251,65 1 151,14 

 
Nákladovost krajských hygienických stanic (orgány st. správy) na 1 zaměstnance. 
Neinvestiční výdaje zahrnují veškeré výdaje ve tř. 5: 
 
Ukazatel   2010 2011 2012 2013 2014 
neinvestiční výdaje 1 1 307 171 1 143 416 1 150 761 1 144 171 1 167 688 
výdaje na investice 2 9 629 0 5 990 8 564 8 914 
přepočtený počet zaměstnanců 3 2 336 2 104 2077 2 069 2 080 
nákladovost na 1 zaměstnance 
(ř. 1/ř. 3) 4 559,58 543,45 554,05 553,01 561,39 
 
 
Ukazatel nákladovosti je ovlivňován zejména počtem zaměstnanců. V uvedené časové řadě 
jsou nekonstantní podmínky, na nichž je výpočet proveden. Obdobně toto platí 
i o nákladovosti SÚKL a MZ.  
 
 
VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU 
Schválený rozpočet výdajů na státní správu činil 1 711 018 tis. Kč. Po provedených 
rozpočtových opatřeních během roku dosáhl částky 1717 551 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 
2 054 118 tis. Kč tj. 92,11 % konečného rozpočtu 2 230 009 tis. Kč. Překročení rozpočtu je 
kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 68 405,51 tis. Kč a dále pak 
mimorozpočtovými prostředky ve výši 412 627,78 tis. Kč (z toho 412 177,13 tis. Kč Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv). 

V roce 2013 dosáhly výdaje na státní správu částky 3 620 750,16 tis. Kč.  
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Přímo řízené organizační složky státu vykazují za rok 2014 plnění neinvestičních nákupů 
v seskupení položek 51 takto: 

                                                                                                                                       (v tis. Kč) 

Organizace 

Neinvestiční nákupy -  pol. 51 

schválený rozpočet konečný výsledek 
% 

čerpání 
% 

čerpání 

rozpočet po  rozpočet od  ke kon. k uprav. 

  změnách   poč. roku rozpočtu rozpočtu 

Min. zdravotnictví ČR 867 198 026 734 076 131 935 987 588 632 715 008 68 86 

ÚZIS ČR            10 135 695 27 651 795 27 651 795 10 549 002 38 38 

Národní lékařská knihovna 13 385 020 13 741 752 16 074 598 13 784 418 86 100 

Koord. střed. transplantací  3 571 685 3 571 685 5 972 811 3 317 240 56 93 

SÚKL                  799 326 799 326 159 999 000 159 857 206 100 19 999 

KSRZIS               33 979 649 60 473 177 63 601 123 55 160 399 87 91 

Hyg. stanice hl.m. Prahy 27 056 172 27 870 207 28 885 491 26 645 886 92 96 

Agentura pro zdrav.výzk.   3 971 000 3 971 000 1 398 879 35 35 

KHS Středočeského kraje 24 245 293 24 681 886 28 436 010 22 654 198 80 92 

KHS Jihočeského kraje 16 859 871 17 130 242 19 379 017 15 396 541 79 90 

KHS Plzeňského kraje      13 125 575 13 387 512 15 172 500 12 934 693 85 97 

KHS Karlovarského kraje 7 371 800 7 496 034 8 391 321 7 138 415 85 95 

KHS Ústeckého kraje    16 528 068 16 663 818 18 741 248 16 055 798 86 96 

KHS Libereckého kraje 9 977 099 10 121 317 10 416 201 9 953 426 96 98 

KHS Královehradec.kraje 13 291 093 13 429 843 14 617 572 12 437 667 85 93 

KHS Pardubického kraje 11 972 335 12 302 872 12 730 532 11 667 973 92 95 

KHS kraje Vysočina 11 061 522 11 254 465 11 324 934 11 135 961 98 99 

KHS Jihomor. kraje, Brno  18 441 441 19 944 250 20 012 288 19 278 811 96 97 

KHS Olomouckého kraje 12 864 596 12 941 617 13 077 818 13 068 345 100 101 

KHS Zlínského kraje 12 650 991 12 729 790 13 059 942 12 531 008 96 98 

KHS Moravskoslez. kraje  28 973 310 29 227 429 29 227 429 28 973 581 99 99 

ORGANIZ. SLOŽKY STÁTU 1 153 488 567 1 073 466 148 1 456 730 218 1 096 654 456 75 102 

 
Překročení rozpočtu po změnách u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je plně kryto 
použitím mimorozpočtových zdrojů a u KHS Olomouckého kraje použitím nároků 
z nespotřebovaných výdajů. 
 
Nákladovost (neinvestiční výdaje/počet zaměstnanců) na 1 zaměstnance ostatních 
organizačních složek státu MZ ČR (mimo státní správu): 
                                                                                                                 
 

Organizace 2010 2011 2012 2013 2014 
ÚZIS 584    546 615 560 573 
NLK 551    503 540 505 492 
KST 1 087 1 678 1 163 752 1 004 
KRZIS 4 167 3 268 4 038 6 825 5 490 
AZV - - - - 855 

 
 

Jednotlivé přímo řízené organizace plní zcela odlišné úkoly, mají jinou organizační strukturu 
a počet zaměstnanců, takže jejich nákladovost nelze mezi sebou srovnávat. (např. KST má 
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vysokou nákladovost, neboť za rok 2014 mělo pouze 11 zaměstnanců v průměrném 
přepočteném počtu zaměstnanců a KSRZIS taktéž). 

 

3.1.1 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou 
práci organizačních složek státu 

Pro organizační složky státu byl na rok 2014 pro předpokládaných 3127 pracovníků 
rozepsán celkový limit prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) 
ve výši 1 019 202 tis. Kč; z toho na platy bylo vyčleněno 990 184 tis. Kč a na ostatní platby 
za provedenou práci 29 017 tis. Kč.  

V průběhu roku bylo realizováno rozpočtové opatření související se zvýšením prostředků na 
platy o 3,5 % přesunem z kapitoly VPS dle UV 779/2014. Další realizovaná rozpočtová 
opatření jsou uvedena ve Výčtu rozpočtových opatření MF na str. 80 a dále. 

Rozpočtovými opatřeními byl zvýšen celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za 
provedenou práci na 1 041 738 tis. Kč, z toho na platy bylo určeno 1 005 950 tis. Kč 
a na ostatní platby za provedenou práci 35 788 tis. Kč (odstupné, odměny za práce 
na dohody). 

Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 
1 175 199 tis. Kč; z toho na platy 1 135 813 tis. Kč a ostatní platby 39 706 tis. Kč. 
V procentním vyjádření činilo celkové čerpání objemu prostředků na platy a OPPP 112,84 %. 
Překročení rozpočtu bylo ovlivněno čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpáním 
mimorozpočtových prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který ve smyslu §112 odst. 
5 zákona 378/2007 Sb., zákona o léčivech využil vytvořené mimorozpočtové zdroje.  

Limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců u organizačních složek státu byl 
po provedených rozpočtových úpravách celkově stanoven na 3 141 míst. Skutečnost roku 
2014 byla proti aktuálnímu rozpisu vykázána v počtu 3 051 míst, tj. plnění na 97,13 %. 

 

(v tis. Kč) 

CELKEM OSS schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
změnách skutečnost % k rozpočtu po 

změnách 

prostředky na platy a 
OPPP 1 019 202  1 041 738 1 175 519 112,84 
prostředky na platy 990 185 1 005 950 1 135 813  112,91 

ostatní platby za 
provedenou práci 29 017 35 788 39 706 110,95 

počet zaměstnanců 3 127 3 141 3 051 97,13 

 

Ústřední orgán – Ministerstvo zdravotnictví 

Ústřednímu orgánu byl pro schválených 405 zaměstnanců rozepsán v roce 2014 závazný 
limit prostředků na platy v objemu 166 186 tis. Kč a limit ostatních plateb za provedenou 
práci činil 18 249 tis. Kč. 
 
V průběhu roku došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o 15 míst a navýšení objemu 
prostředků. V posledním čtvrtletí roku došlo ke snížení počtu zaměstnanců o 13 funkčních 
míst a snížení mzdových prostředků přesunem do UZIS (v rámci DRG Restart).  

S účinností od 1.1.2014 byla převedena  pracovní místa  a prostředky na platy zaměstnanců 
v rámci rozpočtu kapitoly Ministerstvo zdravotnictví z krajských hygienických stanic KHS (- 5 
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FM), Ústavu zdravotnických informací a statistiky ÚZIS (- 5 FM) na Koordinační středisko pro 
resortní zdravotnické a informační systémy KSRZIS (+ 1 FM) a na ústřední orgán MZ (+11 
FM).  

Na základě UV č. 779/2014 došlo k navýšení platů o 3,5 % včetně příslušenství s účinností 
od 1.11.2014. 

V souvislosti s převzetím nové agendy DRG došlo k přesunu 13 FM, prostředků na platy, 
OPPP, příslušenství z ÚO do ÚZIS.  

Posledním rozpočtovým opatřením týkající se ÚO byl přesun prostředků z běžných výdajů na 
platy a příslušenství pro ÚO z důvodu pokrytí nákladů spojených se zajišťováním 
mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v ČR. 

Výměna ministrů 

Z důvodu výměny ministrů byl za jeden pracovní den proplacen plat dvěma ministrům.  Pan 
ministr MUDr. Svatopluk Němeček, MBA nastoupil na Ministerstvo zdravotnictví dne 
29.1.2014 a v tentýž den končil na MZ pan  MUDr. Martin Holcát, MBA. Částka 2 835,- Kč 
byla proplacena s touto analytikou 356100  5022 220141 tedy z nespotřebovaných nároků.  

 

Dále došlo k navýšení platů a ostatních plateb za provedenou práci včetně příslušenství u 
zaměstnanců realizujících činnosti programu OP LZZ „Zavedení pokročilých metod 
strategického a projektového řízení na MZ“. Zajištění finančních prostředků bylo realizováno 
z nároků z nespotřebovaných výdajů. 

Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 367, což je což je 90,17 % oproti rozpočtu po 
změnách. Skutečné čerpání prostředků na platy činilo 1 161 074 tis. Kč, u ostatních plateb 
za provedenou práci bylo čerpáno 20 385 tis. Kč. Celkový limit prostředků na platy 
a ostatních plateb za provedenou práci byl naplněn ze 96,97 % 

 

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci ústředního orgánu za 
rok 2014 (§ 3549, § 3561, § 3589): 

                                                                                                                                    (v tis. Kč) 

ÚO celkem schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
změnách skutečnost % k rozpočtu po 

změnách 

prostředky na platy a 
OPPP 184 435  187 131 181 459 96,97 % 

prostředky na platy 166 186 168 982 161 074 95,32 % 
ostatní platby za 
provedenou práci 18 250 18 149 20 385 112,32 % 

počet zaměstnanců 405 407 367 90,17 % 
 
Ve výčtu rozpočtových opatření (viz. dále) se jedná o změnu č. 1, 9, 12, 13,19. 
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Vývoj platů, OPPP a počtu zaměstnanců u ÚO v časové řadě pěti minulých let: 
                   (v tis. Kč) 

ro
k 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam * 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam** 

2010 194 569 18 083 176 486 425 241 347 18 515 222 832 431 181 865 19 808 162 057 377 

2011 186 556 19 798 166 758 441 189 488 25 138 164 350 435 178 841 20 617 158 224 356 

2012 185 793 21 053 164 740 435 187 181 21 002 166 179 412 184 776 23 660 161 116 369 

2013 182 349 18 070 164 279 432 183 687 18 621 165 066 415 186 728 28 487 158 241 365 

2014 184 435 18 249 166 186 405 187 130 18 149 168 981 407 181 460 20 385 161 075 367 

*  v ročním průměru 
          ** průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

        

 
Graf. č. 1 – Prostředky na platy a OPPP u ÚO 

 
 

 
Graf. č. 2 – Vývoj počtu zaměstnanců u ÚO 
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Porovnání skutečného vývoje růstu platů, ostatních plateb za provedenou práci a počtu 
zaměstnanců v letech 2010 – 2014 (graf č. 1 a graf č. 2) ukazuje na  stagnující výši 
prostředků na platy a OPPP od roku 2011. 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále SÚKL) byl pro rok 2014 na počet zaměstnanců 307 
stanoven limit prostředků na platy ve výši 80 186 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou 
práci limit 3 330 tis. Kč.  

Z mimorozpočtových zdrojů bylo pokryto 159 funkčních míst, kterými byl překročen limit 
počtu zaměstnanců, což vzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR dopisem                                  
č.j.: MZDR 5735/2014-2/FIN ze dne 4.2.2014 na vědomí. Výdaje spojené s uvedeným 
překročením jsou kryty z mimorozpočtových zdrojů, se kterými SUKL hospodaří na základě 
výjimky z rozpočtových pravidel (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech). Důvodem bylo blížící se 
nabytí zákona o kybernetické bezpečnosti (zákon č. 181 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o 
změně souvisejících zákonů nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 29.8.2014, 
s účinností od 1.1.2015) a bylo nutné připravit oblast IT na splnění požadavků, které z tohoto 
zákona vyplývají.  

V roce 2015 má dále dojít k zavedení povinné plošné elektronické preskripce, což znamená, 
že všechny recepty na léky budou muset být předepsány jako eRecepty a být realizovány 
přes Centrální úložiště elektronických receptů spravovaných SÚKL. Vznikne tak zcela nová 
agenda. V souvislosti s agendou zdravotnických prostředků, která byla na SÚKL převedena 
pokynem pana ministra z 30.9.2013, budou vznikat nové pracovní náplně a postupy, které 
bude zapotřebí řešit novými zaměstnanci, jak na úrovni IT tak i věcné a odborné.  

Tato místa byla plně financována z mimorozpočtových zdrojů SÚKL bez nároků na státní 
rozpočet. 

Skutečný počet pracovníků byl 409, celkový ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za 
provedenou práci činil 230 658 tis. Kč, v tom prostředky na platy 221 069 tis. Kč a ostatní 
platby za provedenou práci 9 590 tis. Kč.  

 

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci SÚKLu za rok 2014: 

(v tis. Kč) 

SÚKL 
schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
změnách 

skutečnost 
mimorozpočtové 

zdroje 
% k rozpočtu 
po změnách 

prostředky na 
platy a OPPP 

83 516 84 548 230 659 146 110 272,81 % 

prostředky na platy 80 186  81 218 221 069 139 850 272,19 % 

ostatní platby za 
provedenou práci 3 330  3 330 9 590 6 260 287,96 % 

počet 
zaměstnanců 307 307 409 159 133,22 % 

        
Ve výčtu rozpočtových opatření (viz. dále) se jedná o změnu č. 12, 17. 
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Vývoj platů, OPPP a počtu zaměstnanců u SUKL v časové řadě pěti minulých let: 
        (v tis. Kč) 

ro
k 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam * 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam** 

2010 90 832 3 483 87 349 307 32 727 950 31 777 112 182 495 4 530 177 965 333 

2011 81 879 3 265 78 614 307 18 525 816 17 709 70 166 168 8 450 157 718 313 

2012 82 651 3 265 79 386 311 80 651 3 265 77 386 311 171 296 9 490 161 806 317 

2013 82 134 3 265 78 869 309 82 134 3 265 78 869 309 210 665 10 705 199 960 341 

2014 83 516 3 330 80 186 307 84 548 3 330 81 218 307 230 659 9 590 221 069 409 

* v ročním průměru 
          ** průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

       

 
Graf. č. 3 – Prostředky na platy a OPPP u SUKL 

 

 
Graf. č. 4 – Vývoj počtu zaměstnanců u SUKL 
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Skutečný vývoj v letech 2010 – 2014 (graf č. 3 a č. 4) ukazuje na nárůst platů a ostatních 
plateb za provedenou práci způsobený krytím z mimorozpočtových zdrojů daným zákonem 
č. 378/2007 Sb. 
 

Krajské hygienické stanice – státní správa 

Tato skupina organizačních složek státu měla pro rok 2014 schválený rozpočet prostředků 
na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 696 196 tis. Kč, v tom na ostatní platby 
za provedenou práci bylo určeno 5 655 tis. Kč a na platy 690 541 tis. Kč. Celkový počet 
zaměstnanců byl hygienickým stanicím stanoven na 2 209.  

Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 700 428 tis. Kč, to je 99,94 % 
upraveného rozpočtu. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 017 tis. Kč, tj. 76,87 % 
upraveného rozpočtu. Skutečný počet pracovníků činil 2 080, to je 94,37 % stanoveného 
počtu.  

Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci KHS za rok 2014   

    (v tis. Kč) 

KHS schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
změnách skutečnost % k rozpočtu po 

změnách 

prostředky na platy 
a OPPP 696 196 702 077 700 428 99,77 % 

prostředky na platy 690 541 696 851 696 411 99,94 % 
ostatní platby za 
provedenou práci 5 655 5 226 4 017 76,87 % 

počet zaměstnanců 2 209 2 204 2080 94,37 % 

Ve výčtu rozpočtových opatření (viz. dále) se jedná o změnu č. 1,6, 12, 17, 18, 19. 
 
 
Vývoj platů, OPPP a počtu zaměstnanců u KHS v časové řadě pěti minulých let:          

(v tis. Kč) 

ro
k 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam * 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam** 

2010 805492 6364 799128 2416 813902 17874 796028 2416 789423 16356 773067 2336 

2011 725181 5966 719215 2416 684237 5783 678454 2209 682893 6069 676824 2094 

2012 682545 5544 677001 2209 685079 4762 680317 2209 684868 4818 680050 2077 

2013 682545 5544 677001 2209 683864 5340 678524 2209 683680 5079 678601 2069 

2014 696196 5655 690541 2209 702077 5226 696851 2204 700428 4017 696411 2080 

* v ročním průměru 

** průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
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 Graf. č. 5 – Prostředky na platy a OPPP u KHS 

 
 

 
Graf. č. 6 – Vývoj počtu zaměstnanců u KHS 

 
Vývoj zobrazených grafů č. 5 a č. 6 ukazuje na značné zeštíhlení počtu zaměstnanců KHS a 
tím i platů a OPPP. Skutečný počet zaměstnanců KHS oproti limitu počtu zaměstnanců 
jednotlivých let je vždy nižší. Od roku 2011 se opět prohlubuje nenaplňování limitu počtu 
zaměstnanců.  

 

Ostatní organizační složky státu 

Schválený rozpočet na platy ostatních organizačních složek (Ústav zdravotnických informací 
a statistiky ČR, Národní lékařská knihovna, Koordinační středisko transplantací, Koordinační 
středisko pro resortní zdravotnické informační systémy a Agentura pro zdravotnický výzkum 
ČR) státu byl stanoven částkou 53 272 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou 
práci ve výši 1 783 tis. Kč, celkem ve výši 55 055 tis. Kč. Schválený počet zaměstnanců byl 
206. V průběhu roku došlo ke zvýšení prostředků na platy na 58 898 tis. Kč a stejně tak ke 
zvýšení ostatních plateb za provedenou práci na 9 083 tis. Kč. Důvodem zvýšení prostředků 
na platy a ostatních plateb za provedenou práci je nově vzniklá Agentura pro zdravotnický 
výzkum ČR, která vznikla 1.4.2014. Skutečně byly čerpané prostředky ve výši 62 974 tis. Kč, 
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v tom prostředky na platy 57 259 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci                      
5 715 tis. Kč.  
 
Agenda DRG Restart (Diagnosis Related Group) je klasifikační systém - nástroj, který 
vytváří omezený počet klinicky a ekonomicky homogenních skupin - případů akutní 
hospitalizace a umožňuje porovnávat relativní náročnost na zdroje u případů zařazených do 
těchto skupin. Kromě financování akutní lůžkové péče je tento systém využíván také jako 
nástroj pro řízení nemocnic, měření produkce nebo kvality zdravotní péče. 
 
Na základě dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a zakládajícími členy NRC bylo v 
průběhu roku 2014 rozhodnuto, že další vývoj klasifikačního systému DRG v České 
republice bude převzat Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. 
Na ÚZISu byl spuštěn projekt DRG Restart, jehož členové začali tvořit první metodické 
materiály nutné k rozvoji DRG. Projekt DRG Restart byl podpořen z této položky částkou     
1,8 mil. Kč, což umožnilo rychlý start všech potřebných aktivit předtím, než dojde 
k oficiálnímu navýšení rozpočtu ÚZIS. 
 
Úkolem založeného týmu odborníků projektu "DRG Restart" je vývoj nového systému, 
založeného na exaktním oceňování hospitalizačních procedur v klinické praxi.  Za tímto 
účelem bude ÚZIS ČR zpracovávat data o hospitalizacích a o poskytování akutní lůžkové 
péče z nemocnic a zdravotních pojišťoven, garantovat pravidla kódování, provádět nastavení 
a kultivaci vah a vytvářet doporučení pro výši základní sazby.  
 
Mezi dílčí úkoly patří úzká spolupráce se zdravotnickými pracovníky (management, lékaři, 
specialisté-kodeři) ve zdravotnických zařízeních na vývoji nového systému DRG a jeho 
implementaci. V rámci legislativního ukotvení vývoje a pozdější implementace CZ-DRG bylo 
ze strany ÚZIS ČR iniciováno několik legislativních úprav v zákoně č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a také v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších úprav. 
 
Cíle projektu: zvýšení prediktivní schopnosti a efektivity úhradových mechanismů pro 
lůžkovou péči v ČR, vybudovat a profesionalizovat multioborový tým, který bude zárukou 
vysoké odbornosti a dlouhodobé udržitelnosti rozvoje systému úhrad nemocniční péče v ČR, 
vybudovat národní datovou základnu pro analýzu klinických dat s cílem výběru 
reprezentativní sítě ZZ pro modelování nákladů nemocniční péče a s cílem modelování 
klinických bazí tohoto segmentu péče, provést redefinici klinických bazí (DRG grouper) a 
nastavit systém plně transparentního zvyšování jeho prediktivní schopnosti, provést 
redefinici systému oceňování nákladů lůžkové péče a vypracovat manuál pro tyto postupy,  
převést systém oceňování nákladů nemocniční péče do elektronické podoby (datový 
standard, model, implementační pravidla) a připravit jej k praktické a plošně realizovatelné 
implementaci ve zdravotnických zařízeních, vypracovat manuál ke kultivaci klasifikace a 
oceňování hospitalizačních procedur, provést modelovou studii na vybrané síti 
reprezentativních ZZ, která budou s využitím všech uvedených metodických materiálů a 
nástrojů oceňovat klinické případy lůžkové péče a generovat tak kalibrační data z reálné 
klinické praxe. Zobecnit výsledky studie na celou populaci ČR, nastavit, provozně a 
legislativně zajistit systém dlouhodobě udržitelného financování vyvinutého systému. 
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Přehled o prostředcích na platy a ostatní platby za provedenou práci OOSS za rok 2014: 
                    (v tis. Kč) 

o OSS schválený 
rozpočet 

rozpočet po 
změnách skutečnost % k rozpočtu po 

změnách 

prostředky na platy a 
OPPP 55 055 67 981 62 974 92,63 % 

prostředky na platy 53 2720 58 898 57 259 97,22 % 

ostatní platby za 
provedenou práci 1 783  9 083 5 715 62,92 % 

počet zaměstnanců 206 223 195 87,44 % 

 
Ve výčtu rozpočtových opatření (viz. dále) se jedná o změnu č. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 
16, 17. 
 
 
Vývoj platů, OPPP a počtu zaměstnanců u oOSS v časové řadě pěti minulých let  

 
(v tis. Kč) 

ro
k 

schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam * 

Platy a 
OPPP 

OPPP Platy 
Počet 
zam** 

2010 59 894 1 864 58 030 206 64 531 3 714 60 817 211 61 323 2 437 58 886 188 

2011 54 011 1 784 52 227 206 56 388 2 144 54 244 211 56 258 1 903 54 355 183 

2012 55 011 2 438 52 573 207 55 261 2 595 52 666 207 55 786 2 117 53 669 177 

2013 54 827 2 600 52 227 206 55 099 2 657 52 442 205 54 772 1 759 53 013 181 

2014 55 055 1 783 53 272 206 67 981 9 083 58 898 223 62 974 5 715 57 259 195 

* v ročním průměru 
          ** průměrný přepočtený počet zaměstnanců 
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Graf. č. 7 – Prostředky na platy a OPPP u oOSS 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf. č. 8 – Vývoj počtu zaměstnanců u oOSS 
 

Grafy vývoje prostředků na platy a OPPP a vývoje počtu zaměstnanců za všechny 
organizace ukazují, že se od roku 2010 projevovala aplikace restriktivních opatření. 
Navýšení upraveného rozpočtu a skutečnosti v roce 2014 je dán přiřazením nově vzniklé 
organizační složky státu – Agentury pro zdravotnictví výzkum. 
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Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2014 u 
organizačních složek státu: 
 
Změna č. 1 a č. 2 ze dne 27.2.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 13911/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 
přesun platů, příslušenství a pracovních míst mezi OSS (ústřední orgán, KHS, ÚZIS a 
KSRZIS) a PO (ZZKS).  
 
Změna č. 3 ze dne 27.2.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF- 15064/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 přesun 
prostředků ve výši 420 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky jsou určeny na 
realizaci evropského šetření o zdraví v ČR v roce 2014. Z převáděné částky je 220 tis. Kč 
určeno na běžné výdaje a 200 tis. Kč na vyplácení dohod uzavřených v souvislosti s výše 
uvedeným šetřením   
 
Změna č. 4 ze dne 3.6.2013 
Rozpočtovým opatřením MF – 44808/2014/1404 ze dne 4.7.2014 snížilo MF rozpočet výdajů 
kapitoly MK a zároveň zvýšilo rozpočet výdajů kapitoly MZ                 o 150 tis. Kč. 
Prostředky byly určeny pro Národní lékařskou knihovnu na projekty z programu VISK.  
 
Změna č. 5 ze dne 16.7.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 52987/2014/1404-3 ze dne 16.7.2014 v rámci 
rozpočtu MZ přesun prostředků ve výši 4 838 tis. Kč u ÚO, ÚZIS, NLK do Agentury pro 
zdravotnický výzkum ČR. Prostředky jsou určeny na zabezpečení chodu této organizace.  
 
Změna č. 6 ze dne 25.7.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 53513/2014/1404-3 ze dne 25.7.2014 provedlo MF 
přesun prostředků v rámci ukazatele „Výdaje na státní správu“ u KHS Jihočeského kraje ve 
výši 105 tis. Kč. 

 
Změna č. 7 ze dne 19.8.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 58022/2014/1404 ze dne 19.8.2014 provedlo MF 
navýšení prostředků na platy, OPPP a příslušenství s určením pro Agenturu pro zdravotnický 
výzkum ČR. Zároveň se pro tuto organizaci zvýšil limit počtu zaměstnanců MZ o 9 FM. 
 
Změna č. 8 ze dne 1.9.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 58206/2014/1404 ze dne 1.9.2014 došlo k přesunu 
prostředků ve  výši 37 tis. Kč z ÚO do ÚZIS. Prostředky byly určeny na realizaci programu 
Národní akční plány a koncepce. 
 
Změna č. 9 a č. 10 ze dne 15.10.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 67208/2014/1404 ze dne 15.10.2014 provedlo MF přesun 
platů, příslušenství a pracovních míst mezi ZZKS a ústředním orgánem. 
 
Změna č. 11 a č. 12. ze dne 30.10.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 68955/2014/1404 ze dne 30.10.2014 na 
základě UV č. 779/2014 snížení rozpočtu výdajů kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, 
o 8 859 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 335 – Ministerstvo 
zdravotnictví. 
 
Změna č. 13 ze dne 30.10.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 70461/2014/1404 ze dne 30.10.2014 provedlo MF 
v souvislosti s převzetím nové agendy DRG přesun prostředků na platy, OPPP a 



 149

příslušenství z ústředního orgánu do ÚZIS. Zároveň se u této organizace zvýšil limit počtu 
zaměstnanců o 13 FM a o stejný počet se snížila FM u ústředního orgánu. 
 
Změna č. 14 ze dne 11.11.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF-72377/2014/1404 ze dne 11.11.2014 provedlo MF přesun 
prostředků ve výši 298 tis. Kč z ústředního orgánu do ÚZIS. Prostředky jsou určeny na 
realizaci programu Národní akční plány a koncepce. 
 
Změna č. 15 ze dne 11.11.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 72405/2014/1404 ze dne 11.11.2014 provedlo MF snížení 
platů o 27 tis. Kč a navýšení OPPP o stejnou částku u Národní lékařské knihovny z důvodu 
vyplacení odstupného. 
 
Změna č. 16 ze dne 11.11.2014 
Ministerstvo financí provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 72910/2014/1404 ze dne 
11.11.2014 provedlo MF přesun 345 tis. Kč z OPPP do platů u Koordinačního střediska pro 
resortní zdravotnické informační systémy. 
 
Změna č. 17 ze dne 27.11.2014 
V souvislosti s přijetím novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě provedlo MF dne 27.11.2014 rozpočtové 
opatření č.j.: MF – 74642/2014/1404, kterým se v rámci rozpočtu kapitoly MZ navyšují 
prostředky na platy a příslušenství s určením pro KHS Vysočina, SUKL a NLK, které jsou 
určeny na pokrytí chybějících prostředků.  
 
Změna č. 18 ze dne 8.12.2014 
Rozpočtovým opatřením MF – 76811/2014/1404 ze dne 8.12.2014 provedlo MF přesun     
946 tis. Kč z OPPP do platů, v rámci OPPP se přesunulo 250 tis. Kč (odstupné) a upravila se 
výše příslušenství u KHS. V rámci limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací 
celkem se u Státního zdravotního ústavu přesunulo 358 tis. Kč z platů do OON. 
 
Změna č. 19 ze dne 10.12.2014 
Rozpočtovým opatřením MF – 77308/2014/1404 ze dne 10.12.2014 se navyšují prostředky 
na platy a příslušenství s určením pro KHS, SZÚ a ÚO, které jsou určeny na pokrytí nákladů 
spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v ČR. 
 
 

3.1.2 Neinvestiční transfery obyvatelstvu – seskupení 
položek 54 

Upravený rozpočet činil 4 643 tis. Kč, vyplaceno bylo 5 208,80 tis. Kč tj. 81,09 % upraveného 
rozpočtu ve výši 6 422,87 tis. Kč. Z této částky připadá 1 783,36 tis. Kč na příspěvek na 
náklady pohřbu dárce orgánu a náhradu poskytovanou žijícímu dárci  (pol. 5425) vyplacené 
Koordinačním střediskem transplantací (KST). 

Jednalo se o částky vyplacené v souladu s transplantačním zákonem na příspěvek na 
náklady pohřbu dárce orgánu a náhrady za ušlý výdělek dárci orgánu ve členění  865 tis. Kč 
a 918,36 tis. Kč. 
 

V souvislosti s přijetím novely zákona č.285/2002 Sb., o darování, odběrech a 
transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) přeneslo 
Ministerstvo zdravotnictví od roku 2014 podle § 28d tohoto zákona svou působnost týkající 
se vyřizování žádosti a provádění příspěvků na náklady pohřbu zemřelého dárce a žijícímu 
dárci náhrady účelně a prokazatelně vynaložených výdajů ušlého výdělku, které mu vznikly 
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v souvislosti s odběrem orgánů a poskytováním zdravotní péče, kterou tento odběr vyžádal, 
na Koordinační středisko transplantací.  

Na náhradách mezd v době nemoci bylo vyplaceno 3 233,54 tis. Kč (pol. 5424). Na položce 
5494 bylo vyplaceno Ministerstvem zdravotnictví celkem 191,90 tis. Kč. Jedná se o peněžní 
ocenění za práci ve prospěch zdravotně postižených. 
 

3.1.3 Zálohy na dodávky neinvestičního a investičního 
charakteru 

Podle Rozvahy k 31.12.2014 přímo řízené organizační složky státu vykazují poskytnuté 
provozní zálohy ve výši 9 416,97 tis. Kč. Jedná se o zálohy na energie, zálohy CCS, jistiny 
poštovného, noviny, časopisy a platební karty. 

Na dlouhodobý majetek žádné zálohy poskytnuty nebyly. 

 

3.1.4 Výdaje vynaložené na zahraniční pracovní cesty 

Na zahraniční pracovní cesty bylo vynaloženo organizačními složkami státu (bez MZ) celkem 
5 330,66 tis. Kč.  

Nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 4 670,73 tis. Kč připadá na Státní ústav pro 
kontrolu léčiv. V roce 2014 bylo realizováno 435 zahraničních pracovních cest hrazených ze 
strany SUKL, z čehož plně hrazených bylo 140, u ostatních byla část výdajů refundovaných z 
pořadatelských institucí (EK, Rada EU, EMA, apod.). Většinu cest tvořila účast na 
pravidelných jednáních různých výborů a pracovních skupin, u nichž je SUKL řádným 
členem. Členy, případně alternáty má SUKL ve více než 60 uskupení napříč EU institucemi a 
mezinárodními organizacemi. Ostatní cesty byly schválené v souladu se zásadami jako např. 
souvislost s prioritami ústavu, aktuálnost a přínos projednávaných témat pro SUKL.   

Druhý nejvyšší podíl výdajů na zahraniční cesty OSS tj. 243,23 tis. Kč připadá na Ústav 
zdravotnických informací a statistiky ČR. V roce 2014 se uskutečnilo 16 zahraničních 
pracovních cest zaměstnanců ústavu zejména v souvislosti s úkoly ústavu jako kontaktního 
bodu pro mezinárodní organizace v oblasti zdravotnické informatiky a statistiky a s členstvím 
pracovníků ústavu v řadě mezinárodních pracovních skupin (expertní skupina EGHI, Rada 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele EPSCO nebo pracovní 
skupina pro zdravotnickou statistiku WG PHS). Dále pracovní cesty souvisí se zapojením 
ústavu do řady mezinárodních projektů (např. HEDIC) a s účastí na mezinárodních 
konferencích (např. EPIRARE, EUCERD, ENCR). Zahraniční cesty přímo souvisí se 
zdravotnickou statistikou, resp. předáváním dat za Českou republiku do mezinárodních 
databází zdravotnických ukazatelů Eurostatu, OECD a WHO, které se týkající zdravotního 
stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení a počtu pracovníků. 
 
Celková částka vynaložená na zahraniční pracovní cesty v rámci ústředního orgánu MZ a 
náklady s tím spojené dosáhla výše 5 232 tis. Kč. Finanční prostředky v rámci tohoto odvětví 
byly použity především na pokrytí nutných nákladů spojených s účastí zástupců ministerstva 
na pravidelných zasedáních mezinárodních organizací. Především se jednalo o pracovní 
orgány EU, dále pak WHO, OECD, Rady Evropy a dalších. Hodnota skutečného čerpání 
finančních prostředků tohoto odvětví je ovlivněna částkou refundací, které MZ v průběhu 
účetního roku obdrželo převážně z EU. V porovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu 
vynaložených prostředků o cca 44 %. Nárůst je možno vysvětlit nově realizovanými cestami 
do vzdálených destinací s cílem navázání či prohloubení spolupráce v oblasti zdravotnictví 
(Čína, Spojené arabské emiráty, Izrael). 
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3.1.5 Výdaje na mezinárodní spolupráci 

Vzhledem k provedenému zápočtu povinného členského příspěvku ČR do rozpočtu 
Evropského direktorátu pro kvalitu léčiv a zdraví při Radě Evropy vyplývajícího ze členství v 
parciální dohodě Evropský lékopis oproti aktivnímu zůstatku na národním účtu povinných 
příspěvků, nebyla v roce 2014 provedena úhrada tohoto členského příspěvku z rozpočtových 
prostředků daného roku. 

V rámci rozpočtového odvětví 1600 byly hrazeny též překlady a tlumočení z/do cizího jazyka, 
které Odbor mezinárodních věcí a Evropské unie zajišťuje pro potřeby celého ministerstva. 
Celková takto vynaložená částka činila 537 tis. Kč (položka 5169). V porovnání s předešlým 
rokem náklady vzrostly o cca 146 %. Navýšení bylo částečně způsobeno nutností překladů 
materiálů týkajících se epidemie Eboly.  

 

3.2. Investiční výdaje organizačních složek státu 
Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) 
byly původně rozpočtovány částkou 16 726,22 tis. Kč. Rozpočet po úpravách činil      
21 016,18 tis. Kč a čerpáno bylo 222 270,15 tis. Kč tj. 77,78 % konečného rozpočtu ve výši 
285 765,43tis. Kč. Z toho 56 267,73 tis. Kč jsou investiční výdaje SÚKLu, které byly 
uskutečněny z mimorozpočtových prostředků v souladu se zákonnou úpravou. Částka 
166 002,42 tis. Kč byla čerpána organizačními složkami státu – MZ 5 046,26 tis. Kč, NLK 
1 705,91 tis. Kč, KHS 8 913,84 tis. Kč a 150 336,41 tis. Kč KSRZIS jako systémově určené 
výdaje v rámci programů. 

 

3.3. Příjmy organizačních složek státu  
jsou shodné s příjmy kapitoly Ministerstva zdravotnictví – popsány jsou v bodu 2. Příjmy 
kapitoly Ministerstva zdravotnictví. 
 

3.4. Fondy organizačních složek státu 
Stav FKSP činí k 31.12.2014 celkem 5 441,21 tis. Kč. 

Stav rezervních fondů k 31.12.2014 činil  2 166 841,90 tis. Kč, z toho mimorozpočtové 
prostředky SÚKLu 2 163 495,52 tis. Kč a prostředky z darů činí 3 346,38 tis. Kč                    
(MZ 1 095,38 tis. Kč, ÚZIS od Eurostatu na statistické služby 2 063,89 tis. Kč                          
a KST  187,11 tis. Kč).  
 

3.5. Aktiva a pasiva organizačních složek státu 
Stav aktiv a pasiv všech rozpočtových organizací k datu 31.12.2014 činí celkem 
9 128 571,83 tis. Kč. V aktivech je největší položkou dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 
1 028 594,40 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek je ve výši 422 306,05 tis. Kč. Stav 
zásob činí 1 051 268,68 tis. Kč. Běžné účty finančních fondů (zejména mimorozpočtové 
prostředky SÚKLu) činí 2 338 298,37 tis. Kč.   

V pasivech jsou uvedeny zdroje krytí všech aktiv tj. zejména jmění účetní jednotky, fondy a 
krátkodobé závazky. Stav všech neuhrazených závazků činí k 31.12.2014 celkem                   
3 402 784,45 tis. Kč.    

Hospodářskou činnost žádná organizační složka státu neprovozuje. 
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4. HOSPODAŘENÍ PŘÍMO ŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH 

ORGANIZACÍ 

4.1  Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím byly schváleny v roce 2014 
ve výši 1 266 313,51 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení o 1 315 544,22 tis. Kč. 
Upravený rozpočet činil 2 581 857,72 tis. Kč. Skutečně čerpáno bylo celkem 2 263 475,43 
tis. Kč tj. 87,67 %.  
Čerpání neinvestičních příspěvků příspěvkových organizacím v jednotlivých letech: 

                   (v tis. Kč) 

rok čerpání neinvestičních  
příspěvků 

2010 1 022 332,14 
2011 1 115 572,87 
2012 1 184 289,77 
2013 1 392 522,31 
2014 2 263 475,43 

 
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 5331) byly poskytnuty ve 
výši 2 263 475 tis. Kč: 
                                                                                                    (v tis. Kč) 

3515 specializovaná ambul. zdravotní péče 266,55 
3521  fakultní nemocnice 697 806,72 
3522  ostatní nemocnice 249 353,04 
3523  odborné léčebné ústavy 3 310,51 

3527  vysoce specializovaná pracoviště 3 355,36 
3531  hygienická služba 248 974,86 
3539  ost. zdrav. zařízení 6 330,44 
3541 prevence před drogami, alkoholem, nikot. 4 484,35 
3542  prevence HIV/AIDS 1 630,00 
3543 pomoc zdravotně postiženým a ch.n. 2 029,64 

3544  národní program zdraví 1 489,50 
3549 ost.spec.zdrav. péče 185 526,44 
3589  věda a výzkum (granty) 753 386,00 
3592  další vzdělávání ve zdravotnictví 98 328,87 
5212 ochrana obyvatelstva 7 203,15 

  celkem 2 263 475,43 
 

Finanční prostředky byly poskytnuty přímo řízeným příspěvkových organizacím především 
prostřednictvím rozpočtových opatření, zejména pro Národní onkologický registr, na provoz 
Dětského centra při Thomayerově nemocnici, Všeobecné fakultní nemocnici na provoz 
Toxikologického oddělení, Toxikologického informačního střediska či na provoz 
pohotovostního centra, dále na stabilizaci ekonomické situace Fakultní nemocnice u svaté 
Anny, Nemocnice Na Bulovce a Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. 

Nad rámec schváleného rozpočtu byl poskytnut Státnímu zdravotnímu ústavu příspěvek 
např. na úhradu nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení 
šíření Eboly v České republice v roce 2014 (1 227,50 tis. Kč); na realizaci evropského 
šetření o zdraví v ČR EHIS/EHES (300 tis. Kč); na realizaci studie „Zdravotní gramotnost“ 
(700 tis. Kč); na edici Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte a mladistvého (610 tis. Kč); 
na zařazení bromovaných a fluorových látek do dlouhodobého biomonitoringu mateřského 
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mléka přip. lidské krve (1 200 tis. Kč); na naplňování národní strategie Zdraví 2020, příprava 
akčních plánů, medializace národní strategie (1 200 tis. Kč); na světové významné dny ve 
zdravotnictví – 6 republikových kampaní (600 tis. Kč) a částečně na pokrytí schodku 
hospodářského výsledku z minulých let (3 000 tis. Kč).  

Thomayerova nemocnice s poliklinikou obdržela příspěvek na činnost Dětského centra při 
TNsP ve výši 45 mil. Kč na úhradu nákladů spojených s provozem tohoto zařízení a 
nehrazených z veřejného zdravotního pojištění.  
 
Všeobecná fakultní nemocnice obdržela příspěvek ve výši 8 mil. Kč  na provoz a 
materiálové zajištění Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství a 4 
mil. Kč Toxikologickému oddělení na uhrazení osobních nákladů pracovníků a materiálových 
nákladů.  
 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze obdržela příspěvek ve výši 10 mil. Kč na provoz a 
materiálové zajištění pohotovostního centra pro vnitřně kontaminované osoby radioaktivními 
látkami, které je unikátním pracovištěm v rámci ČR.  
 
Fakultní nemocnice (VFN, FN Motol, FN Plzeň, FN H. Králové, FN Olomouc, FN 
Ostrava, ostatní nemocnice (Thomayerova nemocnice a Nemocnice Na Bulovce) a  
Masarykův onkologický ústav obdržely finanční prostředky na Národní onkologický registr 
ve výši 13 000 tis. Kč).  
 
Účelové prostředky jsou poskytovány z jednotlivých programů a další prostředky jsou na 
řešení projektů výzkumu a vývoje (účelové, institucionální), takže není proto možno hodnotit 
výši poskytovaných prostředků ze státního rozpočtu v jednotlivých letech, neboť tato záleží 
na prováděných činnostech či projektech výzkumu a vývoje. Kromě toho prostředky výzkumu 
a vývoje jsou předmětem hodnocení prostřednictvím Hodnotících komisí v působnosti Rady 
pro výzkum, vývoj a inovace. 

Hlavním zdrojem výnosů jsou tržby od zdravotních pojišťoven za prováděnou zdravotní péči. 

 
Účelový příspěvek - Zásoby antiinfektiv v ČR – rezervní centrum ve VFN 

Na základě odborných podnětů vznikl v roce 2013 požadavek na zřízení pohotovostní 
zásoby léčivých přípravků, nedostupných na našem trhu, pro život ohrožující stavy, neboť v 
případě jejich nedostupnosti hrozí u pacienta nebezpečí z prodlení. Proto byla ve Všeobecné 
fakultní nemocnici v Praze zřízena tzv. pohotovostní zásoba antiinfektiv, fomepizolu a 
hadích antisér pro ČR, která byla definována Výborem České společnosti infekčního 
lékařství ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že všechny přípravky v pohotovostní zásobě nejsou 
v současnosti  v ČR registrované, byl pro zajištění jejich dostupnosti zvolen model 
specifických léčebných programů.  

Celkově byla odsouhlasena částka 2 450 tis. Kč (2 100 tis. Kč na antiinfektiva a fomepizol a 
350 tis. Kč na hadí antiséra). Z neinvestiční dotace v roce 2014 v celkové částce 2 450 tis. 
Kč bylo TIS Kliniky pracovního lékařství VFN v Praze vybaveno v ČR neregistrovanými 
antiinfektivy, antituberkulotiky, antiparazitiky pro léčbu akutních infekcí, v souladu 
s příslušnou metodikou, zveřejněnou ve Věstníku MZ č. 1/2014. Za nákup antidot bylo 
spotřebováno celkem  1 511,23 tis. Kč. V roce 2014 poskytl TIS antiséra, antiinfektiva, 
antituberkulotika, antiparazitika na základě 25 žádostí 10 zdravotnickým zařízením v České 
republice v celkové částce 450,62 tis. Kč. Uvedená částka byla využitá k refundaci nákupu 
nových léčivých přípravků, které měly nahradit poskytnuté nemocnicím přípravky. 

Rozdíl mezi přiděleným MZ ČR příspěvkem a spotřebovanou částkou za antidota tvoří 
938,77 tis. Kč.  

Z důvodu výpadku ve výrobě antidota Fomepizole EUSA Pharma k léčbě akutních otrav 
toxickými alkoholy se letos nepodařilo obnovit zásobu 20 balení tohoto antidota. Fomepizol 
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EUSA se doposud nevyrábí, ani pro nový SLP výrobce nebyl schopen poskytnout souhlas, 
což neumožnilo podání žádosti o nový SLP. Léčivý přípravek Tebesium (isoniazid i.v.) nebyl 
letos k dispozici, proto distributor, firma Phoenix, nedokázala zajistit 40 balení tohoto 
přípravku pro účely zásoby antiinfektiv TIS. Antisérum Favirab, které je dostupné na trhu, má 
kratší expirační dobu než byla stanovena metodikou, proto TIS udržuje v zásobě menší 
počet balení, než stanovuje metodika pro tento přípravek (12 balení). Podobná je situace s 
přípravkem Quinimax, kde místo 30 balení je v zásobě pouze 15 balení. Protože Rozhodnutí 
MZ ČR o souhlasu se specifickým léčebným programem s využitím dvou neregistrovaných 
hadích antisér bylo vydáno 23.12.2014, nepodařilo se letos nakoupit hadí antiséra 
Antivipmyn TRI inj. plv. sol. a Snake Venom Antiserum I.P. inj. plv. sol. Nákup výše 
uvedených antisér je plánován v roce 2015.  
 

352100-4118 Účelový příspěvek PO: Zásoby antiinfektiv v ČR – rezervní 
centrum ve VFN                                                                                                                                             
                                                                                                              (v tis. Kč) 

schválený rozpočet  2 450,00 

Čerpáno pol. 5331 2 450,00 
 
Účelový příspěvek fakultním nemocnicím na spolupráci s Čínou 
Na základě rozhodnutí porady vedení ze dne 12. Února 2014 bylo z nároků vyčleněno 2 400 
tis. Kč na podporu spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi ČR a ČLR. Částka 4 x 600 tis. Kč 
byla v březnu 2014 převedena FN Motol, FN Hradec Králové, FN Ostrava a VFN v Praze 
 
Účelový příspěvek Zdravotním ústavům 
Zdravotní ústav Ústí nad Labem obdržel účelový příspěvek na pylový monitoring (240 tis. 
Kč), imisní monitoring (2 500 tis. Kč), na podporu NRL (400 tis. Kč), na úhradu finančních 
nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v České 
republice (781,90 tis. Kč), na činnosti v oblasti podpory zdraví (700 tis. Kč). 
 
Zdravotní ústav Ostrava obdržel účelový příspěvek na NRL pro hluk a NRL pro legionelly 
(2 750 tis. Kč), pylový monitoring (120 tis. Kč), imisní monitoring (10 mil. Kč), na úhradu 
finančních nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření 
Eboly v ČR (597,25 tis. Kč), na 2. kolo dokončení Strategického hlukového mapování (25,6 
mil. Kč). 
 
Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel - MEDEVAC 

3521 – 1601 Účelový příspěvek fakultním nemocnicím MEDEVAC 

Na základě Usnesení vlády č. 146 ze dne 5. března 2014 a č. 128 ze dne 26. února 2014 
bylo MZ rozpočtovým opatřením převedeno 11,5 mil. Kč na pokračování Programu 
humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) pro státní příslušníky 
Ukrajiny. Prostředky byly určeny pro Všeobecnou fakultní nemocnici a Fakultní nemocnici 
Motol.  

V březnu bylo FN Motol převedeno 2,8 mil Kč z nároků minulých období. Jednalo se o 
nespotřebovanou část prostředků převedených MZ v roce 2013 na základě usnesení vlády   
č. 788 ze dne 16. října 2013 v rámci programu humanitárních evakuací zdravotně 
postižených obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky. 
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352100 – 1601 – Program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel 
MEDEVAC (Syřané), účelově určené 
 
Na základě usnesení vlády č. 870 ze dne 27. října 2014 bylo MZ rozpočtovým opatřením 
převedeno 9 200 tis. Kč v rámci programu humanitárních evakuací zdravotně postižených 
obyvatel (MEDEVAC) pro syrské uprchlíky. Prostředky nebyly čerpány. 
 

4.1.1 Hospodaření příspěvkových organizací 

K zajištění transparentnosti, efektivity, hospodárnosti a účelovosti při vynakládání veřejných 
prostředků byl vydán Příkaz ministra č. 3/2013 – Protikorupční strategie Ministerstva 
zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace a dále Příkaz ministra č. 25/2014 
– Resortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým byla ředitelům 
všech přímo řízených organizací uložena povinnost postupovat striktně dle zásad tohoto 
příkazu. 
Součástí ekonomických výkazů, které organizace předkládají měsíčně oddělení přímo 
řízených organizací (FIN/3), je rozvaha, výkaz zisků a ztrát, pohledávky a závazky. 
Povinnost předkládání je stanovena měsíčně pro příspěvkové organizace. 
Zmíněné výkazy jsou podkladem pro zpracování pravidelných rozborů hospodaření, 
sledování odchylek od finančního plánu a sleduje se postupný vývoj hospodářského 
výsledku jednotlivých organizací. Organizace, které vykazují ztrátu, jsou předmětem dalšího 
rozboru, a to komparace jednotlivých položek výkazu zisků a ztrát s předchozím obdobím a 
s finančním plánem, situace na běžném účtu, výpočet ukazatele likvidity, atd.  
 
Oproti minulému roku, kdy část organizací uzavřela hospodaření se záporným výsledkem 
hospodaření, je letošní rok, díky postupné stabilizaci ekonomiky příznivější, dle předběžných 
odhadů organizace vykazují za rok 2014 vyrovnaný či dokonce kladný hospodářský 
výsledek. 
 
V rámci řízení svého provozu a schopnosti dostát svým závazkům většina organizací 
dosáhla alespoň dílčích pokroků v řízení své likvidity. Téměř polovina z nich dosahuje 
optimálních hodnot u ukazatele likvidity, případně se k optimu blíží. U zbývajících je 
nastaven pozitivní trend tak, aby bylo dále postupně eliminováno riziko platebních 
neschopností. MZ ČR pravidelně sleduje a vyhodnocuje průběžný stav likvidity u přímo 
řízených organizací.  
Zadluženost přímo řízených organizací, tedy podíl majetku a cizích zdrojů, nevykazuje 
kritické hodnoty u žádného dotčeného subjektu. V rámci situace Nemocnice Na Bulovce, 
která ve výsledném srovnání zaujímá hodnotu zvýšení zadluženosti, byly a jsou realizovány 
nápravné kroky a opatření pro finanční ozdravení. Většina přímo řízených organizací 
aktuálně dosahuje výš celkové zadluženosti pod hranici 30 %, což je běžně udávaná hranice 
pro přijatelné a bezpečné řízení vlastního dluhu, a to i přes skutečnost, že v minulosti tento 
ukazatel u některých organizací dosahoval hodnot na hranici zadluženosti. 
 
Oproti roku 2013 byl vydán v roce 2014 větší objem finančních prostředků na provoz přímo 
řízených organizací, především v souvislosti se zajištěním ekonomické stability organizací.  
Ekonomická situace u Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Nemocnice Na Bulovce se 
v prvním pololetí roku 2014 stala kritickou, a to vlivem řady různých faktorů. S ohledem na 
nezastupitelnou činnost těchto přímo řízených organizací v resortu zdravotnictví bylo nutno 
k překlenutí situace vnějšího zásahu.  
Udržitelný stav hospodaření a další postup v ozdravení organizací tak lze očekávat i 
v následujících letech.  
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Nejvyššího výsledku hospodaření běžného účetního období roku 2014 dosáhly tyto 
ústředním orgánem řízené příspěvkové organizace:  

 

Název organizace 

 
Hospodářský výsledek v tis. 

Kč 
 

Nemocnice Na Bulovce 214 513,40 
Fakultní nemocnice Olomouc 198 557,94 
IKEM 113 259,43 
Nemocnice na Homolce  41 780,27 

 

Ztrátu za rok 2014 vykazuje pouze ústředním orgánem řízená RLPLZ Mariánské lázně 
ve výši – 770, 68 tis. Kč. 

 Podrobné výsledky hospodaření za jednotlivé příspěvkové organizace jsou v přiložených 
tabulkách č. 15 –„Výsledky hospodaření ústředně řízených PO“ a č.16 – Ústředně řízené 
příspěvkové organizace - ztrátové. 
 
Přehled celkových výsledků hospodaření PO v jednotlivých letech: 

 
(v tis. Kč) 

Rok Hospodářský 
výsledek 

2004 1 174 962 
2005 97 741 
2006 670 208 
2007 367 994 
2008 631 489 
2009 381 843 
2010 292 668 
2011 254 990 
2012 218 793 
2013 -921 239 
2014 823 229 

 

4.1.2 Fakultní nemocnice a specializovaná pracoviště 

Přímo řízené organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR vykázaly za rok 2014 
zlepšený hospodářský výsledek. Ve srovnání s rokem 2013 tak došlo k signifikantnímu 
zlepšení ekonomické situace organizací, jehož příčiny lze rovněž spatřovat v krocích 
stabilizace systému zdravotnictví. Situace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a 
Nemocnice na Bulovce v Praze si však vlivem historického vývoje či restrikcí úhradové 
vyhlášky za rok 2013 vyžádala alokaci prostředků vládní rozpočtové rezervy ve výši            
700 000 tis. Kč. Příspěvek na provoz Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně činil                   
500 000 tis. Kč a Nemocnici na Bulovce 200 000 tis. Kč. Provozním příspěvkem došlo u 
obou organizací k překlenutí kritického stavu a zabezpečení kontinuity poskytování 
zdravotních služeb. Fakultní nemocnice pokračují v zavádění uložených opatření dle plánu 
jejich ozdravení. 



 157

Zvyšování celkových nákladů, kdy největší položku tvoří materiálové a mzdové náklady, 
probíhala v rámci přijatelného rozmezí. Příčina takovéhoto růstu spočívala především v růstu 
cen, zvyšování objemu poskytovaných služeb či investičních akcích. Snaha o efektivitu 
vynakládaných prostředků se tak projevuje právě prostřednictvím nízkého meziročního růstu. 
Proti zvyšování objemu nákladových položek stojí aktuálně realizovaný projekt centrálních 
nákupů zdravotnického materiálu, který do systému hospodaření organizací mimo vyšší 
transparentnost rovněž přináší významné úspory materiálových nákladů, tedy další zvýšení 
efektivity. Dotčené subjekty operativně zavádějí potřebná opatření představována např. 
zvýšeným důrazem na realizaci nákupů cestou výběrových a poptávkových řízení, 
vyjednáváním s dodavateli o snížení cen a nastavení limitů klinik na nákup léků a 
speciálního zdravotnického materiálu či obecně snižováním nejen variabilních, ale také 
fixních nákladů. 

Nákladová stránka je rovněž kompenzována stabilními výnosy organizací, jejichž nárůst je 
ve vybraných případech až 30 %. Majoritní podíl na celkových výnosech pak činí výnosy od 
zdravotních pojišťoven. 

V rámci řízení závazků a pohledávek organizace nadále podnikají řadu kroků pro lepší 
smluvní podmínky a vybudování silnější obchodní pozice, která v budoucnu umožní zkrácení 
doby úhrad pohledávek a snižování objemu závazků po lhůtě splatnosti. Téměř polovina 
uvedených organizací eviduje závazky po lhůtě splatnosti v nulové výši případně                   
do 1 mil. Kč. Čtyři organizace vykazují objem těchto závazků v rámci jednotek milionů korun, 
což vztaženo k objemu celkových závazků představuje podíl v jednotkách procent a zbytek 
organizací však stále se nachází v situaci, kdy objem závazků po splatnosti dosahuje i 
stovek milionů korun. Sanace této skutečnosti je a bude předmětem intenzivního zájmu 
dotčených subjektů a MZ ČR. 

 

4.1.3 Psychiatrické nemocnice a ostatní zařízení 

Veškeré psychiatrické nemocnice v přímé působnosti MZ ČR vykázaly zlepšený 
hospodářský výsledek. Ztráta v podobě propadu ve výnosech z regulačních poplatků byla v 
souladu se schválenou právní úpravou uhrazena ze zálohy na kompenzaci výpadku 
regulačních poplatků. Další finanční zátěží v roce 2014 bylo navýšení tarifů o 5 %.  

Organizace však průběžně zavádějí úsporná opatření a vedou zodpovědné kroky směřující 
k stabilnímu hospodaření. Většina organizací váží své výdaje a realizuje pouze z hlediska 
oprav odstraňování havarijních stavů.  

Výrazné úspory jsou i v oblasti energií, tato úspora není z hlediska provozu plně ovlivnitelná, 
v roce 2014 ji způsobilo extrémně teplé počasí. 

Z přímo řízených organizací v působnosti oddělení přímo řízených organizací vykázala ztrátu 
v roce 2014 pouze jediná organizace, a to RLPLZ ve výši -770 680 Kč.  

RLPLZ 

Uskutečnil se rozjednaný prodej zbývající budovy, což se výrazně odrazilo jak v rozvaze, tak 
ve výkazu ZZ.  Náklady se v období 8/2014 zvýšily v souvislosti se zaplacením daně z nabytí 
nemovitých věcí - za prodej budovy ve Fr. Lázních, kterou musela organizace do konce 
srpna 2014 zaplatit.  
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ZZKS 

Ztráta ke 31. 12. 2014 byla pokryta z rezervního fondu ve výši 1 814 247 Kč tak, aby byl ke 
konci roku hospodářský výsledek 0.        

IPVZ 

Hospodaření IPVZ za měsíc prosinec 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem. 
Stojí za tím především skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví ČR, zřizovatel IPVZ, výrazně 
navýšilo příspěvek na provoz. Výnosy za realizované kurzy výrazně poklesly, a to 
vzhledem ke skutečnosti  ukončení zimního semestru.  

 

4.1.4 Bankovní výpomoci a půjčky vč. dlouhodobých úvěrů 
poskytnutých PO 

Dlouhodobý úvěr v hodnotě 120 000 tis. Kč vykazuje Nemocnice na Homolce. Jedná se o 
revolvingový úvěr u ČSOB.  Viz přiložená tabulka č. 17/3 – Bankovní výpomoci a půjčky PO 
MZ k 31.12.2014 

 

4.1.5 Mzdové náklady příspěvkových organizací 

Příspěvkovým organizacím byl pro rok 2014 stanoven limit mzdových nákladů ve výši 
131 042,46 tis. Kč, v tom prostředky na platy ve výši 130 647,72 tis. Kč a prostředky 
na ostatní osobní náklady 394,74 tis. Kč, schválený počet pracovníků činil 498.  

V průběhu roku došlo k několika rozpočtovým opatřením týkající se snížení limitu mzdových 
nákladů, navýšení ostatní osobních nákladů a v případě ZZKS i snížení počtu zaměstnanců. 
Upravený limit mzdových nákladů činil těchto organizací celkem 131 434,15 tis. Kč, z toho 
130 681,08 tis. Kč a OON 753, 07 tis. Kč. 

Skutečně bylo čerpáno 150 030,65 tis. Kč prostředků na platy a ostatní osobní náklady, 
z toho na platy 146 565,28 tis. Kč a na ostatní osobní náklady 3 465,37 tis. Kč. Počet 
zaměstnanců byl 454. 
 
Prostředky, které převyšují stanovené limity MZ ČR, jsou kryté z projektů získaných v roce 
2014 Státním zdravotním ústavem. Většina projektů se týkala základního nebo aplikovaného 
výzkumu v různých oblastech vědy: Interní grantová agentura MZ (21 projektů), Grantová 
agentura České republiky (7 projektů), Technologická agentura České republiky (5 projektů), 
OPPA - MŠMT z OP VK, Magistrát hl.m. Prahy z OP Praha  Adaptability (2 projekty), 
Národní Akční plány – dotační program MZČR (2 projekty), zahraniční projekty (8 projektů), 
Projekty podpory zdraví – dotační program MZČR(13 projektů), AIDS (5 projektů). Dále se 
jednalo o účelové dotace (např. bilaterální dohody s WHO, PPZ, AIDS apod.), institucionální 
podpora, smlouvy apod.  
 
U příspěvkové organizace Zdravotnické zásobování krizových stavů se v průběhu roku 2012 
až 2014 postupně snižoval počet zaměstnanců (28 v roce 2011 až na 13 v roce 2015), avšak 
objem prací se významným způsobem nesnižoval. Proto byly uzavřeny dohody o pracovní 
činnosti a dohody o provedení práce. ZZKS včas nepožádalo o přesun těchto prostředků 
z platů do ostatních osobních nákladů a tím došlo k přečerpání limitu na ostatní osobní 
náklady. Celkově stanovené limity překročeny nebyly. 
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Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací: 
      (v tis. Kč) 

 Schválený 
rozpočet 

Rozpočet po 
změnách 

Skutečnost % k rozpočtu po 
změnách 

prostředky celkem  131 042,46 131 434,15 150 030,65 114,15 

v tom: na platy         130 647,72 130 681,08 146 565,28 112,15 

    OON 394,74 753,07 3 465,37 460,17 

počet pracovníků 498 492 454 92,28 

Ve výčtu rozpočtových opatření (viz. dále) se jedná o změny č. 2,10,11,18,19. 
 
Srovnání v časové řadě pěti minulých let:  

             (v tis. Kč) 

PO 

Schválený limit Upravený limit Skutečnost 

Limit 
mzd. 

nákladů 
OON Platy Počet 

zam 

Limit 
mzd. 

nákladů 
OON Platy Počet 

zam* 

Limit 
mzd. 

nákladů 
OON Platy Počet 

zam** 

2010 148 458 413 148 045 583 147 039 4 954 142 085 498 155 733 3 093 152 640 483 

2011 128 473 387 128 086 498 128 473 923 127 550 498 137 893 2 727  137 893 457 

2012 128 473 387 128 086 498 128 473 1 502 126 971 498 133 641 2 181  133 641 457 

2013 128 473 387 128 086 498 128 408 387 128 021 496 139 809 2816 136 993 451 

2014 131 043 395 130 648 498 131 434 753 130 681 495 150 030 3 465 146 565 454 

* v ročním průměru         
** průměrný přepočtený počet zaměstnanců       

 

 
Graf. č. 9 – Limit mzdových nákladů PO 
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Graf. č. 10 – Vývoj počtu zaměstnanců u PO 

 
 
Výčet provedených rozpočtových opatření MF ve mzdové oblasti v průběhu roku 2014 u 
příspěvkových organizací: 
 
Změna č. 2 ze dne 27.2.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 13911/2014/14-1404 ze dne 27.2.2014 
přesun platů, příslušenství a pracovních míst mezi OSS (ústřední orgán, KHS, ÚZIS a 
KSRZIS) a PO (ZZKS).  
 
Změna č. 10 ze dne 15.10.2014 
Rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 67208/2014/1404 ze dne 15.10.2014 provedlo MF přesun 
platů, příslušenství a pracovních míst mezi ZZKS a ústředním orgánem  
 
Změna č. 11 ze dne 30.10.2014 
MF provedlo rozpočtovým opatřením č.j.: MF – 68955/2014/1404 ze dne 30.10.2014 na 
základě UV č. 779/2014 snížení rozpočtu výdajů kapitoly 398 – Všeobecná  
pokladní správa, o 8 859 tis. Kč a o stejnou částku se zvýšil rozpočet výdajů kapitoly 335 – 
Ministerstvo zdravotnictví. 
 
Změna č. 18 ze dne 8.12.2014 
Rozpočtovým opatřením MF – 76811/2014/1404 ze dne 8.12.2014 provedlo MF přesun     
946 tis. Kč z OPPP do platů, v rámci OPPP se přesunulo 250 tis. Kč (odstupné) a upravila se 
výše příslušenství u KHS. V rámci limitu mzdových nákladů příspěvkových organizací 
celkem se u Státního zdravotního ústavu přesunulo 358 tis. Kč z platů do OON. 
 
Změna č. 19 ze dne 10.12.2014 
Rozpočtovým opatřením MF – 77308/2014/1404 ze dne 10.12.2014 se navyšují prostředky 
na platy a příslušenství s určením pro KHS, SZÚ a ÚO, které jsou určeny na pokrytí nákladů 
spojených se zajišťováním mimořádných opatření k zamezení šíření Eboly v ČR. 
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4.2  Náklady a výnosy příspěvkových organizací 
 

Přehled celkových nákladů a výnosů PO v jednotlivých letech: 
(v tis. Kč) 

Rok Náklady Výnosy 

2004 44 341 450 45 516 412 

2005 47 366 206 47 463 947 

2006 52 712 621 53 382 829 

2007 57 209 675 57 577 669 

2008 61 013 913 61 645 402 

2009 65 785 728 66 167 570 

2010 66 519 231 66 811 899 

2011            68 217 836           68 472 826 

2012 68 387 654 68 606 447 

2013 68 501 625   67 580 386 

2014 71 198 775 72 022 004 

 

Náklady PO mají stále stoupající tendenci. Promítá se zde zdražování energií, služeb 
a materiálu, jakož i zvyšování platových tarifů, které výrazně náklady zatěžuje. Mezi největší 
nákladové položky patří spotřeba materiálu a mzdové náklady. Při meziročním porovnávání 
nákladů je nutno vzít v úvahu i změny ve struktuře příspěvkových organizací. 

Největší výnosovou položkou za rok 2014 jsou výnosy z prodeje služeb tj. vyúčtované 
výkony převážně zdravotním pojišťovnám v částce 61 601 784 tis. Kč.  

Přijaté výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu činily v roce 2014 celkem                       
2 480 270 tis. Kč tj. pouze 3,44 % celkových výnosů. Do této částky jsou zahrnuty všechny 
příspěvkové organizace kapitoly Ministerstva zdravotnictví, tzn. i takové, kterým byl 
poskytnut příspěvek ze státního rozpočtu na většinu svých činností jako např. Státní 
zdravotní ústav. 

V tabulce č. 18 – „Náklady ústředně řízených PO k 31.12.2013“ a č. 19 – „Výnosy ústředně 
řízených PO k 31.12.2013“ jsou podrobně uvedeny všechny druhy nákladů i výnosů podle 
jednotlivých příspěvkových organizací. 

 

4.3  Odvody příspěvkových organizací 
V současné době je na MZ zpracováván materiál týkající se zúčtování finančních vztahů se 
státním rozpočtem za rok 2014 a bude předložen samostatně podle pokynů Ministerstva 
financí. 

 

4.4  Aktiva a pasiva příspěvkových organizací       
Konečný stav aktiv a pasiv veškerých příspěvkových organizací MZ ČR k 31.12.2014 činí 
75 995 694,10 tis. Kč.  

Největší položkou v aktivech je dlouhodobý hmotný majetek v celkové                             
částce 54 374 731,16 tis. Kč, z toho objem poskytnutých záloh na dlouhodobý hmotný 
majetek činí 24 754,43 tis. Kč. Celkový stav zásob je vykazován ve výši 1 447 981,12 tis. Kč. 
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Pohledávky z obchodního styku činí 7 553 223,33 tis. Kč. Stav pohledávek z obchodního 
styku se oproti minulému období (7 103 732,95 tis. Kč) mírně zvýšil o 6,32%. Stav finančního 
majetku (pokladna, ceniny, běžné účty) je 9 191 963,95 tis. Kč.  

Vlastními zdroji krytí aktiv je jmění účetních jednotek v částce 54 310 937,73 tis. Kč, fondy ve 
výši 9 266 001,30 tis. Kč a dosažený hospodářský výsledek, které jsou vykazovány 
v rozvaze. Celkový výsledek hospodaření, tj. včetně výsledku hospodaření minulých 
účetních období, činí – 3 336 435,95 tis. Kč.  

Jako cizí zdroje krytí aktiv jsou v rozvaze uvedeny zejména dlouhodobé a krátkodobé 
závazky a bankovní výpomoci a půjčky a přechodné účty pasivní. V krátkodobých závazcích 
jsou největší položkou závazky z obchodního styku, které činí 8 856 4332,85 tis. Kč. 
V minulém období činily tyto závazky 9 423 419,08 tis. Kč. Dlouhodobé závazky činí celkem 
1 558 843,69 tis. Kč, z toho úvěry dlouhodobé 120 000 tis. Kč. (viz tabulka č. 17/3 – 
Bankovní výpomoci, půjčky vč. dlouhodobých úvěrů). 

 

4.4.1 Poskytnuté zálohy na dodávky investičního 
a neinvestičního charakteru 

K 31.12.2013 byly příspěvkovými organizacemi poskytnuty zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek ve výši 24 754,43 tis. Kč. Zálohy na investiční dodávky jsou v zásadě poskytovány 
maximálně do výše 10 % konečné ceny dodávky. V některých případech je nutno poskytovat 
zálohy na dodávky speciální přístrojové techniky. 

 

Zálohy na dodávky neinvestičního charakteru k 31.12.2014 činily 65 122 tis. Kč. Poskytování 
těchto záloh je sledováno, a poskytovány jsou zejména v případech, kdy jde o dodávky zboží 
dodávaného výhradním výrobcem nebo dovozcem (některé druhy zdravotnického materiálu, 
spec. zdravotnické nástroje apod.). V některých případech se záloha poskytne na dodávky 
zboží, u kterého je se zaplacením zálohy spojena výrazná sleva. Jinak se převážně jedná 
o zálohy na energie, karty CCS, služby telefonních operátorů, předplatné zahraničních 
časopisů apod. Detailní přehledy poskytnutých záloh za jednotlivé organizace jsou 
k dispozici na finančním odboru, neboť vzhledem k množství organizací v kapitole je není 
možno uvádět v Závěrečném účtu.  

4.4.2 Náklady na zahraniční pracovní cesty 

Výdaje na zahraniční pracovní cesty činily souhrnně za příspěvkové organizace celkem 
163 495,23 tis. Kč, z toho výdaje na zahraniční pracovní cesty v rámci grantů činily 
22 205,23 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2013 došlo k nárůstu nákladů (o 98 828,88 tis. Kč, 
z toho v rámci grantů o 2 042,95 tis. Kč). 
 
V rámci spolupráce se zahraničím mají lékaři možnost seznámit se podrobněji se systémem 
poskytování zdravotní péče a s její kvalitou ve spolupracujících zdravotnických zařízeních v 
zahraničí. V mnoha případech jsou kromě návštěv klinických pracovišť a setkání s lékaři, 
rovněž jednání s managementem nemocnice a výměna zkušeností k problematice 
organizačního zajištění chodu nemocničního zařízení. Odborníci z mnoha klinických 
pracovišť se v roce 2014 zúčastnili celé řady kongresů, symposií, edukačních kursů a 
konferencí v zahraničí.  
 
V průběhu pracovních cest lékaři aktivně prezentují výsledky práce, a to zejména formou 
přednášek a posterů. Po návratu ze zahraničních služebních cest jsou na jednotlivých 
pracovištích rovněž pořádány cílené semináře, zaměřené na konkrétní aspekty práce 
v jednotlivých odbornostech. Vědecký přínos účasti na zahraničních služebních cestách je 
rovněž nezanedbatelný, zejména u mladých pracovníků přináší nové zkušenosti na 
mezinárodním fóru.  
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Některé ze zahraničních služebních cest je možno dát do souvislosti s realizací projektů 
klinického výzkumu probíhajících na jednotlivých klinikách (zejména se jedná o provádění 
klinických studií zaměřených na vývoj a ověřování nových léčivých přípravků), rovněž v 
těchto případech dochází k rozšiřování a prohlubování odborných znalostí a dovedností 
lékařských i nelékařských zaměstnanců, které jsou nadále využity v praxi při realizaci daných 
projektů. Přínosem spojeným s tímto druhem odborných aktivit je dále možnost pacientů 
získat přístup k nejmodernějším způsobům léčby v celém spektru medicínských indikací a 
diagnóz. 
 
Mezi další konkrétní přínosy lze zařadit zejména posouzení dlouhodobých zkušeností a 
možnost srovnání s kolegy ze zahraničí, získání povědomí o nejmodernějších trendech v 
léčbě a diagnostice celé škály nejrůznějších onemocnění, možnost aktivní účasti na kursech, 
pracovních workshopech a vzdělávacích akcích, z nichž mnohé zapadají do systému 
postgraduálního vzdělávání lékařů, zhodnocení výsledků nových operačních metodik, 
postupů, technologií a trendů v léčbě, mnohé z nich lze později implementovat do praxe, 
dále získávání informací o sortimentu a kvalitě nabízených prostředků zdravotnické techniky, 
možnost srovnání metod a postupů používaných s praxí v nemocničních zařízeních 
v zahraničí a v neposlední řadě seznámení se s moderní a nově vyvíjenou technikou a 
instrumentáriem. 
 
Závěrem lze konstatovat, že přímá konfrontace se zahraničím umožňuje odborným 
pracovníkům možnost srovnání, využívání a uplatňování různých léčebných a vědeckých 
postupů, či jiných odborných znalostí. Jedná se jednoznačně o systém motivačního 
charakteru podporující jak lékaře, tak i nelékařské pracovníky. 

 

4.5  Investiční transfery příspěvkovým organizacím 
Schválený rozpočet investičních transferů zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2014 
činil  1 451 424,58 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách byl rozpočet navýšen na částku 1713 
306,36 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo  740 937,18 tis. Kč, tj. 43,25 %.  
 
 
Investiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 6351) byly poskytnuty ve výši   
740 937,18 tis. Kč takto: 
 
                                                                                                                               (v tis. Kč) 

3521  fakultní nemocnice 107 053,37 
3522 ostatní nemocnice 46 495,92 
3523  odborné léčebné ústavy 47 058,91 
3526 lázeňské léčebny, ozdravovny a sanatoria 1 088,55 
3527 vysoce specializovaná pracoviště 7 511,36 
3543 pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným 7 978,33 
3549 ostatní speciální zdravotnická péče 450 924,94 
3589 ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví 71 476,00 
3592 další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 740,06 
5212 ochrana obyvatelstva 609,74 
  celkem 740 937,18 

 
V kapitole 2.2 je uveden podrobný přehled kapitálových výdajů v rámci programového 
financování zpracovaný odborem investičního rozvoje podle jednotlivých programů 
v Registru investic MF (viz bod B – příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány).  
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Výdaje za rok 2014 vyplývajících z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě 
nejméně 300 mil. Kč: 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
Výdaje na VZ o předpokládané hodnotě přesahující částku 300 mil. Kč plynou ze smlouvy o 
dílo uzavřené dne 29.12.2009 na dodávku stavebních prací k investiční akci                           
č. 235V11I000401. Celková cena díla činí 1 990 tis. Kč bez DPH. Ke smlouvě o dílo bylo od 
roku 2010 do 31.,12.2014 uzavřeno celkem 6 dodatků, kterými byly řešeny změny v průběhu 
stavebních prací (dle odsouhlasených změnových listů). 
 
 

5. TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM, 

NEZISKOVÝM a PODOBNÝM ORGANIZACÍM 

5.1 Podnikatelské subjekty 
Upravený rozpočet neinvestičních transferů podnikatelským subjektům (podseskupení pol. 
521) v roce 2014 byl 20 886,30 tis. Kč. Čerpáno bylo 126 957,84 tis. Kč, tj. 607,85 %. 
Překročení bylo kryto nároky z nespotřebovaných výdajů. 

 
 

Přehled o poskytnutých neinvestičních transferech podnikatelským subjektům: 
                                                                                                                      (v tis. Kč) 

Program § položka Upravený 
rozpočet  Skutečnost  

Program protidrogová politika  3541 5212 0 0,00 
  3541 5213 870,00  870,00 
celkem     870,00  870,00 

Program vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se ZP 

3543 5212 1 927,00 1 927,00 
3543 5213 3 085,00 3 085,00 

celkem     5 012,00 5 012,00 
Národní program zdraví 3544 5212 0 0,00 
    5213 140,00 140,00 
celkem     140,00 140,00 
Program speciální zdravotní péče 3549 5212 500,00 500,00 
  3549 5213 11 809,30 3 686,97 
celkem     12 309,30 4 186,97 
        
Program vědy a výzkumu       
Program vědy a výzkumu 3589 5213 2 555,00 2 555,00 
celkem     2 555,00 2 555,00 
Program specializační vzdělávání 3592 5212 0 44 382,49 
zdravotnických pracovníků 3592 5213 0 69 811,38 
celkem     0 114 193,87 
Dotace podnikatelským subjektům 
celkem     20 886,30 126 957,84 

z toho: fyzickým osobám 5212     2 427,00 46 809,49 
            právnickým osobám 5213     18 459,30 80 148,35 
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Neinvestiční prostředky poskytnuté podnikatelským subjektům v letech 2009 – 2014: 

Rok tis. Kč 

2009 56 682 

2010 82 450 

2011 109 884 

2012 129 783 

2013 120 005 

2014 126 958 
Investiční transfery podnikatelským subjektům v roce 2014 (podsesk. pol. 631) byly 
poskytnuty v částce 376 150,75 tis. Kč, tj. 64,18 % upraveného rozpočtu ve výši       
586 079,64 tis. Kč. Částka 7 258,53 tis. Kč byla poskytnuta pro ostatní nemocnice, 
367 593,70 tis. Kč na ostatní speciální zdravotní péči, 1 298,52 tis. Kč na pomoc zdravotně 
postiženým. Všechny prostředky byly poskytnuty v rámci programového financování. Bližší 
podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 2.2  2 - ve zprávě o kapitálových výdajích v bodu E.  – 
Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví.  
 

5.2  Neziskové a podobné organizace 
Celkové neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podsesk. pol. 
522) činily v roce 2014 celkem 92 652,42 tis. Kč tj. 60,15 % upraveného rozpočtu ve výši 
154 039,89 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 178 822,12 tis. Kč a v průběhu roku došlo k jeho 
snížení o 24 782,22 tis. Kč. Z celkově čerpané částky připadá nejvyšší podíl tj. 65 583,45 
tis. Kč na transfery spolkům. Transfery obecně prospěšným společnostem dosáhly částky 
14 523,24 tis. Kč. Transfery církvím a náboženským společnostem byly 10 550,73 tis. Kč. 
Ostatní transfery neziskovým a podobným organizacím činily 1 995 tis. Kč. 

Celkové transfery neziskovým a podobným organizacím v jednotlivých letech: 

Rok tis. Kč 

2009 138 071 
2010 102 214 
2011 70 652 
2012 75 028 
2013 81 285 
2014 92 652 

 
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem (pol. 5221) činily v roce 2014 
celkem 14 523,24 tis. Kč. Schválený rozpočet byl 3 000 tis. Kč, během roku došlo k jeho 
zvýšení o 7 243 tis. Kč na částku 10 243 tis. Kč. Čerpání činí 141,79 %.  
Konečný rozpočet činil 14 629,71 tis. Kč. 

Obecně prospěšným společnostem (pol. 5221) bylo poskytnuto celkem 14 523,24 tis. Kč 
následovně:  
 

Obecně prospěšné společnosti - 5221             v tis. Kč 
   § 3541 Program protidrogové politiky 4 182,00 
   § 3542 Prevence HIV/AIDS 195,00 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 1 091,00 
   § 3544 Národní program zdraví 163,00 
   § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 8 788,71 
   § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav. 103,53 
celkem 14 523,24 
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Investiční transfery obecně prospěšným společnostem (pol. 6321) na pomoc zdravotně 
postiženým činily 586,12 tis. Kč. 

Neinvestiční transfery spolkům (pol. 5222) činily v roce 2014 celkem 65 583,45 tis. Kč. 
Schválený rozpočet byl 85 000 tis. Kč, během roku došlo k jeho zvýšení o 32 661,71 tis. Kč 
na částku 117 661,71 tis. Kč. Čerpání činí 55,74 %.  
 
Čerpaná částka 65 583,45 tis. Kč byla účelově určena takto: 
 

Spolky – 5222 v tis. Kč 
   § 3541 Program protidrogové politiky 2 860,40 
   § 3542 Program prevence HIV/AIDS 1 135,00 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5 770,36 
   § 3544 Národní program zdraví 970,00 
   § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 54 847,69 
celkem 65 583,45 

V rámci § 3549 byly poskytnuty finanční prostředky zejména v Programu grantové podpory, 
ze kterého jsou dotovány projekty zaměřené na zvýšení účasti zdravotně postižených a 
chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu, dále na projekty v Programu 
péče o děti a dorost s prioritami Systémová prevence úrazů a násilí - se zaměřením na 
ochranu zdraví při sportu, prevenci domácích úrazů dětí v praxi praktického lékaře prevenci 
sexuálního zneužívání. 
 
Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým subjektům je uveden v tabulce 
č. 22 – Přehled čerpání neinvestičních výdajů spolkům a církvím 
 
Investiční transfery spolkům (pol. 6322) činily celkem 49,48 tis. Kč.  Investiční transfery jsou 
popsány v kapitole 2.2 bod F – Investiční dotace – jiné neuvedené hospodářsko – právní 
formy. 
 
Církvím a náboženským společnostem (pol. 5223) bylo poskytnuto: 
 

Církve a náboženské společnosti - 5223                  v tis. Kč 
   § 3541 Program protidrogové politiky 850,00 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 430,00 
   § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 9 270,73 
Celkem 10 550,73 

 
Podrobný přehled o poskytnutých prostředcích jednotlivým církvím a církevním organizacím 
je uveden v tabulce č. 22 – Přehled čerpání neinvestičních výdajů spolkům a církvím. 

Investiční transfery církvím a náboženským společnostem (pol. 6323) činily na ostatní 
nemocnice 2 000 tis. Kč a na ostatní specializovanou zdravotní péči 369,08 tis. Kč. viz 
kapitola 2. Kapitálové výdaje – přehled o výdajích vedených v informačním systému 
programového financování). 
 
Neziskovým a podobným organizacím (pol. 5229) bylo poskytnuto: 
Neziskové a podobné organizace  - 5229         (v tis. Kč) 
   § 3541 Program protidrogové politiky 1 600,00 
   § 3544 Národní program zdraví 145,00 
   § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 250,00 
Celkem 1 995,00 
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Neinvestičním nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím pol. 5240 bylo 
poskytnuta částka ve výši 316,90 tis. Kč na ostatní speciální zdravotní péči. 
 

5.3  Transfery vysokým školám 
Vysokým školám byla jako neinvestiční transfer (pol. 5332) zaslána částka 355 525,02 
tis. Kč. Rozpočet upravený činil 360 641,64 tis. Kč. Čerpání činí 98,58 % upraveného 
rozpočtu. Přehled celkových transferů vysokým školám v průběhu posledních let: 
                                              

Rok tis. Kč 

2009 360 081 
2010 228 162 
2011 262 409 
2012 248 626 
2013 352 572 
2014 355 525 

 
Čerpání neinvestičních prostředků v roce 2014: 
Neinvestiční transfery VŠ - 5332                          (v tis. Kč) 

   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 341,64 
   § 3549 Ostatní spec. zdrav. péče 2 057,38 
   § 3589 Ost. VV ve zdravotnictví 320 052,00 
   § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdrav. 33 074,00 
celkem 355 525,02 
 

5.4 Transfery veřejným výzkumným institucím 

Neinvestiční transfery (pol. 5334) měly upravený rozpočet ve výši 29 475 tis. Kč. Čerpáno 
bylo na 100 %. Jedná se o prostředky na úkoly výzkumu a vývoje. 

5.5  Ostatní příspěvkové organizace 
Neinvestiční prostředky (pol. 5339) příspěvkovým organizacím, které zřídili jiní zřizovatelé, 
jsou každoročně poskytovány pouze na plnění úkolů výzkumu a vývoje. Rozpočet 
po změnách na rok 2014 činil 34 194 tis. Kč a byl plně vyčerpán.  
 
Investiční transfery (pol. 6359) na úkoly výzkumu a vývoje byly uskutečněny v částce 120 
tis. Kč, což je 100 % upraveného rozpočtu. 
 

6. TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 

Veřejným rozpočtům územní úrovně nebyly v roce 2013 poskytnuty návratné finanční 
výpomoci. 

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsesk. pol. 532) činily 
v roce 2014 celkem 90 672,38 tis. Kč tj. 89,92 % rozpočtu po změnách v částce 100 835,07 
tis. Kč.  

Neinvestiční transfery obcím v roce 2014 činily 8 364,03 tis. Kč tj. 66,28 % konečného 
rozpočtu ve výši 12 618,52 tis. Kč a neinvestiční transfery krajům činily 82 308,35 tis. Kč tj. 
84,72 % upraveného rozpočtu ve výši 97 152,06 tis. Kč.  
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Neinvestiční transfery obcím - 5321                  v tis. Kč 
   § 3533 Zdravotnická záchranná služba 3 392,01 
   § 3541 Prevence před drogami 50,00 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 135,00 
   § 3549 Ostatní specializovaná zdravotní péče 273,66 
   § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 4 513,36 
celkem 8 364,03 
 

Neinvestiční transfery krajům - 5323                 v tis. Kč 
   § 3533 Zdravotnická záchranná služba 67 590,01 
   § 3542 Prevence HIV/AIDS 40,00 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 60,00 
   § 3549 Ostatní specializovaná zdravotní péče 346,08 
   § 3592 Vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 14 272,26 
celkem 82 308,35 

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (podsesk. pol. 634) byly 
uskutečněny v celkové částce 164 010,66 tis. Kč tj. 67 % upraveného rozpočtu ve výši 
244 748,29 tis. Kč a byly poskytnuty zařízením v působnosti obcí a krajů. 

 
Investiční transfery obcím - 6341                      v tis. Kč 
   § 3533 Zdravotnická záchranná služba 552,96 
   § 3543 Pomoc zdravotně postiženým 800,00 
   § 3549 Ostatní specializovaná zdravotní péče 26 515,99 
celkem 27 868,95 

 

 
Investiční transfery krajům - 6342                      v tis. Kč 
   § 3533 Zdravotnická záchranná služba 3 348,87 
   § 3549 Ostatní specializovaná zdravotní péče 132 792,84 
celkem 136 141,72 

 

Čerpání podle jednotlivých programů je uvedeno v kapitole 2.2 Výdaje vedené v informačním 
systému programového financování – programy řady „235“;  oddíl C. – Organizace zřízené 
územními orgány - kraji a  v odd. D. – Obce a města. 
 

7. NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI  

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30.října 2013 č. 823 došlo k přesunu finančních 
prostředků ve výši 700 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce  a sociálních věcí do kapitoly 
Ministerstvo zdravotnictví. Tyto prostředky byly následně v souladu s ustanoveními § 7 odst. 
1 písm. u) a § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“) rozhodnutím č. DZP/1/5106/2013 poskytnuty ve 
formě návratné finanční výpomoci VZP ČR. Tato návratná finanční výpomoc byla splatná 
30.11.2014. Úhrada proběhla 27.11.2014 na příjmový účet MZ. 
 
Na základě usnesení vlády ČR  ze dne 20. listopadu 2013 č. 882  došlo k přesunu finančních 
prostředků ve výši 1 000 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do 



 169

kapitoly Ministerstvo zdravotnictví. Tyto prostředky byly následně v souladu s ustanoveními 
§7 odst. 1 písm. u) a § 14 odst. 4 rozpočtových pravidel rozhodnutím č. DZP/1/5106/2013 
poskytnuty ve formě návratné finanční výpomoci VZP ČR. Tato návratná finanční výpomoc je 
splatná ve čtyřech splátkách 31.3.2015, 30.9.2015, 31.3.2016 a 30.9.2016. 
 
Návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům (podseskupení 561) nebyly v roce 
2014 provedeny. 
 

8. STÁTNÍ PODNIKY 

V roce 2014 v resortu zdravotnictví nedošlo k likvidaci žádného státního podniku. 
 
Ministerstvo zdravotnictví je zakladatelem státních podniků: 
 

1. BALMED Praha, s. p., Lysolajské údolí 15, Praha 6, IČ 25151877 
Den zápisu do obchodního rejstříku 31. května 1997.  
S ním splynulo 11 zbytkových státních podniků: 
 Státní léčebné lázně Poděbrady 
 Státní léčebné lázně Teplice nad Bečvou 
 Státní léčebné lázně Luhačovice 
 Státní léčebné lázně Jeseník 
 Státní léčebné lázně Karlovy Vary 
 Státní léčebné lázně Mariánské Lázně 
 Státní léčebné lázně Teplice v Čechách 
 Balnea Praha 
 VELAZ Praha 
 Moravskoslezská zřídla Moravský Beroun 
 ÚSOL Praha. 

 
Rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 16. ledna 2001 byl s tímto podnikem sloučen 
státní podnik Středočeská zřídla Bílina. 
 
Základní předmět činnosti: správa a využití přírodních léčivých zdrojů a přírodních zdrojů 
minerálních vod stolních v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel, včetně jejich 
ochrany, správa a pronájem nemovitých věcí (staveb, pozemků, bytových a nebytových 
prostor). 
 
Majetek: má právo hospodařit s nemovitými věcmi, na které jsou uplatněny restituční nároky 
církevních organizací. Je jediným nástrojem státu v některých lázeňských lokalitách, jak řešit 
nově nalezené pozemky. Má právo hospodařit s pozemky, na nichž se nachází ložiska 
přírodních léčivých zdrojů.  
 

2. Horské lázně Karlova Studánka, s.p., Karlova Studánka čp. 6, Karlova 
Studánka,  
IČ 14450216 

Den zápisu do obchodního rejstříku 1. ledna 1991 jako Státní léčebné lázně Karlova 
Studánka, s.p. Od 15. listopadu 2013 změna obchodního jména na Horské lázně Karlova 
Studánka, s.p. 
 
Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové 
následné - lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní - primární, 
specializované, stacionární; ošetřovatelské péče a lékárenské péče. K zajištění lázeňské 
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léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a 
klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.  
 
Léčebné zaměření: léčení netuberkulózních nemocí dýchacího ústrojí, vybraných nemocí 
oběhového ústrojí, nemocí onkologických, nemocí z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní 
sekrecí, nemocí nervových, nemocí pohybového ústrojí, duševních poruch a nemocí 
kožních.  
 
Majetek: mimo lázeňské objekty má podnik právo hospodařit s majetkem, který neslouží 
k zajišťování zdravotních služeb (bytový fond, pozemky). 
Podnik zařazený do privatizace; privatizace pozastavena. Ministerstvem zdravotnictví 
připraveno vyjmutí z privatizace. 

 
3. Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Lázeňská 572, Bludov, IČ 14450241 

Den zápisu do obchodního rejstříku 29. prosince 1990. 
 
Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové 
následné – lázeňské léčebně rehabilitační péče, zdravotní péče ambulantní – primární, 
specializované, lékárenské péče. K zajištění lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou 
využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda, plyn) a klimatické podmínky příznivé 
k léčení v souladu s platnými zákony.  
 
Léčebné zaměření:  

• péče pro dospělé: 
- diabetes, 
- nemoci pohybového ústrojí, 

• péče o děti a dorost: 
- obezita, 
- nemoci pohybového ústrojí. 

 
Majetek: v roce 1999 vydáno 87 % nemovitého majetku podniku restituentům. Pro zajištění 
své činnosti má podnik téměř veškerý majetek pronajatý od společnosti LLB, s.r.o. V roce 
2005 bývalý ředitel vypověděl smlouvu o nájmu nemovitostí. V roce 2007 ředitel státního 
podniku pověřen k zahájení přípravných kroků souvisejících se zrušením Smlouvy o 
vypořádání spoluvlastnictví; v roce 2009 podána žaloba na žalovanou LLB, s.r.o.; Krajský 
soud v Olomouci dne 28. 2. 2013 zrušil rozsudek Okresního soudu v Šumperku a věc se 
vrací k dalšímu řízení; 
Podnik zařazený do privatizace. Usnesením vlády č. 681/2003 schválen přímý prodej 13 % 
majetku společnosti LLB, s.r.o., privatizace nebyla dokončena z důvodu uplatněných 
soudních sporů. 

 
4. Státní léčebné lázně Janské Lázně, s.p., nám. Svobody 272, Janské Lázně, IČ 

00024007 
Den zápisu do obchodního rejstříku 1. července 1990. 
 
Základní předmět činnosti: poskytování zdravotních služeb, a to zdravotní péče lůžkové 
následné - lázeňské léčebně rehabilitační péče a léčebně rehabilitační péče. K zajištění 
lázeňské léčebně rehabilitační péče jsou využívány přírodní léčivé zdroje (minerální voda) a 
klimatické podmínky příznivé k léčení v souladu s platnými zákony.  
 
Léčebné zaměření: 

• péče pro dospělé: 
- nemoci nervové, 
- nemoci pohybového ústrojí, 
- kožní stavy po popáleninách a rekonstrukčních výkonech, 
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• péče o děti a dorost: 
- onkologická onemocnění, 
- nemoci dýchacího ústrojí, 
- nemoci nervové, 
- nemoci pohybového ústrojí. 

 
Majetek: mimo lázeňské objekty má podnik právo hospodařit s majetkem, který neslouží 
k zajišťování zdravotních služeb (bytový fond). 
Podnik zařazený do privatizace. Ministerstvem zdravotnictví připraveno vyjmutí  
z privatizace. 

 
 

5. Zdravotnické zásobování, státní podnik „v likvidaci“, v konkursu, Hybernská 8, 
Praha 1, IČ 00215562 

Den zápisu do obchodního rejstříku 18. července 1989. 
V roce 2004 vstoupil podnik do likvidace. 
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. července 2004 číslo jednací  
95 K 28/2004-4 byl prohlášen konkurs na majetek podniku a ustaven konkursní správce. 
Účinky konkursu nastaly dne 23. července 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 172

SEZNAM TABULEK, PŘÍLOH A ČÍSELNÝCH SESTAV 

TABULKY 
Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění  

                        rozpočtové skladby 

Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu  

Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 

Tabulka č. 4 – Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje  

                        a inovací 

Tabulka č. 5 – Přehled výdajů OSS, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným 

                        organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních 

                        výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům  

                         z rozpočtu kapitoly  

Tabulka č. 6 – Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných 

                         finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu 

                         kapitoly 

Tabulka č. 7 – Výdaje účelově určené na programové financování                       

Tabulka č. 8 – Výdaje kapitoly na financování spolčených programů/projektů České   

                        republiky, Evropské unie a finančních mechanismů 

Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci 

                         společných programů/projektů ČR, EU a finančních mechanismů                

Tabulka č. 10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných  

                         programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky) 

Tabulka č. 11 – Seznam přímo řízených OSS a PO MZ ČR  

Tabulka č. 12 – Vývoj plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v jednotlivých 

                          čtvrtletích roku 2014 a porovnání skutečného plnění k 31.12.2014  

                          k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu v Kč 

Tabulka č. 13 – Přehled o plnění příjmů kapitoly 335 

Tabulka č. 14 – Přehled o plnění běžných a kapitálových výdajů kapitoly 335 

Tabulka č. 15 – Výsledky hospodaření ústředně řízených PO k 31.12.2014  

Tabulka č. 16 – Ústředně řízené příspěvkové organizace – ztrátové k 31.12.2014 

Tabulka č. 17 – Pohledávky, závazky, bankovní výpomoci a půjčky PO  

Tabulka č. 18 – Náklady ústředně řízených PO 

Tabulka č. 19 – Výnosy ústředně řízených PO 

Tabulka č. 20 – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví 

Tabulka č. 21 – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS 

Tabulka č. 22 – Přehled čerpání neinvestičních výdajů spolkům a církvím 

Tabulka č. 23 – Přehled o vybraných pokutách a správních poplatcích 

Tabulka č. 24 – Přehled dotací 2014 dle výdajových položek 

 



 173

PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 – Organizační schéma MZ 

Příloha č. 2 – Označení organizačních útvarů a počet pracovních míst 
 

ČÍSELNÉ SESTAVY 
 
Sestava č. 1 – Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních  
                       složek státu (Fin 2-04 U) 
Sestava č. 2 - Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních  
                       složek státu (Fin 2-04 U) 
Sestava č. 3 – Rozvaha – sumář za organizační složky státu 

Sestava č. 4 – Rozvaha – sumář za příspěvkové organizace 

Sestava č. 5 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za organizační složky státu                        

Sestava č. 6 – Výkaz zisku a ztráty – sumář za příspěvkové organizace 

Sestava č. 7 – Příloha – sumář za organizační složky státu 

Sestava č. 8 – Příloha – sumář za příspěvkové organizace 

Sestava č. 9 – Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních  
                         složek státu k 31.12.2014 
Sestava č. 10 - Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních  
                         složek státu k 1.1.2015 
 

 

 
 

 
 


