
 

Dotazy a odpovědi – aktualizace k 3. 1. 2020 

1. Jsou limity stanovené pro OOPP (DPP a DPČ) „včetně případných daní a 
odvodů“? Jsou tím myšleny pouze povinné odvody zaměstnance? Nebo jsou do 
nich zahrnuty i odvody zaměstnavatele? 
 

Odpověď: Limity pro OOP vycházejí z příslušných právních předpisů, zejména 

zákoníku práce a jeho prováděcích právních předpisů, které dělí druhy práce do 

platových tříd a stanovují výši platu/mzdy v dané platové třídě. Z dotace dotačního 

programu na ochranu měkkých cílů lze hradit nejen povinné odvody zaměstnance, ale 

i zaměstnavatele, neboť podle vydané metodiky není požadována spoluúčast na 

financování projektu od žadatele o dotaci. 

 

2. Citace z výzvy: „financování bezpečnostního pracovníka, koordinačního 
pracovníka a administrativního pracovníka, pokud je tento zaměstnancem 
poskytovatele lůžkové péče“. Je tím myšleno, že musí být daný pracovník 
zaměstnancem žadatele ještě před zahájením realizace projektu (před 
schválením žádosti)? Uzavření DPP/DPČ s „cizí“ osobou pouze za tímto účelem 
není přijatelné? 

 

Odpověď:  Daný pracovník nemusí být zaměstnancem ještě před zahájením projektu, 

ale je to výhodou, protože takový pracovník zná chod organizace a její potřeby. 

Uzavření DPČ/DPP s „cizí osobou“ je možné za dodržení podmínek stanovených 

v metodice. Je také rovněž možné uzavřít na základě výběrového řízení smlouvu na 

poskytnutí služeb na celý projekt, kde např. administrativní pracovník bude 

zaměstnancem vítězného uchazeče, v takovém případě by v zadávací dokumentaci 

pro výběrové řízení měly být jednoznačně specifikovány podmínky vztahující se ke 

klíčovým pracovníkům, kteří budou projekt realizovat. 

 

3. Skutečně se projekt má odevzdávat nejpozději v NEDĚLI 5.1. do 12,00? 

Vzhledem k rozložení volných dnů je zde velká pravděpodobnost, že řada lidí si bude 

brát dovolenou i v týdnu, kdy je Silvestr a Nový rok. Do práce se tedy dostanou až 6.1. 

V takovém případě to v reálu znamená, že všichni žadatelé budou chtít odevzdávat 

projekt nejpozději do 20.12. Tím se jim zkracuje reálná doba na vypracování žádosti 

i na získání souhlasu Krajské správy Policie ČR. 

 

Odpověď: Ano, termín 5. 1. 2020 je závazný pro všechny. Termín byl stanoven 

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

souvisejících zákonů, který stanovuje zveřejnění výzvy nejméně po dobu 



 

30 kalendářních dnů. Protože jsme si vědomi doby vánočních svátků, byl termín 

z 27.12.2019 prodloužen do 5.1.2020.  

 

4. Lze správně chápat, že na zpracování dokumentace OMC může žadatel 

maximálně získat 180 000,- Kč? 

a to v tomto rozložení: 

Vyhodnocení ohroženosti 50 000,- 

Tvorba bezpečnostního plánu, včetně procedur 65 000,- 

Tvorba koordinačního plánu 65 000,- 

 

Odpověď: Ano, u vyjmenované dokumentace musí vynaložené finanční prostředky 

odpovídat stanoveným limitům uvedených v Metodice pro poskytování dotací 

ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci dotačního Programu na zvýšení 

ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020 zveřejněné na webových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví. Pokud však na základě vyhodnocení ohrožení 

bude zjištěno, že žadatel bude potřebovat zpracovat ještě další dokumentaci, může si 

požádat o dotaci i na zpracování další potřebné dokumentace, ale cena za zpracování 

těchto dokumentů musí odpovídat podmínkám stanoveným Metodikou, zejména musí 

být dodržena efektivnost, hospodárnost a účelnost vynaložených finančních 

prostředků. 

 

5. Lze znovu zažádat o prostředky na zpracování Koordinačního plánu podle 

vydané nové metodiky, když byly pro nemocnice zpracovány tyto plány již 

v projektu ve 2019, ale vzhledem k tomu, že nebyla vydaná metodika, ani žádné 

pokyny, mnohdy tento dokument neodpovídá aktuálně vydanému předpisu a je 

potřeba ho přepracovat. 

 

Odpověď: Zpracování koordinačního plánu je jednou z priorit Programu pro rok 2020, 

v případě, že žadatel o dotaci má již zpracovaný koordinační plán z roku 2019, ale ten 

neobsahuje náležitosti, které by měl koordinační plán obsahovat, je na uvážení, zda by 

nebylo dobré koordinační plán přepracovat. Je tedy možné zažádat o finanční 

prostředky na aktualizaci koordinačního plánu.  

 

6. Jak lze navázat na projekty z roku 2019, kde bylo jedním z výsledků bezpečnostní 

analýzy doporučení dopracování dalších bezpečnostních procedur specificky 

vyjmenovaných? 



 

Lze o prostředky na tyto bezpečnostní procedury požádat v projektu na 2020? 

A v jaké výši? (65 000,- na velkou nemocnici, kde potřebují zpracovat celý systém 

nemůže stačit) 

 

Odpověď: Priority pro roky 2019–2020 jsou stanoveny tak, aby na sebe vzájemně 

navazovaly a reflektovaly zájmy státu a současně i potřeby jednotlivých příjemců 

dotace. Lze tedy navázat na projekty z roku 2019, současně však musí být dodrženy 

požadavky uvedené v Metodice. Kromě žádosti o dotaci na dokumenty vyjmenované 

ve Výzvě, resp. Prioritách pro rok 2020 si může žadatel o dotaci požádat i o finanční 

příspěvek na zpracování dalších dokumentů vázajících se k bezpečnostním 

procedurám, které vzešly z vyhodnocení ohroženosti, nelze si však žádat o dotaci 

na zpracování či aktualizaci traumatologického plánu nebo plánu krizové připravenosti, 

neboť se jedná o zákonnou povinnost a tu si musí poskytovatel zdravotních služeb 

zabezpečit ze svých zdrojů. Bez zpracování dokumentu, který bude hodnotit míru 

ohroženosti nelze rovněž žádat o zpracování navazujících dokumentů, neboť by se 

jednalo o neúčelné a nehospodárné čerpání příspěvku ze státního rozpočtu. 

Předpokládané uznatelné náklady na zpracování potřebných dokumentů musí 

odpovídat podmínkám stanoveným Metodikou, zejména musí být dodržena 

efektivnost, hospodárnost a účelnost vynaložených finančních prostředků. 

 

 

 

 


