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Praha 8. ledna 2020 

Č. j.: MZDR 47377/2019-15/OKP 

*MZDRX018MMBM* 
MZDRX018MMBM 

2. výzva 

 

Ministerstvo zdravotnictví  

 

které je poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu, v souvislosti se zhoršením 

bezpečnostní situace v České republice vyhlašuje pro rok 2020 v souladu s § 14j 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů, 2. výzvu k podání žádosti o dotaci ze státního 

rozpočtu v rámci dotačního „Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu 

zdravotnictví“ (dále jen „2. výzva“).  

 

Termíny 2. výzvy pro podání žádosti o dotaci 

Datum vyhlášení výzvy: 10. 1. 2020 

Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci: 10. 1. 2020 

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o dotaci: 11. 2. 2020 v 12.00 hod. 

Datum a čas ukončení projektu: 31. 12. 2020 ve 23:00 hod. 

 

Žádost o dotaci je nutno opatřit elektronickým podpisem a podat na Ministerstvo zdravotnictví 

(dále jen „MZ“) elektronicky datovou schránkou: ID datové schránky MZ: pv8aaxd. 

Na jiný způsob podání žádosti nebude brán zřetel. Žádosti podané po tomto termínu nebudou 

zařazeny do hodnocení. 

 

Vymezení účelu pro poskytování finančních prostředků 

MZ poskytne neinvestiční finanční prostředky formou dotace ze státního rozpočtu na zvýšení 

ochrany měkkých cílů pouze oprávněným žadatelům o dotaci a v souladu s prioritami 

stanovenými pro 2. výzvu roku 2020, které jsou zveřejněny na webových stránkách MZ 

v sekci Občan/pacient → Dotace → Státní rozpočet 2020 → 2. výzva.  

Žadatelé o dotaci ze státního rozpočtu jsou povinni se řídit dokumenty vydanými Ministerstvem 

vnitra, které jsou dostupné online: http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-

http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx
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dokumenty-dokumenty.aspx,  a dokumenty zveřejněnými Ministerstvem zdravotnictví na jeho 

webových stránkách v sekci Občan/pacient → Dotace → Státní rozpočet 2020 → 2. výzva.  

 

 

 

Zaměření dotačního programu pro rok 2020 

Cílem účelové dotace je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným 

a teroristickým útokům. 

Oblasti dotační podpory se zaměřují na: 

1) vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, pokud nebyla na tuto prioritu poskytnuta 

dotace žadateli již v roce 2019; 

2) zpracování bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur; 

3) zpracování koordinačního plánu; 

4) vzdělávací akce pro zaměstnance poskytovatele lůžkové péče; 

5) cvičení provedené ve spolupráci s Policií ČR; 

6) nákup neinvestičních hmotných prostředků určených na zvýšení odolnosti měkkého 

cíle; 

7) financování odborných lektorů; 

8) financování bezpečnostního manažera, koordinačního pracovníka a administrativního 

pracovníka, pokud je tento zaměstnancem poskytovatele lůžkové péče. 

 

Pravidla pro podávání žádosti o dotaci a pro poskytnutí dotace 

Podrobné informace vztahující se k podání žádosti o dotaci jsou blíže uvedeny v Metodice pro 

žadatele o přidělení neinvestičních finančních prostředků v rámci dotačního Programu 

na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví (dále jen „Metodika“) a v žádosti 

o dotaci. Metodika je pro žadatele závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu 

a je volně ke stažení na webových stránkách MZ v sekci Občan/pacient → Dotace → Státní 

rozpočet 2020 → 2. výzva.  

 

Oprávnění žadatelé o dotaci 

Oprávněným žadatelem o dotaci ze státního rozpočtu určené na zvýšení ochrany měkkých 

cílů ve 2. výzvě je: 

• poskytovatel akutní lůžkové péče s počtem akutních lůžek 250 a více; 

• poskytovatel akutní lůžkové péče v přímé řídící působnosti MZ. 

http://www.mvcr.cz/cthh/clanek/terorismus-web-dokumenty-dokumenty.aspx
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Žadatelem nemůže být subjekt, který nesplňuje definici oprávněného žadatele a který není 

právně nebo finančně způsobilý, tj. pokud: 

• je v likvidaci, v úpadku, hrozícím úpadku či je proti nim vedeno insolvenční řízení ve 

smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon) ve znění pozdějších předpisů, 

• má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo mají nedoplatek na pojistném 

nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,  

• byl na něj vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise 

prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným 

trhem,  

• byla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu 

nelegální práce podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Tuto skutečnost dokládá žadatel formou čestného prohlášení jako povinnou přílohu k žádosti 

o dotaci. 

 

Obsah žádosti o dotaci a další podklady nutné pro rozhodnutí poskytovatele 

dotace 

Formulář pro podání žádosti, včetně formulářů pro povinné přílohy, je zveřejněný na webových 

stránkách MZ, kde je volně ke stažení v sekci Občan/pacient → Dotace → státní rozpočet 

2020 → 2. výzva.   

 

Formulář žádosti o dotaci obsahuje požadavek na následující povinné přílohy:  

a) příloha č. 1 formulář pro podání projektu; 

b) příloha č. 2 finanční rozpočet dotace; 

c) příloha č. 3 čestné prohlášení žadatele o dotaci, že je poskytovatelem akutní lůžkové 

péče s počtem akutních lůžek 250 a více1; 

d) příloha č. 4 čestné prohlášení o právní a finanční způsobilosti; 

e) příloha č. 5 potvrzení o spolupráci s krajským ředitelstvím Policie ČR při ochraně 

měkkých cílů; 

f) příloha č. 6 výpis o obchodního rejstříku. 

 

                                                      
1 Neplatí pro poskytovatele akutní lůžkové péče v přímé řídící působnosti MZ 
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V případě požadavku na konzultaci lze zaslat dotaz na e-mailovou adresu 

oddeleniokp@mzcr.cz. 

 

 

mailto:oddeleniokp@mzcr.cz

