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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
128 01 Praha 2, Palackého nám. 4 

poštovní přihrádka č. 81 

vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

R o z h o d n u t í č. BKŘ/14/1102/2017 
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 

Příjemce 

Název Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková 
organizace 

Typ organizace (právní forma) příspěvková organizace kraje 

IC 47366630 Kraj Vysočina 

Ulice, č. popisné/orientační Vrchlického 61 

Obec Jihlava PSC 586 01 
Telefon 567 571 244 E-mail filova.v@zzsvysocina.cz 

Statutární orgán (jméno) Ing. Vladislava Filová 

Bankovní spojení příjemce 26736-681/0100 
Zřizovatel 
Název Kraj Vysočina 

Bankovní spojení zřizovatele 94-32925681/0710, pobočka Rooseveltova 18, Brno 

Klasifikace CZ-NUTS CZ063 
Dotace bude poskytnuta převodem na účet zřizovatele - kraje. 

Název programu 
Financování připravenosti poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, 
ve znění zákona č. 385/2012 Sb. 
Účelové určení dotace Účelový znak: 35018 
Úhrada nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu 
s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., ve znění zákona č. 385/2012 Sb. 

č.j. MZDR 23260/2017/BKR-KRP 
Cíl dotace 
Plnění úkolů stanovených poskytovateli zdravotnické záchranné služby v rámci plánovacích dokumentů orgánů 
krizového řízení, havarijního plánování a dokumentace integrovaného záchranného systému. 

Projekt byl schválen k realizaci v délce trvání 1 rok 
Realizace projektu bude ukončena nejpozději k datu 31. 12.2017 

Platební kalendář 
Finanční prostředky jsou v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady 
nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací ze státního rozpočtu, splatné do 30. června 2017. 

Rozpočet 
Celkový počet osob 

s trvalým nebo hlášeným 
pobytem na území kraje k 
31. prosinci předchozího 

kalendářního roku 

Výše finančních prostředků 
stanovených v souladu 

s nařízením vlády 
č. 148/2012 Sb. 

Výše finančních 
prostředků převedených 

na investiční program 

Výše finančních 
prostředků 

na neinvestiční dotaci 

Poskytnuta záloha 
na neinvestiční dotace 

508 952 5 089 520 Kč 0 Kč 5 089 520 Kč 0 Kč 

Podíl přidělených fin. prostředků ze st. rozpočtu (včetně záloh) na neinvestiční dotaci 1 0 0 % 

Neinvestiční dotace přidělená tímto rozhodnutím celkem 5 089 520 Kč 
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Podmínky přidělení neinvestiční dotace, povinnosti příjemce této dotace a podmínky jejího 
zúčtování: 

1) Finanční prostředky neinvestiční dotace jsou určeny pouze k úhradě nákladů na činnosti poskytovatele 
zdravotnické záchranné služby související se zajištěním připravenosti na mimořádné události 
a krizové situace. Nejsou určeny na úhradu provozních nákladů poskytovatele zdravotnické záchranné 
služby hrazených z rozpočtu kraje a nelze jimi tyto výdaje hradit. 

2) Finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na účelovou neinvestiční dotaci jsou určeny 
pouze a výhradně na úhradu nákladů stanovených tímto Rozhodnutím a lze je čerpat v průběhu roku 
2017. 

3) Příjemce neinvestiční dotace se řídí při nakládání s poskytnutou dotací obecně závaznými předpisy, 
a to především zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími právními předpisy 
a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4) Příjemce je povinen neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu používat efektivně, účelně a hospodárně. 

5) Příjemce neinvestiční dotace je povinen řídit se podmínkami stanovenými v tomto Rozhodnutí 
a metodikách zveřejněných na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví - Metodika 
pro přidělování finančních prostředků na financování nákladů na připravenost poskytovatelů 
zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací a Metodika 
pro zpracování „Závěrečné zprávy o využití přidělených finančních prostředků určených 
na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 
a krizových situací". 

6) Příjemce neinvestiční dotace postupuje ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění zákona č. 368/2016, pokud použije prostředky dotace k úhradě zakázky, která je 
veřejnou zakázkou podle tohoto zákona. 

7) Vyplacené mzdové prostředky musí být podloženy doklady, umožňujícími kontrolu skutečně provedené 
práce. Konkrétní výši neinvestiční dotace na mzdové náklady je třeba stanovit s přihlédnutím k úrovni 
mzdy za srovnatelnou činnost vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikováno nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

8) Příjemce neinvestiční dotace je povinen vést ve svém účetnictví její řádné a oddělené sledování 
na analytickém účtu. Tuto podmínku nelze zaměňovat pouhým vedením výkaznictví v jakékoliv formě. 

9) Příjemce neinvestiční dotace je povinen archivovat účetní doklady po dobu nejméně 10 let. 

10) Příjemce neinvestiční dotace zašle Ministerstvu zdravotnictví odboru bezpečnosti a krizového řízení 
v termínu do 15. ledna 2018 „Závěrečnou zprávu o využití přidělených finančních prostředků 
na připravenost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí 
a krizových situací", včetně vyhodnocení, vyúčtování vynaložených prostředků a komentáře k čerpání 
poskytnuté dotace podle tohoto Rozhodnutí. 

11) Příjemce neinvestiční dotace v souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, provede 
finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to podle § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb., 
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), nejpozději kdatu 5. února 2018 a zašle jej 
svému zřizovateli (kraji). 

12) Příjemce neinvestiční dotace finanční prostředky poskytnuté mu ze státního rozpočtu na stanovený účel 
nespotřebované do 31. 12. 2017 vrátí zpět do státního rozpočtu prostřednictvím svého zřizovatele 
(kraje), kterému je zašle nejpozději k datu 5. února 2018. 

13) Použití poskytnuté neinvestiční dotace podléhá kontrole poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo 
zdravotnictví, a dále finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu a Ministerstva financí. 



14) Nesplnění povinností a podmínek, které toto Rozhodnutí ukládá příjemci, je porušením rozpočtové kázně 
podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

15) Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno průběžně ověřovat efektivnost a správnost použití poskytnuté 
neinvestiční dotace. V případě kontroly příjemce neinvestiční dotace předloží veškeré účetní doklady 
o použití dotace poskytnuté v souladu s tímto Rozhodnutím, včetně údajů o osobách, v jejichž prospěch 
byly prostředky z dotace použity. Příjemce neinvestiční dotace upozorní tyto osoby na možnost kontroly 
a vyžádá si jejich písemný souhlas se sdělením údajů v rozsahu nezbytném pro provedení kontroly. 

16) Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje: 

i) Nesplní-li příjemce povinnost pod bodem 4), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 
80 -100 % z částky neinvestiční dotace, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena; 

ii) Nesplní-li příjemce povinnost pod bodem 6), bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 
90-100 % z částky neinvestiční dotace, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena; 

iii) Při nesplnění podmínky pod bodem 7) bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 
0,5 % z celkové částky neinvestiční dotace. 

17) Příjemce neinvestiční dotace ověří správnost identifikačních údajů 
po jeho obdržení a neprodleně požádá o opravu případných chybných údajů. 

v tomto Rozhodnutí 

Za organizační složku 
státu: 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

Bankovní spojení: CNB 2528001/0710 Ze dne: 24. 5. 2017 

Odbor bezpečnosti 
a krizového řízení 

Mgr. Radim Bureš 
ředitel odboru bezpečnosti 

a krizového řízení 

Podpis, 
razítko 




