
pospichalova
Textový rámeček
RK-34-2017-81, př. 2Počet stran: 10









Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 101152397-24437-
171010083802, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
10.10.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Kolovecká

101152397-24437-171010083802

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



  Ulice: 57

  Obec: 587 33

  Okres:

  Kraj:

[ ] U a kov ího spoje í uveďte ázev a adresu po očky a ky a č. účtu přes ě, včet ě po lček.

[ ] Vyplňte pouze v případě, že se jed á o práv i kou oso u

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

  Účel projektu:

Podpora personálního zabezpečení zdravotních 
služeb poskytovaných ve střídavě ve 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním 
režimu

  Kontaktní adresa: Žižkova / ,   Jihlava
  Telefon: 564 602 140   E-mail: behounek.j@kr-vysocina.cz

Statutární orgán[2]
  Příjmení, jméno, 

  Bankovní spojení 
  Pe ěž í ústav[ ]: Česká národní banka,          Rooseveltova 

18, 601 10  Brno

 Číslo účtu: 94-32925681/0710

Adresa místně příslušného finančního 
úřadu:

Žádost o poskytnutí státní dotace na financování zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků 
bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu

Základní informace o projektu a dotačním titulu
  Název poskytovatele dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR

  Název dotačního programu MZ ČR:
Dotační program ke stabilizaci vybraných 
zdravotnických nelékařských pracovníků ve 
směnném provozu

Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Tolstého 2, 586 01 Jihlava

  Funkce:Běhou ek Jiří, MUDr. hejtman

  Telefon: 564 602 111, 564 602 100 E-mail: posta@kr-vysocina.cz

  IČ: 70890749  DIČ: CZ70890749

Jihlava  Kód okresu: 3707

Kraj Vysočina  Kód kraje: CZ063

  Název projektu:

Zvýšení odměňování zdravotnických 
pracovníků bez dohledu pracujících ve 
směnném nebo nepřetržitém provozu – Kraj 
Vysočina

  Forma právní subjektivity:

Jihlava  Část obce:  PSČ:

Identifikační údaje předkladatele

  Název: Kraj Vysočina

veřejnoprávní korporace

  Adresa sídla 
Žižkova  č. p.: 1882  č. o.:
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mailto:behounek.j@kr-vysocina.cz
mailto:posta@kr-vysocina.cz


1.    – Údaje pro kalkulaci výše dotace:

Definice podporovaných zaměstnanců:

Tabulka č. 1: Přehled přepočtených zaměstnanců splňujících definici a počet měsíců
Pozn.: jeden přepočtený zaměstnanec může být uveden právě v jednom sloupci.

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců
počet zaměstnanců, kterým 

bude navýšen zvláštní příplatek 
k platu nebo analogicky 

navýšena mzda ve zvláštní 
složce

2,75 25 2,8 78,25

celková požadovaná výše 
dotace

Doplňují í údaje:

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Skuteč ý přepočte ý počet za ěst a ů splňují í h defi i i k . 5. 7

Celkový počet zaměstnanců, kteří splňují definici příslušný počet měsíců z hodnoceného období

Důležité: Finanční dotace ze státního rozpočtu přidělená MZ ČR na realizaci projektu je výhradně účelová a lze ji použít jen na zvýšení zvláštního příplatku nebo 
analogické navýšení mzdy zaměstnancům, kteří splňují definici podporovaných zaměstnanců v souladu s metodikou tohoto dotačního programu.  Požadovaná dotace činí 
2 680 Kč za každého přepočteného (dle úvazku) zaměstnance splňujícího definici a měsíc, za který mu byl skutečně vyplácen zvýšený zvláštní příplatek nebo 
analogicky zvýšená mzda v období, na které je poskytována dotace (tedy 2. pololetí roku 2017).

„Soustav é poskytová í zdravot í h služe  zdravot i ký i pra ov íky vyko ávají í i elékařské zdravot i ké povolá í ez od or ého dohledu střídavě 
ve třís ě é  e o epřetržité  provoz í  reži u u poskytovatelů zdravot í h služe  lůžkové péče.“

 5 5 ,  Kč                                                                                                     

95,00

Strá ka  z 



 

V Jihlavě

Dne:

Ministerstvo zdravotnictví, odbor přímo řízených organizací
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: opr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Podpis statutárního orgánu předkladatele:

Dotační program MZ ČR: Dotační program ke stabilizaci vybraných 
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Dotačního programu ke stabilizaci 
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu

Potvrzuji, že v projektu jsou všechny uvedené údaje pravdivé a předkládám dotační program do 
dotačního výběrového řízení k dotačnímu programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických 
nelékařských pracovníků ve směnném provozu.

Dále potvrzuji, že ze státního rozpočtu nejsou požadovány duplicitně stejné náklady projektu.
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Pokračování žádosti:

25542681

49813447

25257005

Identifikace poskytovatele nebo poskytovatelů (v případě, že žadatel žádá o dotaci za více poskytovatelů)[3]

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o.
Vysočinské nemocnice, s.r.o.

Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

* Žadatel o dota i - Kraj Vysoči a žádá o poskyt utí dota e pro  poskytovatele zdravot i ký h služe . Kraj Vysoči a 
případ ou získa ou dota i poskytovatelů  zdravot i ký h služe  dále poskyt e v reži u záko a č. 5 /  S ., o 
rozpočtový h pravidle h úze í h rozpočtů. Kraj Vysoči a tak e ude su jekte , který ude pří o aplňovat účel 
poskyt uté dota e Kraj Vysoči a e ude pří o avyšovat platy vy ra ý  za ěst a ů . Kraj Vysoči a si dovoluje 
požádat, a y te to e ha is us yl za ese  do přísluš ého rozhod utí o poskyt utí dota e.

Strá ka  z 



Nemocnice sv. Zdislavy, a.s.

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců
počet zaměstnanců, kterým 

bude navýšen zvláštní příplatek 
k platu nebo analogicky 

navýšena mzda ve zvláštní 
složce

2 13 1,8 50

celková požadovaná výše 
dotace

53

Reha ilitač í ústav pro év í horo y ozkové, spol. s r. o.

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců
počet zaměstnanců, kterým 

bude navýšen zvláštní příplatek 
k platu nebo analogicky 

navýšena mzda ve zvláštní 
složce

7

celková požadovaná výše 
dotace

7

Vysoči ské e o i e, s.r.o.

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců 6 měsíců
počet zaměstnanců, kterým 

bude navýšen zvláštní příplatek 
k platu nebo analogicky 

navýšena mzda ve zvláštní 
složce

0,75 12 1 21,25

celková požadovaná výše 
dotace

35

 ,  Kč                                                                                                        

Skuteč ý přepočte ý počet za ěst a ců splňujících defi ici k . 5. 7

Skuteč ý přepočte ý počet za ěst a ců splňujících defi ici k . 5. 7

Skuteč ý přepočte ý počet za ěst a ců splňujících defi ici k . 5. 7

Celkový počet zaměstnanců, kteří splňují definici příslušný počet měsíců z hodnoceného období

 ,  Kč                                                                                                        

Celkový počet zaměstnanců, kteří splňují definici příslušný počet měsíců z hodnoceného období

 ,  Kč                                                                                                        

Celkový počet zaměstnanců, kteří splňují definici příslušný počet měsíců z hodnoceného období
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