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Žádost o poskytnutí dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby
v roce 2019
Vážený pane starosto,
v souladu se zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovoluji požádat o poskytnutí dotace Ústeckému kraji –
Krajskému úřadu (sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156)
na zajištění financování ordinací lékařské pohotovostní služby (dále LPS) ve spádové oblasti
Roudnicka. Dotace bude použita na úhradu nákladů vzniklých provozovateli ordinace LPS
v odboru všeobecné praktické lékařství v období od 1. 1. do 31. 12. 2019.
Smlouva o provozu ordinace a výkonu služeb LPS na Roudnicku je uzavírána v souladu
s rozhodnutím Komise Evropského společenství ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
obecného hospodářského zájmu číslo 2012/21/EU, uveřejněné v úředním věstníku L 7/3.
Provozovateli ordinace v takovém případě náleží za zajišťování závazku veřejné služby
vyrovnávací platba, která se skládá z prokazatelné ztráty vzniklé v důsledku zabezpečení LPS
a její součástí je přiměřený zisk provozovatele (max. 10 % z nákladů vzniklých v daném
účtovacím období a za jeho následné zdanění odpovídá provozovatel). Současně se
při výpočtu vyrovnávací platby také zohledňují veškeré předpokládané příjmy, které by měl
provozovatel získat v důsledku zajištění takovéto veřejné služby. Část předpokládaných
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nákladů na zajištění provozu LPS na stanovišti v Roudnici nad Labem v roce 2019, jenž bude
nutné uhradit v souladu s citovaným rozhodnutím Komise ES a u kterých není předpoklad,
že je bude schopen pokrýt Ústecký kraj - Krajský úřad ze svého rozpočtu, dosáhne objemu
cca 1 185 tis. Kč.
Vážený pane starosto, z uvedeného důvodu Vás žádám o poskytnutí dotace v minimální výši
1 185 000,- Kč na provoz ordinace LPS na Roudnicku v roce 2019. Současně Vám pro Vaši
informaci zasílám vzorový návrh smlouvy o zajištění financování LPS v roce 2019.
V případě nejasností a potřeby bližšího komentáře se můžete obrátit přímo na Ing. Petra
Severu, vedoucího odboru zdravotnictví krajského úřadu, tel. 475 657 435, e-mail:
severa.p@kr-ustecky.cz nebo na pana Adama Součka, pracovníka oddělení organizace
zdravotních služeb odboru zdravotnictví, tel.: 475 657 403, e-mail: soucek.a@kr-ustecky.cz.
Předem děkuji za spolupráci.

S pozdravem
Ing. Milan Zemaník
ředitel krajského úřadu
Příloha:
1x vzor smlouvy o zajištění financování LPS v roce 2019
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