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Žádost o poskytnutí dotace na zajištění financování lékařské pohotovostní služby
v roce 2018

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 ordinace lékařské pohotovostní služby (dále LPS) pro dospělé
ve spádové oblasti Roudnicka. Dotace bude použita na úhradu nákladů vzniklých
provozovateli ordinace LPS v období od 1. 1. do 31. 12. 2018.
Již od roku 2012 je model zajištění LPS realizován v souladu s účinností zákona
č. 372/2011 Sb.,

o zdravotních

službách

a podmínkách

jejich

poskytování

(zákon

o zdravotních službách), v platném znění. Citovaným zákonem bylo zajištění LPS určeno
krajům jako výkon přenesené působnosti bez dalšího upřesnění. V případě spádového území
ordinace LPS pro dospělé v Roudnici nad Labem je pro letošní rok plánováno realizovat
zabezpečení pohotovostní ordinace prostřednictvím modelu, ve kterém Ústecký kraj - Krajský
úřad uzavře smlouvu s příslušným poskytovatelem zdravotních služeb o zajištění provozu
ordinace LPS. Aktuálně Ústecký kraj - Krajský úřad jedná přímo s Podřipskou nemocnicí
s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. (IČ: 25443801) o konkrétních smluvních podmínkách.
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Dotčená smlouva o provozu ordinace LPS bude uzavřena 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). Při výpočtu vyrovnávací platby se také zohledňují
veškeré předpokládané příjmy, které by měli provozovatelé získat v důsledku zajištění
takovéto veřejné služby. Plánovaný rozpočet předložený provozovateli ordinací LPS je vždy
jako příloha součástí uzavíraného smluvního vztahu.
Vážený pane starosto, v návaznosti na unesení Rady města Roudnice nad Labem
č. 677/2017 ze dne 29. 11. 2017 a usnesení Zastupitelstva města Roudnice nad Labem
č. 94/2017/ZM

ze dne 20. 12. 2017,

v jejichž

rámci

se

město

zavazuje

hradit

½ předpokládaných nákladů na provoz ordinace LPS pro dospělé na stanovišti v Roudnici
nad Labem v roce 2018, jenž bude nutné uhradit v souladu s citovaným rozhodnutím Komise
ES, a které nebude schopen pokrýt Ústecký kraj - Krajský úřad ze svého rozpočtu, Vás žádám
o poskytnutí dotace ve výši 1 185 000,- Kč. Ústecký kraj – Krajský úřad v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 29. 1. 2018 vynaloží ze svého rozpočtu
stejnou částku na zabezpečení provozu ordinace LPS pro dospělé ve spádovém území
Roudnice nad Labem.
Současně Vám pro Vaši informaci zasílám základní návrh smlouvy o zajištění financování LPS
v roce 2018, který obsahuje standardní smluvní podmínky pro spádové oblasti, ve kterých
Ústecký kraj - Krajský úřad uzavírá smlouvu o zajištění provozu ordinace LPS s příslušným
poskytovatelem zdravotních služeb a návazně uzavírá smluvní vztah s příslušným městem
o poskytnutí dotace Ústeckému kraji ze strany dotčeného města na zabezpečení LPS.
Dále v souladu s dohodou vyplývající ze společného jednání představitelů města a kraje
uskutečněného dne 30. 1. 2018 o zajištění provozu ordinace LPS v odbornosti praktický lékař
pro děti a dorost ve spádovém území Roudnice nad Labem s ordinační dobou ve dnech
pracovního klidu, Vám v příloze zasílám návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
na zabezpečení LPS. Dotace Ústeckého kraje na zajištění provozu ordinace LPS pro děti
a dorost bude poskytnuta po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje, na základě
žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje, jejíž formulář je přílohou
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dopisu. Tuto žádost Města Roudnice nad Labem je nutné předložit v nejbližší možné
době tak, aby jí mohlo na svém zasedání projednat Zastupitelstvo Ústeckého kraje již
dne 26. 2. 2018.
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 návrh smlouvy o zajištění financování LPS v r. 2018 – ordinace VPL
1x návrh smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení LPS v r. 2018 – ordinace PED
1x formulář žádosti o poskytnutí dotace na zabezpečení LPS v r. 2018
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