MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Praha 19. března 2021
Č.j.: MZDR 52286/2020-2/CAU

*MZDRX01F30S3*
MZDRX01F30S3

ROZHODNUTÍ
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2021
číslo žádosti: 49/21/PPZ/CAU
(dále jen „Rozhodnutí“)
Ministerstvo zdravotnictví České republiky se sídlem Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2,
IČO: 00024341 (dále také „poskytovatel dotace“ či „MZ“) jakožto poskytovatel dotace dle § 14
odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o žádosti o
dotaci v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
podané dle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, v řízení vedeném podle rozpočtových pravidel
a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
takto:

I. Žadateli Spojené hlavy, z. s., Ke zvonici 1784/7, 14300 Praha, IČO: 27033830,
na základě žádosti s číslem 49/21/PPZ/CAU
o poskytnutí dotace
ve výši 27 300 Kč

se dle § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel za podmínek dále
stanovených v tomto Rozhodnutí
dotace zcela poskytuje.
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II. Náležitosti Rozhodnutí a další podmínky, které je nutné v souvislosti
s použitím dotace splnit, jsou stanoveny takto:

Příjemce dotace:

Spojené hlavy, z. s.

IČO:

27033830

Bankovní spojení
příjemce dotace:

Fio banka, a.s.

Č. účtu: 2800485965/2010

Dotace bude poskytnuta: převodem na účet příjemce dotace
Název dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky:
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
Účelové určení dotace:
Realizace projektu na podporu zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče na základě
výsledku dotačního řízení.
Název projektu:

Průzkum: Dopad migrény na práceschopnost osob s tímto
onemocněním

Číslo žádosti:

49/21/PPZ/CAU

Č.j.:

MZDR 52286/2020/OKD

Priorita: F - podpora advokační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a chronickým či jiným
vážným onemocněním
Aktivita: F2 Podpora zapojení pacientů do tvorby zdravotních politik formou zjišťování potřeb
pacientů a zpětné vazby od pacientů (patient-reported evidence / outcomes)
Projekt byl schválen k realizaci v průběhu roku 2021.
Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k 31.12. 2021
Schválená dotace v Kč
Materiálové náklady

0 Kč

Služby

0 Kč

Osobní náklady včetně odvodů (platy, DPP,
DPČ)

27 300 Kč

Ostatní náklady

0 Kč

Celkem schválená dotace v Kč

27 300 Kč

Celkový rozpočet projektu v Kč – Skládá se
ze součtu výše požadované dotace a výše
dalších finanč. prostředků z ostatních zdrojů,
plánovaných příjemcem dotace k vynaložení
na realizaci projektu.

39 000 Kč

Podíl dotace ze státního rozpočtu na financování projektu je max. do výše 70 % celkových
neinvestičních nákladů projektu.
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1. Rozhodnutí je vydáváno ve smyslu § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel, v souladu
s Výzvou k předkládání Žádostí o přidělení neinvestičních finančních prostředků v rámci
dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro
rok 2021 (dále jen „Výzva“) a Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v
programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021
(dále jen „Metodika“). Rozhodnutí je rovněž v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 1.
června 2020 č. 591 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, v
souladu s usnesením vlády ze dne 22. června 2020 č. 681 o Hlavních oblastech státní
dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2021. Skutečnosti
neupravené v tomto Rozhodnutí se řídí Výzvou, Metodikou a příslušnou platnou právní
úpravou.
2. Na řešení projektu uvedeného v Rozhodnutí poskytuje MZ příjemci dotace v rámci
dotačního programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro
rok 2021 finanční prostředky dle rozpisu uvedené v tabulce tohoto Rozhodnutí.

3. Poskytnutá dotace bude MZ uvolněna v souladu s regulací výdajů státního rozpočtu
stanovenou Ministerstvem financí České republiky, pro rok 2021 jednorázově.
4. V případě, že příjemce dotace neobdrží nejpozději k 31. červenci 2021 na svůj účet
žádné dotační prostředky, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit odboru regulace
cen a úhrad MZ (nejpozději však do 15. srpna 2021).
5. V případě, že vláda ČR rozhodne o vázání rozpočtových prostředků dle rozpočtových
pravidel, může být zahájeno řízení o odnětí dotace, případně její části. Řízení o odnětí
dotace může být také zahájeno, došlo-li ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla
dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé; došlo-li ke zjištění, že rozhodnutí
bylo vydáno v rozporu se zákonem; došlo-li ke zjištění, že nemůže být splněn řádně
účel, na který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně.
6. Dotace je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený v Rozhodnutí.
Je přitom nutné respektovat strukturu, charakter a cíle projektu. Z finančního hlediska
je nezbytné dodržet výši a skladbu nákladů týkajících se poskytnuté dotace tak, jak
je uvedeno v tabulce tohoto Rozhodnutí. Poskytnuté finanční prostředky je přípustné
použít na úhradu pouze těch položek, na které MZ dotaci poskytlo, a to na základě
Žádosti o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu v dotačním programu
Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021. V případě
poskytnutí finančních prostředků na položku mzdy či OOV je nutné, aby tyto prostředky
byly poskytnuty pouze na osoby jmenovitě uvedené v povinné příloze k výše uvedené
Žádosti (tabulka Přehled zaměstnanců, tabulka Ostatní osobní výdaje).
7. Dotace se příjemci dotace poskytuje maximálně do výše 70 % celkových výdajů
na realizaci schváleného projektu.
8. Finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %
z celkových nákladů projektu.
9. Projekt může být spolufinancován z veřejných zdrojů (např. veřejné zdravotní pojištění,
územní rozpočty, nebo evropské fondy) a soukromých zdrojů (např. nadační příspěvky,
činnost dobrovolníků, vlastní zdroje příjemce nebo finanční dary od fyzických a
právnických osob). Pokud je projekt financován prostředky z dotací poskytnutých i
jinými orgány státní správy, nesmí souběh činit více než 70 % celkových nákladů
projektu. Duplicitní úhrada stejných nákladů na projekt z různých zdrojů, včetně státního
rozpočtu, je zakázána.
10. Dotace byla Rozhodnutím poskytnuta s tím, že aktivity realizované v rámci projektu
nejsou duplicitně financovány jiným ústředním orgánem. Pokud je projekt financován
Str. 3 z 8

i z jiného dotačního programu ústředního orgánu, je příjemce dotace povinen tuto
skutečnost odboru regulace cen a úhrad MZ oznámit bez zbytečného odkladu.
11. V případě, že projekt není možné zrealizovat, je příjemce dotace povinen tuto
skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu po zjištění neschopnosti schválený projekt
realizovat a vrátit finanční prostředky MZ.
12. Nejpozději do 30 dnů od písemného oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho
ukončení, či vrácení nevyčerpané části dotace v průběhu roku je příjemce dotace
povinen vrátit poskytovateli dotace nevyčerpané prostředky na výdajový účet MZ č.
2528001/0710 u České národní banky (dále jen „ČNB“) a současně zaslat tuto informaci
elektronicky e-mailem na kontaktní osobu dotačního programu odboru regulace cen a
úhrad MZ.
13. V případě, že dojde ke změně údajů týkajících se příjemce dotace (změna čísla účtu,
identifikačních údajů, statutárního orgánu a jiné), je povinen příjemce dotace tuto změnu
oznámit poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní.
14. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může příjemce dotace požádat
v průběhu realizace projektu o přesun v rámci jednotlivých položek rozhodnutí, avšak
před uskutečněním požadované změny, a to nejpozději do 31. října 2021. Tato žádost
bude následně předložena dotační komisi k posouzení. Pokud se změna projektu bude
týkat pouze nákupu dalšího kusu schválené položky z ušetřených prostředků (např. na
základě změny cen těchto položek) či změny v osobě, na kterou je čerpána dotace
z položky mzdy či OOV, může změnu schválit správce programu. Příjemce dotace bude
informován písemným oznámením MZ o schválení/neschválení žádosti o úpravu
projektu. Projekt lze modifikovat pouze omezeně a je nutné zachovat hlavní cíle a
podstatu původní žádosti o dotaci. Projekt po změnách musí být i nadále
spolufinancován minimálně 30 % z celkového rozpočtu projektu.
15. V případě změn tržních cen oproti cenám předpokládaným, které jsou uvedeny
v žádosti, a za předpokladu zakoupení všech schválených položek, musí příjemce
dotace změnu částek uvést v závěrečné zprávě (nemusí žádat o schválení MZ).
16. Ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může příjemce dotace požádat v
průběhu realizace projektu, avšak před uskutečněním požadované změny, o finanční
změnu rozhodnutí, tj. přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami,
nejpozději však do 31. října 2021. V případě, že žádost o změnu nebude řádně
zdůvodněna, bude žádost bez projednání dotační komisí zamítnuta. Změny může
poskytovatel povolit vydáním změnového rozhodnutí nebo písemným oznámením
o povolení změn.
17. Pokud se nejedná o změnu v rámci jednotlivých položek nebo finanční změnu
rozhodnutí, může příjemce dotace v případech zvlášť hodných zřetele při zachování
přínosu původního projektu požádat předem nejpozději však do 31. října 2021 o změnu
formy realizace projektu v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací.
18. O změny žádá příjemce dotace prostřednictvím příslušného formuláře v systému
Grantys. Současně musí být zaslán prostřednictvím datové schránky na MZ
vygenerovaný formulář žádosti podepsaný všemi osobami, které tvoří statutární orgán
právnické osoby, dle popisu „způsobu jednání“ uvedeném ve veřejném rejstříku či
registru.
19. Příjemce dotace může snížit podíl ostatních finančních prostředků na výši celkového
neinvestičního rozpočtu projektu. Musí být dodržena 30 % spoluúčast žadatele
na celkovém rozpočtu projektu.
20. Příjemce dotace je povinen před svým případným zánikem přednostně vypořádat
vztahy se státním rozpočtem.
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21. Příjemce dotace je povinen používat přidělené finanční prostředky ze státního rozpočtu
hospodárně a efektivně a jen na účel, pro který mu byla dotace poskytnuta. Do rozpočtu
projektu nesmí být zakalkulován zisk. Zisk nesmí být z dotace ani fakticky realizován.
22. Příjemce dotace musí vést řádné a oddělené sledování každé jednotlivé přijaté a
použité dotace ve svém účetnictví, příp. upřesnit nebo doplnit své účetnictví o příslušné
analytické účty pro jednotlivé dotace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené podmínky o řádném a úplném vedení
účetnictví nelze v žádném případě zaměňovat pouhým vedením výkaznictví v jakékoliv
formě.
23. Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pokud použije prostředky
státního rozpočtu k úhradě zakázky, která je veřejnou zakázkou ve smyslu tohoto
zákona.
24. Příjemce dotace nesmí financovat z prostředků dotace jiné fyzické nebo právnické
osoby s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby, spojené s realizací schváleného
projektu (např. své organizační složky nebo sdružené subjekty, které se na projektu
přímo podílejí), a to podle schváleného rozpočtu dotace.
25. Dotace nesmí být použita na úhradu nákladů – investic a dále na úhradu neuznatelných
nákladů uvedených v Metodice.
26. Poskytnuté finanční prostředky nejsou převoditelné do následujícího kalendářního roku.
Použití účelové dotace (v členění, ve kterém byla poskytnuta) je možné nejpozději
do 31. prosince 2021. Není přípustné hradit z dotace běžného roku zálohy nebo jiné
výdaje roku následujícího.
27. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby zaměstnanci, kteří hospodaří s dotací ze
státního rozpočtu, měli uzavřeny s příjemcem dotace dohody o odpovědnosti ve smyslu
zákoníku práce.
28. Dotace nesmí přesáhnout maximální stanovené procento rozpočtovaných výdajů na
projekt.
29. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby vyplacené mzdové prostředky byly podloženy
prvotními doklady, zejména doklady o počtu odpracovaných hodin a výkonech,
umožňujícími kontrolu skutečně provedené práce apod.
30. V případě, že je dotace poskytnuta na ediční činnost či na audio-vizuální tvorbu, musí
příjemce dotace v tiskovině nebo na audio-vizuálním díle výrazným a zřetelným
způsobem uvést, že materiál vznikl za podpory MZ a současně uvést logo MZ. Dále je
příjemce dotace povinen zaslat odboru regulace cen a úhrad MZ 1 ks vydaného titulu
(časopis, publikace, leták, DVD atd.) a přiložit jej k závěrečné zprávě.
31. V případě, že je dotace poskytnuta na vytvoření či provoz webových stránek, musí
příjemce dotace na těchto stránkách zřetelným způsobem uvést, že vznikly či jsou
provozovány za podpory MZ a zveřejnit rovněž logo MZ.
32. V případě, že je dotace poskytnuta na konferenci, seminář nebo přednášky, je příjemce
dotace povinen vést přehled konaných akcí s počtem účastníků, jmény
přednášejících/lektorů a s jejich kontaktními údaji. Ve výjimečných případech je možné
využít jiného způsobu doložení účasti. Příjemce dotace musí na akci i v doprovodných
materiálech zřetelným způsobem uvést, že se pořádá za podpory MZ, a současně
připojit logo MZ.
33. Při zveřejňování výsledků projektu, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce dotace
povinen do zveřejňovaných textů zapracovat větu „Projekt byl realizován za finanční
podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky.“ a připojit logo MZ. Dále musí být
veškeré materiály vzniklé z podpory MZ přístupné pro veřejnost v elektronické podobě
(např. na webových stránkách podpořené právnické osoby).
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34. Příjemce dotace je povinen MZ předložit v řádném termínu a na stanoveném formuláři
závěrečnou zprávu o realizaci projektu, a to do 15. ledna. 2022. Závěrečná zpráva bude
obsahovat stručný popis plnění projektu, informaci o dosažených výsledcích včetně
objektivního zhodnocení výstupů, sdělení ohledně nesplněných aktivit a jejich
zdůvodnění a vyhodnocení efektu projektu. V závěrečné zprávě budou vyplněny
indikátory, které byly příjemcem dotace stanoveny v žádosti. Z popisu bude
jednoznačně vyplývat, zda byly indikátory naplněny či nikoliv. Dále bude v textu
zapracováno i hodnocení přínosu poskytnuté dotace. Příjemce dotace rovněž vyplní
všechny požadované informace o finančních prostředcích projektu do připravených
tabulek v závěrečné zprávě. Závěrečná zpráva by měla obsahovat informaci
k budoucím aktivitám a jejich návaznost s těmi uzavřenými v případě, že bude projekt
předložen do dotačního programu v dalším období. Příjemce dotace předloží
Závěrečnou zprávu prostřednictvím systému Grantys.
35. Finanční vypořádání odevzdá příjemce dotace prostřednictvím systému Grantys a
současně zašle na MZ datovou schránkou do 15. února 2022. Dokument musí být
podepsán všemi osobami, které tvoří statutární orgán právnické osoby, dle popisu
„způsobu jednání“ uvedeném ve veřejném rejstříku či registru.
36. Příjemce dotace je povinen dle § 75 rozpočtových pravidel a v souladu s vyhláškou
č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve znění pozdějších
předpisů, vyhotovit vypořádání se státním rozpočtem, a to nejpozději do 15. února 2022
Nevyčerpané prostředky poukáže ze svého účtu nejpozději do 15. února 2022. V
případě, že příjemce vrátí nespotřebované finanční prostředky do konce běžného roku
(tj. do 31. prosince), tedy roku, ve kterém mu byla poskytnuta dotace, vrátí tyto
prostředky na účet výdajový č. 2528001/0710 u ČNB. V případě, že příjemce vratku
uskuteční po 1. lednu následujícího roku, ve kterém byla dotace poskytnuta, vrátí tyto
nespotřebované prostředky na účet cizích prostředků č. 6015-2528001/0710 u ČNB.
Příjemce zároveň zašle avízo o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků
elektronicky e-mailem kontaktní osobě dotačního programu odboru regulace cen a
úhrad MZ.
37. Příjemce je povinen provést revizi hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze
státního rozpočtu, a to buď vlastním revizním orgánem, nebo nezávislým auditorem.
V případě absence orgánu musí být revizní zpráva podepsána všemi osobami, které
tvoří statutární orgán právnické osoby, dle popisu „způsobu jednání“ uvedeném ve
veřejném rejstříku či registru. Příjemce dotace předloží revizní zprávu nejpozději do 31.
března 2022 prostřednictvím systému Grantys, Revizní zpráva musí obsahovat
informaci, zda čerpání dotace za příslušný rok probíhalo v souladu s daným
rozhodnutím a zákonem o rozpočtových pravidlech.
38. U dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč, je příjemce také povinen provést revizi
hospodaření s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu ke každému
podpořenému projektu nezávislým auditorem nebo auditorskou společností, včetně
projednání zprávy o revizi projektu nejvyšším orgánem právnické osoby. Termín pro
zaslání zprávy nezávislého auditora o revizi projektu je 30. června 2022. Zprávu předloží
příjemce dotace prostřednictvím systému Grantys.
39. Méně závažným porušením podmínek dle § 14 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb.,
rozpočtových pravidel, se rozumí zejména případy, kdy:
a. Závěrečná zpráva nebude předložena prostřednictvím systému Grantys nejpozději
do 15. ledna 2022.
b. Revizní zpráva nebude předložena prostřednictvím systému Grantys nejpozději do
31. března 2022.
c. Zpráva nezávislého auditora u dotací, jejichž výše přesahuje 500 000 Kč, nebude
předložena prostřednictvím systému Grantys nejpozději do 30. června 2022.
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d. V případě poskytnutí dotace na ediční činnost či na audio-vizuální tvorbu, nebude
v tiskovině nebo na audio-vizuálním díle výrazným a zřetelným způsobem uvedeno,
že materiál vznikl za podpory MZ a současně uvedeno logo MZ.
40. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle rozpočtových pravidel, tzn., že prostředky
státní dotace budou využity neoprávněně nebo zadrženy a jejich nespotřebovaná část
nebude vypořádána podle §14 odst. 9 uvedeného zákona, podléhají subjekty, kterým
byla státní dotace poskytnuta, sankcím ve smyslu § 44a tohoto zákona.
41. Porušením rozpočtové kázně je zejména nedodržení výše a skladby nákladů
poskytnuté dotace uvedené v tabulce tohoto Rozhodnutí v případě, že příjemci dotace
nebyla tato změna výše a skladby nákladů předem schválena. Porušením rozpočtové
kázně je rovněž nedodržení 30 % spoluúčasti žadatele na celkovém rozpočtu projektu,
není-li v tomto Rozhodnutí rozhodnuto jinak.
42. Pokud budou po ukončení realizace projektu skutečné náklady (výdaje) na projekt
v předepsaném členění nižší než rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí
použitá částka dotace přesáhnout maximální stanovený procentní podíl z celkového
neinvestičního rozpočtu projektu daného Rozhodnutím. V případě vykázaného vyššího
podílu musí příjemce prostředky připadající na překročený podíl v rámci vypořádání
vrátit do státního rozpočtu, tj. na účet cizích prostředků MZ č. 6015-2528001/0710
u ČNB.
43. Kontrolní systém je zaveden a nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon
o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o
kontrole (dále jen „kontrolní řád“), usnesením vlády ČR č. 283 ze dne 18. dubna 2012,
a dále pak vnitřními předpisy MZ o resortní kontrole a oběhu a kontrole účetních
dokladů. MZ si jako poskytovatel dotace vyhrazuje právo provádět kontrolu čerpání
poskytnutých prostředků, která bude prováděna ve smyslu § 8 odst. 2 zákona o finanční
kontrole, včetně povinnosti příjemce dotace předložit veškeré náležitosti vztahující se k
poskytnutým dotacím a k celému projektu. Kontrolu čerpání a použití prostředků dotace
mohou kromě MZ provádět i další externí kontrolní orgány, např. Ministerstvo financí,
Finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad.
44. Poskytovatel dotace je oprávněn provádět u příjemce kontrolní činnost spočívající
v prohlídce realizace projektu, dokumentace související s realizací projektu, místa
realizace apod. Monitorovací návštěva je úkonem předcházejícím případné
veřejnosprávní kontrole podle § 3 kontrolního řádu. Na průběh monitorovací návštěvy
se neuplatní postupy podle kontrolního řádu. Výstupem z monitorovací návštěvy je
zápis z monitorovací návštěvy, k jehož návrhu se má možnost příjemce vyjádřit.
45. Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele poskytnout písemně jakékoli
informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.
46. Příjemce je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu
v souladu s platnými právními předpisy ČR.
47. Příjemce je povinen poskytovateli dotace poskytnout neomezenou bezplatnou licenci
k užití práv duševního vlastnictví včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě oprávnění tvořící součást licence, jestliže byly při vzniku práv duševního
vlastnictví použity prostředky této dotace, a to bez zbytečného odkladu po vzniku
takových práv. Pokud je držitelem takových práv duševního vlastnictví vzniklých na
základě zakázky jiná osoba než příjemce dotace, je příjemce dotace povinen ve
smlouvě uzavřené s dodavatelem zajistit pro poskytovatele dotace neomezenou
bezplatnou licenci k užití těchto práv včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě oprávnění tvořící součást licence.
48. Příjemce dotace je povinen po doručení tohoto Rozhodnutí ověřit správnost svých
identifikačních údajů v něm uvedených.
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49. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby byl/a s tímto Rozhodnutím seznámen/a
řešitel/ka projektu.
50. Rozhodnutí nabývá právní moci a vykonatelnosti dnem jeho doručení příjemci dotace.

Odůvodnění:
Žadatel Spojené hlavy, z. s., se sídlem Ke zvonici 1784/7, 14300 Praha (dále jen „Žadatel“)
podal ve lhůtě stanovené Výzvou Žádost o přidělení finančních prostředků ze státního
rozpočtu v programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče pro rok 2021
číslo žádosti 49/21/PPZ/CAU (dále jen „Žádost“).
Podáním Žádosti bylo zahájeno řízení o poskytnutí dotace podle § 14 a násl. rozpočtových
pravidel.
Poskytovatel provedl následující kroky v rámci posouzení a hodnocení Žádosti s těmito
závěry:
a. Posouzení splnění podmínek Žadatele – Žadatel splnil stanovené podmínky pro žadatele.
b. Posouzení formálních náležitostí Žádosti – Žádost splnila formální náležitosti.
c. Jednání dotační Komise Ministerstva zdravotnictví ČR pro přidělování dotací ze státního
rozpočtu v rámci programu Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče
pro rok 2021 - návrh poskytnout dotaci.
Podmínky pro schválení Žádosti o dotaci dané Výzvou byly splněny.
Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
Rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že Žadateli o dotaci bylo plně vyhověno, není třeba podle §
68 odst. 4 správního řádu podrobnějšího odůvodnění.
Poučení:
Proti tomuto Rozhodnutí není podle § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustné odvolání
ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští. Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou
postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.

……....…………………………………
Mgr. Pavlína Žílová
ředitelka odboru regulace cen a úhrad
podepsáno elektronicky
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