Dotační program MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče
se zapracovanou aktualizací
na základě usnesení RMČ č. 709 ze dne 25. 8. 2020
(aktualizovaná ustanovení jsou v textu žlutě zvýrazněna)

Dotační program městské části Praha 10
pro oblast paliativní péče
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I. Název programu: Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní péče
(dále též dotační program)

II. Vyhlášení dotačního programu
1. Vyhlášeno dne 10. 10. 2017 na dobu neurčitou.

III. Vyhlašovatel dotačního programu, poskytovatel dotace
1. Vyhlašovatelem dotačního programu a poskytovatelem dotace je městská část Praha
10 (dále jen MČ Praha 10) se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10, IČ: 00063941,
zastoupená starostou.
2. Dotační program byl schválen usnesením Rady MČ Praha 10 č. 771 ze dne 5. 10. 2017
a aktualizován usneseními Rady MČ Praha 10 č. 937 ze dne 19. 11. 2019 a č. 709 ze dne
25. 8. 2020.

3. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo změnit podmínky dotačního řízení z důvodu
legislativních změn.
4. MČ Praha 10 si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

IV. Účel dotačního programu
1. Účelem dotačního programu je
a) podpora občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 101, kterým je poskytována
paliativní péče ve formě lůžkového nebo mobilního hospice,
b) podpora poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují hospicovou lůžkovou
nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10.
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MČ Praha 10 upozorňuje, že členění hlavního města Prahy na 10 městských obvodů je odlišné od členění
hlavního města Prahy na jednotlivé městské části (tzn. ne každý obyvatel obvodu Praha 10 je občanem MČ Praha
10). MČ Praha 10 proto doporučuje žadatelům o dotaci ověřit si, že klient, na něhož žádají o podporu z dotačního
programu, je občanem MČ Praha 10 (a nikoliv např. MČ Praha 15 či MČ Praha 22, které rovněž patří do obvodu
Praha 10). O vnitřním členění Prahy více např. zde:
http://www.prahainfo.cz/encyklopedie/Vnit%C5%99n%C3%AD+%C4%8Dlen%C4%9Bn%C3%AD
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V. Důvody podpory
1. Důvodem podpory je snaha zajistit pro občany MČ Praha 10 dostupnost paliativní péče,
poskytované formou mobilního nebo lůžkového hospice.

VI. Vymezení okruhu žadatelů
1. Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci dotačního programu (dále též oprávněný
žadatel) jsou poskytovatelé zdravotních služeb, kteří poskytují občanům MČ Praha 10
paliativní péči ve formě lůžkového nebo mobilního hospice.

VII. Podmínky použití dotace
1. Dotace je určena na úhradu neinvestičních nákladů oprávněného žadatele, které
nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo z jiných zdrojů a které vznikly
v souvislosti s poskytováním paliativní péče pro občany MČ Praha 10 ve formě
lůžkového nebo mobilního hospice.

VIII. Celkový objem finančních prostředků na dotační program
1. Částka 1 200 000 Kč představuje předpokládaný celkový objem peněžních prostředků
vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 10 na dotační program na jeden rozpočtový rok.
2. Celkový objem finančních prostředků na dotační program je limitován celkovým
objemem finančních prostředků, které jsou pro tyto účely v době rozhodování o
žádosti, podané dle podmínek tohoto dotačního programu, vyčleněny v rozpočtu MČ
Praha 10.

IX. Kritéria pro stanovení výše dotace
1. Výše dotace pro konkrétního oprávněného žadatele bude stanovena na základě jím
předloženého seznamu občanů MČ Praha 10 s uvedením počtu ošetřovacích
dnů, v nichž byly uvedeným občanům poskytovány žadatelem služby ve formě
lůžkového nebo mobilního hospice. Uvedený seznam musí být předložen způsobem
dle bodu X. a ve lhůtách stanovených v bodě X. B.
2. Na jednoho občana a jeden ošetřovací den může MČ Praha 10 poskytnout
oprávněnému žadateli dotaci
A. jednak v částce, o kterou oprávněný žadatel snížil platbu za své služby uživateli
paliativní péče z MČ Praha 10, nejvýše však v částce 200 Kč na jednoho občana MČ
Praha 10 a jeden ošetřovací den;
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B. jednak ve výši 200 Kč na jednoho občana MČ Praha 10 a jeden ošetřovací den,
v němž oprávněný žadatel poskytoval tomuto občanovi paliativní péči ve formě
lůžkového nebo mobilního hospice.
3. Počínaje žádostmi za 4. čtvrtletí 2017 je možné o dotaci dle bodu IX./2.B. požádat
pouze v případě, že oprávněný žadatel současně žádá o dotaci dle bodu IX./2.A.
4. Na jednoho uživatele paliativní péče - občana MČ Praha 10 - může MČ Praha 10
poskytnout dotaci v maximální délce 60 ošetřovacích dnů.

X. Žádost o dotaci
A. Náležitosti žádosti
1. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 dotačního
programu. Formulář je k dispozici na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz.
2. Žádost musí obsahovat zejména zákonné náležitosti dle § 10a odst. 3 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tj.:
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel
fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo
osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě
obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
b) požadovanou částku,
c) účel, na který žadatel chce dotaci použít,
d) dobu, v níž má být dosaženo účelu,
e) odůvodnění žádosti,
f) je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
2. osob s podílem v této právnické osobě,
3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
g) seznam příloh žádosti,
h) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na
základě plné moci i plnou moc.
3. Součástí žádosti musí být také vyplněný formulář – příloha č. 2 dotačního programu seznam občanů MČ Praha 10 – klientů žadatele v příslušném čtvrtletí dle bodu X.B
dotačního programu s uvedením těchto údajů: jméno a příjmení klienta – občana MČ
Praha 10, datum jeho narození, adresa trvalého bydliště, uvedení kalendářních dnů
v rámci příslušného čtvrtletí a počtu ošetřovacích dnů, v nichž byly tomuto klientovi
poskytovány žadatelem služby ve formě lůžkového nebo mobilního hospice, datum
úmrtí klienta, pokud nastalo v době poskytování služeb žadatelem a údaje o výši
požadované dotace. Formulář musí být žadatelem podepsán. Uvedený formulář je ke
stažení na webu MČ Praha www.praha10.cz .
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4. Žádost musí dále obsahovat tyto přílohy:
a) právní osobnost žadatele se nedokládá – dle ust. zákona č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, jediným relevantním údajem
jsou referenční údaje v základních registrech, na vyžádání poskytovatele dotace je
však žadatel povinen předložit aktuální doklad,
b) statutární orgán – oprávnění zastupovat žadatele doloží pouze ten, který toto
oprávnění nemá zapsáno ve veřejném rejstříku – doloží dokladem o volbě
statutárního orgánu,
c) oprávněná pověřená osoba – osoba, která může jednat za žadatele místo
statutárního orgánu – jiná osoba než osoba k tomu oprávněná dle výše uvedených
dokladů musí doložit zmocnění udělené příslušným statutárním orgánem,
d) prostou kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb,
e) ceník poskytovaných služeb, platný v době, kdy byly služby žadatele poskytovány
uživatelům paliativní péče z MČ Praha 10, na něž je dotace požadována,
f) doklad o aktuálním bankovním spojení žadatele – např. potvrzení peněžního ústavu
o vedeném účtu,
g) čestné prohlášení žadatele o dotaci v rámci dotačního programu, které je přílohou
č. 3 dotačního programu a je ke stažení na webu MČ Praha 10 www.praha10.cz .
B. Lhůta pro podání žádosti
1. Žádost o dotaci s údaji o uživatelích služeb (dle bodu X.A/3.) za 3. čtvrtletí roku 2017 je
možné podat od 9. 11. 2017 do 30. 11. 2017.
2. Po dobu trvání dotačního programu se žádost o dotaci podává vždy do konce 1. měsíce
kalendářního čtvrtletí s údaji o uživatelích služeb (dle bodu X.A/3.) za předcházející
čtvrtletí, konkrétně od 1. 1. do 31. 1. s údaji za 4. čtvrtletí uplynulého kalendářního
roku; od 1. 4. do 30. 4. s údaji za 1. čtvrtletí; od 1. 7. do 31. 7. s údaji za 2. čtvrtletí; od
1. 10. do 31. 10. s údaji za 3. čtvrtletí.
C. Způsob podání žádosti o dotaci
1. Žádost o dotaci s přílohami v jednom podepsaném originále lze podat ve stanoveném
termínu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně v podatelně
Úřadu MČ Praha 10 na adrese:
Úřad MČ Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10,
a to v obálce označené:
a) názvem programu: „Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní péče“
b) plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem)
c) textem „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O DOTACI“.
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2. Kontaktním místem je Odbor sociální Úřadu MČ Praha 10 (dále i OSO). Informace a
konzultace k vyhlášenému dotačnímu řízení jsou možné prostřednictvím e-podatelny
Úřadu MČ Praha 10: posta@praha10.cz – do předmětu zprávy uvést: „OSO – dotace“.
Opravy a úpravy žádostí jsou možné na základě konzultace a přípustné nejpozději do
konečného termínu pro podání žádostí, s výjimkou úpravy formuláře dle bodu X.A/3.,
pro jehož úpravu je možné na základě konzultace poskytnout delší lhůtu - tuto lhůtu
pro doplnění žádosti stanoví žadateli v rámci konzultace OSO.
3. Žadatel je povinen informovat OSO o veškerých změnách údajů uvedených v podané
žádosti bezodkladně.
4. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Rozhodování o žádosti, kritéria pro hodnocení žádosti
1. Finanční prostředky jsou v rámci dotačního programu poskytovány na základě
posouzení žádosti o dotaci. Poskytovatel dotace bude hodnotit, zda byla žádost
předložena podle pravidel dotačního programu.
2. Kontrolu formální úplnosti žádostí o dotaci, podaných v rámci dotačního programu,
provede OSO.
3. Z posuzování budou vyloučeny žádosti o dotaci podané
a) jiným než v tomto dotačním programu uvedeným způsobem (např. e-mailem nebo
faxem),
b) doručené na jinou než v tomto dotačním programu uvedenou adresu,
c) doručené po termínu stanoveném pro podání žádostí tímto dotačním programem.
4. Před poskytnutím dotace konkrétnímu žadateli bude poskytovatelem dotace
posuzováno, zda poskytnutí dotace nenaplní v daném případě znaky veřejné podpory.
Po individuálním posouzení žádosti poskytovatel dotace vyhodnotí podle povahy
činnosti žadatele, zda, popř. na základě kterého právního předpisu je možné dotaci
poskytnout.
5. OSO předloží po posouzení podaných žádostí návrh na přiznání/nepřiznání dotace
jednotlivým žadatelům na jednání Rady MČ Praha 10 a následně na jednání
Zastupitelstva MČ Praha 10 (dále i ZMČ). O poskytnutí dotace rozhoduje ZMČ, a to
nejpozději do 90 dnů po uplynutí posledního dne lhůty pro podání žádosti dle bodu
X.B/2.
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6. Výsledky dotačního řízení budou po schválení příslušnými orgány zveřejněny na
webových stránkách MČ Praha 10 – www.praha10.cz, a to včetně důvodů případného
vyřazení nebo nepodpoření žádosti o dotaci. Dílčí informace se v průběhu řízení
nesdělují.
7. Žadatelé, kterým bylo schváleno poskytnutí dotace, budou vyzváni k uzavření smlouvy.
Nebude-li žadateli vyhověno, bude mu toto sděleno bez zbytečného odkladu včetně
důvodu nevyhovění žádosti.

XII. Způsob poskytnutí dotace
1. Po schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem MČ Praha 10 připraví OSO
veřejnoprávní smlouvu a předloží ji k podpisu příjemci dotace. Příjemce je povinen
poskytnout OSO potřebnou součinnost při uzavření smlouvy.
2. Finanční prostředky se poskytují převodem z bankovního účtu poskytovatele na
bankovní účet příjemce do 30 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, uzavřené dle
bodu XII./1.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
2. Dotace nemusí být přidělena v požadované výši.
3. Poskytnutí dotace v jednotlivém případě určitému žadateli nezakládá nárok
na poskytnutí další dotace témuž žadateli v následujícím období a v dalších letech.
4. Příjemce dotace odpovídá za její hospodárné použití v souladu s účelem, pro který byla
poskytnuta.
5. Příjemce dotace podléhá veřejnosprávní kontrole nakládání s veřejnými prostředky
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů. Příjemce dotace je povinen umožnit poskytovateli dotace kontrolu
poskytování služby, poskytnout k tomu veškerou potřebnou dokumentaci, včetně
finančních a statistických výkazů, ujednání o podmínkách poskytování služby
konkrétnímu uživateli a včetně dokladů o indikaci služby paliativní péče tomuto
uživateli. Dále je příjemce dotace povinen umožnit kontrolu originálních účetních
písemností, vztahujících se k účtování dotace.

7

XIV. Seznam příloh dotačního programu
1. Žádost o poskytnutí dotace – formulář
2. Údaje o uživatelích služeb – formulář
3. Čestné prohlášení žadatele o poskytnutí dotace – formulář.
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Žádost o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10
Dotační program MČ Praha 10 - oblast paliativní péče - příloha č. 1
Identifikační údaje o žadateli:
Název:
Právní forma:
IČ, DIČ:
Zápis ve veřejném rejstříku:
Sídlo žadatele:
Ulice číslo:
Obec, PSČ:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu žadatele:
Název banky:
Adresa banky:

Kód banky:
Spec. symbol:

Statutární zástupce žadatele:
Jméno, příjmení a titul:
Funkce v organizaci:
Ulice číslo:
Obec, PSČ:
Telefon:
Email:
Oprávněná pověřená osoba žadatele (osoba zastupující statutární orgán na základě jmenování či pověření):
Jméno, příjmení a titul:
Pracovní zařazení, funkce:
Ulice číslo:
Obec, PSČ:
Telefon:
email:
Identifikace osob s podílem v právnické osobě žadatele:

Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše podílu:

Požadovaná částka:
částka v Kč:
Odůvodnění:

Seznam příloh:
(Povinné přílohy jsou definovány v Dotačním programu MČ Praha 10 - oblast paliativní péče)

Datum:
Jméno a příjmení statutárního zástupce žadatele:

Podpis statutárního zástupce žadatele:
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Razítko:

Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní péče – příloha č. 2:
Seznam občanů MČ Praha 10, na které je dotace žádána

Příjmení

Jméno

Datum
narození

Trvalé
bydliště

Poskytování
služeb
v rozhodném
čtvrtletí
Od

Do

Počet
ošetřovacích
dnů

Datum:
Jméno a příjmení statutárního zástupce žadatele:
Podpis statutárního zástupce žadatele:
Razítko:
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Datum úmrtí
(pokud
nastalo v
době
poskytování
služeb)

Výše dotace
podle
poskytnuté
slevy
uživateli
(IX,2,A)

Výše
dotace
podle
počtu
dnů
(IX,2,B)

Celková
částka
požadované
dotace

Dotační program – oblast paliativní péče – příloha č. 3:

Čestné prohlášení
za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 10
Dotační program MČ Praha 10 – oblast paliativní
péče

Název programu
Název žadatele
Sídlo žadatele
IČO
Statutární zástupce žadatele

Prohlášení statutárního zástupce žadatele:
Prohlašuji, že výše uvedený subjekt ke dni podpisu tohoto prohlášení:
 nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči MČ Praha 10 či jiným územním samosprávným
celkům, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu, zejména finančnímu
úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky (rozhodnutí
o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování
se považují za vypořádané nedoplatky)
 nežádá o dotaci z výše uvedeného dotačního programu na úhradu nákladů, na jejichž úhradu
obdržel jinou finanční podporu z rozpočtu MČ Praha 10 nebo finanční podporu od jiných
subjektů

Statutární zástupce žadatele níže svým podpisem






potvrzuje správnost a pravdivost údajů, uvedených v žádosti o dotaci a v tomto prohlášení,
které je její přílohou
potvrzuje, že se seznámil se zněním dotačního programu MČ Praha 10 – oblast paliativní péče
a zavazuje se ho dodržovat
potvrzuje, že uživatelům služeb, uvedeným ve formuláři dle přílohy č. 2 dotačního programu,
který je součástí jeho žádosti o dotaci, byla v době, na kterou žádá poskytnutí dotace,
poskytována žadatelem paliativní péče ve speciálním lůžkovém zdravotnickém zařízení
hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta ve smyslu příslušných
ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování,
v platném znění
bere na vědomí, že Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, jako správce
osobních údajů, provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů
zpracování dle čl. 6 GDPR. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ pověřen. Žadatel dále bere na vědomí, že
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") je informace o zpracování osobních údajů GDPR
v podmínkách Městské části Praha 10 k dispozici na webových stránkách MČ Praha 10
https://www.praha10.cz/urad-mc/zakonne-informace/informace-o-zpracovani-osobnichudaju-podle-gdpr, včetně konkrétní informační povinnosti vůči subjektům údajů - Informace
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pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR) - Zpracování údajů
k žádostem o dotaci z rozpočtu MČ Praha 10 za účelem podpory občanů s trvalým pobytem
na území MČ Praha 10, kterým je poskytována paliativní péče ve formě lůžkového nebo
mobilního hospice a rovněž i podpory poskytovatelů zdravotních služeb, kteří poskytují
hospicovou lůžkovou nebo mobilní paliativní péči občanům MČ Praha 10. Zpracování je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
kterým je ÚMČ pověřen.

V …………………….. dne …………………

……………………………………………………………..
jméno, příjmení a podpis
statutárního zástupce žadatele
razítko
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