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Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2020, 

k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji 

 

Královéhradecký kraj  

vyhlašuje výzvu pro rok 2020  

 

k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji, který bude financován z rozpočtu Královéhradeckého kraje. 
 

Účel dotace 

 

Dotace je určena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním hospicové péče. Blíže 

viz dokument „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové 

péče v Královéhradeckém kraji“. 

 

Důvody podpory 

 

Dotace je poskytována na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a 

terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba 

symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní 

diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.  

 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků 
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Částka 20 mil. Kč bude vyčleněna z prostředků na dotace na podporu sociálních služeb z kapitoly 28.  

 

Režim z hlediska veřejné podpory 

 

Dotace je poskytována jako součást vyrovnávací platby za službu obecného hospodářského zájmu 

podle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU. 

 

Okruh způsobilých žadatelů 

 

Poskytovatelem hospicové péče se rozumí osoba oprávněná1 k poskytování  

a) příslušné zdravotní služby2 podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů („ZZS“) ve speciálních lůžkových 

zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a  

b) příslušné sociální služby3 podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů („ZSS“), pacientům (klientům) a jejich osobám blízkým s tím, že příslušná 

sociální služba je zároveň zařazena do krajské sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje 

(„KHK“). 

. 

 

 

Kritéria pro stanovení výše dotace a hodnocení žádosti 

 

Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem 

stanoveným v Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních 

služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“  

a je výsledkem projednání s jednotlivými poskytovateli a projednání v sociálním výboru. 

Lhůta pro podání žádosti 

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu 10. 01. 2020 – 20. 01. 2020 (Rozhodující je 

datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého 

kraje). 

Formuláře žádostí budou zveřejněny na webových stránkách kraje a na vyžádání mohou být 
poslány prostřednictvím emailu.   

Žádost je možné vyžádat na emailu mzehan@kr-kralovehradecky.cz, (mobil 601 326 639).  

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Odbor sociálních věcí  

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

 

                                                 
1 Oprávněním se rozumí rozhodnutí podle § 81 ZSS a § 19 ZZS 
2 Jedná se o službu hospic podle § 44a odst. 1 ZZS s odborností 720 (paliativní medicína) a 925 (sestra domácí 
zdravotní péče), nebo odborností 926 (domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu) 
3 Jedná se o službu sociálního poradenství podle § 37 ZSS nebo odlehčovací službu podle § 44 ZSS 
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Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: 

mzehan@kr-kralovehradecky.cz  

 

 

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje. 

 

Podmínky pro poskytnutí dotace 

Podmínky pro přidělení, výplatu dotace, kontrolu jejího čerpání a její závěrečné vyúčtování stanoví 

„Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji“. 

Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o 

přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. 

Požadované náležitosti žádosti 

Žádost bude zpracována výhradně prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách 

kraje a bude obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci, je-li žadatel 

fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, 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:  

g) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,  

h) osob s podílem v této právnické osobě,  

i)    osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu; 

j)    seznam případných příloh žádosti;  

k) den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na 

základě plné moci i plnou moc.  

 

Ing. Mgr. Jiří Vitvar 

vedoucí odboru sociálních věcí 

(podepsáno elektronicky) 
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Přílohy 

 

Pravidla dotačního řízení hospicová péče 2020. 

 

Zásady poskytování veřejné podpory k zajištění dostupnosti hospicové péče 

v Královéhradeckém kraji. 

 

Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK 

a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby. 

 

Formulář pro podání žádosti o dotaci na rok 2020. 

 


