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Smlouva o poskytnutí dotace  

č. D/1833/2017/STR 

(uzavřená dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) 

 

Poskytovatel dotace: Zlínský kraj  

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 

zastupuje: Jiří Čunek, hejtman  

IČ: 70891320 

 bankovní spojení: 1827552/0800, Česká spořitelna, a. s. 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 
 
Příjemce dotace                  Vsetínská nemocnice a. s. 

sídlo: Nemocniční 955, 755 01 Vsetín 

IČ: 26871068 

typ příjemce: právnická osoba - akciová společnost 

zastupuje: Ing. Věra Prousková, MBA, místopředsedkyně představenstva 

bankovní spojení: 2109376609/2700, UniCredit Bank, a. s. 

zapsaný u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2946  

(dále jen „příjemce“) 

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje (dále 
jen „dotace“) ve výši 2 669 280 Kč, (slovy: dva miliony šest set šedesát devět tisíc dvě stě osmdesát 
korun českých), na realizaci projektu: Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických 
nelékařských pracovníků ve Vsetínské nemocnici a. s. na rok 2017 (dále jen „projekt“), který spočívá 
ve zvýšení zvláštního příplatku k platu (zvláštní příplatek dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě) za práce zařazené do bodu 10 
skupiny III. Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nebo na analogické zvýšení mzdy 
zaměstnanců odměňovaných mzdou splňující definici dle tohoto bodu. 

1.2 Dotace je poskytována na podporu a stabilizaci personálního zabezpečení zdravotních služeb 
poskytovaných ve smlouvě definovanými zaměstnanci příjemce (viz čl. IV. odst. 4.3) střídavě ve 
třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu. 

1.3 Dotace je poskytována na základě Programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských 
pracovníků ve směnném nebo nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji, schváleného 
Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 31. 7. 2017 usnesením č. 0156/Z07/17 (dále jen „program“). 

1.4 Příjemce se zavazuje zrealizovat projekt tak, jak je popsán v žádosti o poskytnutí dotace a v souladu 
se všemi podmínkami vyhlášeného programu, včetně podmínek uvedených v Dotačním programu 
ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeném 
Ministerstvem zdravotnictví ČR (dostupného na webových stránkách 
https://www.mzcr.cz/obsah/odbor-primo-rizenych-organizaci_3731_1.html). 
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1.5 Celá dotace ve výši 2 669 280 Kč je krytá ze státního rozpočtu ČR. 

 

II. 

Doba realizace 

2.1 Realizaci projektu lze zahájit nejdříve od 1. 7. 2017. 

2.2 Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k datu 31. 1. 2018.  

2.3 Způsobilé náklady musí příjemci vzniknout v době od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a musí být 
uhrazeny do 31. 1. 2018. 

 
III. 

Financování projektu 

3.1 Dotace bude příjemci poskytnuta na účet uvedený v záhlaví této smlouvy do 20 pracovních dnů 
po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Po skončení skutečné realizace projektu je příjemce povinen předložit Odboru strategického rozvoje 
kraje Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování dotace, a to nejpozději do 2. 2. 2018. 

3.3 Vyúčtováním dotace se rozumí předložení formuláře s vyplněnou tabulkou, která bude obsahovat 
jmenný seznam zaměstnanců příjemce, kterým byl v době realizace projektu vyplacen zvláštní 
příplatek k platu či analogicky zvýšena mzda, konkrétní částky za každý měsíc, které jim byly 
vyplaceny, datum jejich vyplacení a odpovídající částky odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 
Tyto údaje lze nahradit výstupy ze mzdové agendy.  

Součástí vyúčtování bude i Čestné prohlášení příjemce, že ve vyúčtování uvedení zaměstnanci 
splňují všechny podmínky programu, tj.: 
- jedná se o zdravotnické pracovníky vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez 

odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu soustavně 
poskytující zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče 

- zaměstnancům byl navýšen zvláštní příplatek k platu anebo analogicky navýšena mzda o 
nejméně 2.000 Kč hrubého měsíčně (s výjimkou nižšího úvazku, kdy je částka poměrně 
krácena) oproti období předcházejícímu období, na které se přiděluje dotace, a to ve všech 
měsících, na které je dotace žádána 

- zaměstnanci nebyli v souvislosti s přiznáním zvláštního příplatku nebo s analogickým 
navýšením mzdy kráceni v jiných složkách platu nebo mzdy. 

Formulář Vyúčtování bude zveřejněn na webových stránkách poskytovatele od 1. 10. 2017.  

Příjemce je k vyúčtování povinen doložit i souhrnný Souhlas se zpracováním osobních údajů dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, podepsaný jednotlivě všemi zaměstnanci příjemce uvedenými ve jmenném 
seznamu. Formulář Souhlasu se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

3.4 V případě, že poskytovatel neshledá v předloženém vyúčtováním dotace nedostatky či 
nesrovnalosti, schválí jej do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení. Budou-li shledány 
nedostatky či nesrovnalosti, bude příjemce vyzván k jejich odstranění, a to do 5 pracovních dnů ode 
dne doručení výzvy. Nebudou-li nedostatky či nesrovnalosti v uvedené lhůtě odstraněny, jedná se 
o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, za které bude příjemci uložen snížený odvod ve výši 5 % 
z poskytnuté dotace. V případě nedodržení účelu dotace či nedoložení prokazatelné úhrady výdajů 
bude příjemci uložen odvod ve výši poskytnuté dotace.  

3.5 V případě, že příjemce vyúčtování dotace nepředloží vůbec, bude poskytovatelem vyzván do 5 
pracovních dnů od marného uplynutí lhůty pro jeho předložení k dodatečnému předložení, a to do 
5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Pokud příjemce předloží vyúčtování v dodatečné lhůtě, 
jedná se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., za které bude příjemci 
uložen snížený odvod ve výši 5 % z poskytnuté dotace. Pokud příjemce vyúčtování nepředloží ani 
v dodatečné lhůtě, dochází k porušení rozpočtové kázně a příjemci bude uložen odvod ve výši 
poskytnuté dotace.  

3.6 V termínu pro předložení vyúčtování dotace dle odst. 3.2 vrátí příjemce nevyčerpané finanční 



  

 

3 
 

prostředky na účet Zlínského kraje.  

 

IV. 

Podmínky použití dotace 
 

4.1 Příjemce je oprávněn použít dotaci na úhradu nákladů na zvýšení zvláštního příplatku k platu nebo 
analogické zvýšení mzdy, provedené v samostatné zvláštní složce mzdy, a to pouze v případě, 
pokud byl příslušnému zaměstnanci navýšen zvláštní příplatek k platu nebo analogicky zvýšena 
mzda o nejméně 2000 Kč hrubého měsíčně (s výjimkou nižšího úvazku, kdy je částka poměrně 
krácena) oproti období předcházejícímu období, na které se poskytuje dotace. 

Tato změna musí být účinná ve všech měsících, na které je dotace poskytována. Zaměstnanec 
nesmí být v souvislosti s přiznáním zvýšeného zvláštního příplatku k platu nebo s analogickým 
navýšením mzdy krácen v jiných složkách platu nebo mzdy.  

V případě nižšího navýšení než o 2.000 Kč hrubého na úvazek 1,0 či v případě krácení jiné složky 
mzdy nebo platu je příjemce povinen příslušnou část dotace vrátit. V opačném případě se jedná o 
porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb. 

4.2 Dotaci lze poskytnout na část mzdy nebo zvláštní příplatek k platu za měsíce červenec až prosinec 
2017. Dotace se poskytuje ve výši 2.000 Kč * 1,34 za každého přepočteného pracovníka 
splňujícího definici a měsíc, po který zaměstnanec pobíral zvýšený zvláštní příplatek k platu nebo 
analogicky zvýšenou mzdu oproti období předcházejícímu období, na které se přiděluje dotace. 

Celková výše dotace je součtem zvýšených zvláštních příplatků k platu nebo analogického navýšení 
mzdy provedeného v samostatné zvláštní složce mzdy za každého pracovníka splňujícího definici 
a měsíc, ve kterém příslušný zvýšený příplatek nebo analogicky zvýšenou mzdu pobíral, 
navýšených koeficientem 1,34 učeným ke krytí příslušných odvodů příjemce. 

4.3 Zaměstnanci příjemce, na které je dotace poskytována, musí vykonávat následující činnost: 
„soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské 
zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém 
provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.“ 

4.4 Dotace se neposkytuje na zaměstnance pracující v pobytových zařízeních sociálních služeb.  

4.5 Způsobilými výdaji jsou proplacená plnění, jež souvisejí s účelem, na který je dotace poskytnuta, a 
vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Způsobilé náklady musí příjemci vzniknout v době od 
1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a musí jím být uhrazeny do 31. 1. 2018.  

4.6 Způsobilými výdaji jsou: 

- výdaje určené na zvýšení zvláštního příplatku k platu dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, za práce zařazené do bodu 
10 skupiny III. Přílohy č. 7 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. nebo na analogické zvýšení mzdy 
zaměstnanců odměňovaných mzdou splňující definici: 

- „Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími 
nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo 
nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče.“  

- poměrná část odvodů sociálního a zdravotního pojištění hrazená zaměstnavatelem 
(příjemcem) za zaměstnance odpovídající danému navýšení platu či mzdy.  

4.7 Nezpůsobilými výdaji jsou ostatní výdaje neuvedené v odstavci 4.6 (např. odměny z dohod 
konaných mimo pracovní poměr dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů). 

4.8 Příjemce je povinen vést o projektu oddělenou účetní evidenci a výkaznictví, a to od zahájení 
realizace projektu. Musí být jednoznačně prokazatelné, zda konkrétní výdaj nebo příjem je 
vykazován na podporovaný projekt a skutečně odpovídá charakteru projektu. Subjekty, které vedou 
daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou povinny použít jiný prokazatelný způsob vedení evidence o finančních tocích 
projektu. Vyplacená navýšení zvláštních příplatků k platu nebo analogická navýšení mzdy musí být 
u příjemce podložena doklady umožňujícími prokazatelnou kontrolu výše vyplacených zvláštních 
příplatků nebo analogicky navýšených mezd ve zvláštní složce jednotlivým zaměstnancům. 
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4.9 Příjemce je povinen umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám, případně zástupcům 
Ministerstva zdravotnictví ČR, finančních orgánů státu, Nejvyššího kontrolního úřadu či Ministerstva 
financí ČR, provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a 
realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů. Příjemce je povinen poskytnout výše uvedeným subjektům potřebnou 
součinnost. 

4.10 Příjemce bere na vědomí, že je Ministerstvo zdravotnictví ČR oprávněno průběžně ověřovat 
efektivnost a správnost použití poskytnuté dotace, včetně kvality poskytnutých služeb. Za tímto 
účelem je mu příjemce povinen poskytnout potřebnou součinnost. Příjemce podpisem této smlouvy 
uděluje souhlas se sdělením údajů v rozsahu nezbytném pro provedení této kontroly, pokud je to 
podle předpisů o ochraně osobních údajů v informačních systémech třeba. 

4.11 Příjemce je povinen postupovat při realizaci projektu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zejména si 
vyžádat souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb. od všech 
zaměstnanců, na které je dotace poskytována. 

4.12 Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli vstup právnické osoby do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení, exekučního řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a změnu bankovního spojení. 
Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., je povinen zaslat poskytovateli 
informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc přede 
dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických 
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí 
příslušného orgánu.  

4.13 Příjemce je dále povinen: 

a) zajistit, aby všechny údaje, které uvádí poskytovateli, byly vždy úplné a pravdivé, 

b) zabezpečit archivaci veškeré dokumentace k projektu, včetně účetnictví o projektu po dobu 10 
let ode dne skončení realizace programu. 
 

 

V. 

Sankce 

5.1 V případě porušení rozpočtové kázně ze strany příjemce bude poskytovatel postupovat v souladu 
s ustanovením § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 

VI. 

Změny podmínek smlouvy 

6.1 Příjemci je dána možnost změnit projekt bez předchozího souhlasu poskytovatele za předpokladu, 
že změny nejsou podstatného charakteru, tj.: 

a) změna banky/bankovního účtu,  
a) změna sídla příjemce,   
b) změna statutárního orgánu/kontaktní osoby,  
c) změna názvu příjemce. 

To vše za podmínky zachování smyslu a účelu projektu. Nepodstatnou změnu projektu je příjemce 

povinen písemně oznámit poskytovateli nejpozději při  vyúčtování dotace (kromě změny banky 

nebo bankovního účtu příjemce - viz čl. IV. odst. 4.11).  

6.2 Dojde-li k jiné podstatné změně ovlivňující účel projektu či výši dotace, musí příjemce písemně 
požádat poskytovatele o změnu smlouvy, žádost o změnu musí být předložena nejpozději do 
30. 11. 2017.  
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VII. 

Ukončení smlouvy 

7.1 Smlouvu lze ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran nebo písemnou výpovědí 
smlouvy, a to za podmínek dále stanovených.  

7.2 Poskytovatel může smlouvu vypovědět jak před proplacením, tak i po proplacení dotace. 

7.3 Výpovědním důvodem je porušení povinností příjemcem stanovených touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, kterého se příjemce dopustí zejména pokud:  

a) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb.,  
a) je on sám, případně jako právnická osoba či některá osoba tvořící statutární orgán příjemce 

odsouzen/a za trestný čin, jehož skutková podstat souvisí s předmětem podnikání nebo činností 
příjemce, nebo pro trestný čin hospodářský, anebo trestný čin proti majetku ve smyslu zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů,  

b) bylo zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení, ve znění pozdějších předpisů, exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí,   

c) uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této smlouvy, 
d) je v likvidaci,  
e) změní právní formu a stane se tak nezpůsobilým příjemcem pro danou oblast podpory,  
f) opakovaně neplní povinnosti stanovené smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván 

poskytovatelem. 

7.4 V případě, že došlo k některé ze skutečností uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku, 
je poskytovatel oprávněn pozastavit proplacení dotace. Stejně tak je poskytovatel oprávněn 
postupovat i v případě pouhého podezření, že došlo k některé z výše uvedených skutečností. 

7.5 V případě výpovědi této smlouvy před proplacením dotace, nárok na vyplacení dotace nevzniká a 
nelze se jej platně domáhat. V případě výpovědi smlouvy po proplacení dotace, se příjemce 
zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit bezhotovostním převodem na účet poskytovatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od doručení výpovědi. 

7.6 Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a musí v ní být uvedeny důvody jejího udělení.  

7.7 Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, 
v němž byla výpověď doručena příjemci. Účinky doručení pro účely této smlouvy však nastávají i 
tehdy, pokud příjemce svým jednáním nebo opomenutím doručení zmařil.  

7.8 Účinky výpovědi nastávají dnem uplynutí výpovědní doby za podmínky, že příjemce vrátí poskytnuté 
peněžní prostředky před jejím uplynutím. Jinak k ukončení smlouvy dojde až vypořádáním všech 
práv a povinností smluvních stran.  

7.9 Příjemce je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět nejpozději však do konce lhůty pro 
podání vyúčtování, přičemž výpověď je účinná dnem jejího doručení poskytovateli. V takovém 
případě je příjemce povinen vrátit poskytnutou částku dotace poskytovateli do 15 dnů ode dne 
účinnosti výpovědi.   

7.10 Při ukončení smlouvy dohodou je příjemce povinen vrátit bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele poskytnutou částku dotace, která mu již byla vyplacena, a to bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení dohody podepsané oběma smluvními stranami, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

7.11 Dohoda o ukončení smlouvy nabývá účinnosti dnem připsání vrácených peněžních prostředků na 
účet poskytovatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.12 Smlouva zaniká také z důvodů uvedených v § 167 odst. 1 písm. b) až e) zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Návrh na zrušení smlouvy musí být učiněn písemně a 
musí v něm být uvedeny důvody, které vedou k zániku smlouvy. 

7.13 Pokud příjemce ve stanovené lhůtě poskytnuté prostředky nevrátí v souladu s tímto článkem 
poskytovateli, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb.  
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 

8.1 Jako kontaktní místo poskytovatele se pro účely této smlouvy stanovuje: Krajský úřad Zlínského 
kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Ing. Lenka Býčková, tel.: 577 043 423, e-mail: 
lenka.byckova@kr-zlinsky.cz.  

8.2 V případě rozporu mezi skutečnostmi uvedenými v programu a ustanoveními této smlouvy, se 
přednostně aplikují ustanovení této smlouvy. 

8.3 Právní vztahy, které nejsou přímo upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně 
závaznými předpisy. 

8.4 Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

8.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení 
obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce. 

8.6 Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon 
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel odešle v zákonné lhůtě smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy bude příjemce bezodkladně 
informován.  

8.7 Tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.  

8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje 
Datum jednání a číslo usnesení: 11. 9. 2017, 0205/Z08/17 

 

Ve Zlíně dne 9. 10. 2017 ...............................  Ve Vsetíně dne 18. 9. 2017 

za poskytovatele               za příjemce 

 

 

 

 

 

 .......................................................................   ....................................................................... 

 Jiří Čunek Ing. Věra Prousková, MBA 

 hejtman místopředsedkyně představenstva 
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Příloha č. 1 – Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 

Já, níže podepsaná/ý, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním 
a zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, 
osobní číslo, počet odpracovaných hodin, výše odvodů na zdravotní a sociální pojištění, 
výše všech složek platu/mzdy, výše hrubé mzdy, výše úvazku a výše skutečně vyplaceného 
zvláštního příplatku dle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, nebo analogického zvýšení mzdy, uvedených v  dokumentech 
poskytnutých mým zaměstnavatelem ……………………………………… (doplní se název, IČ a sídlo 
zaměstnavatele) Zlínskému kraji a Ministerstvu zdravotnictví ČR na dobu nezbytnou a pro účely 
podání vyúčtování, provedení kontroly a provádění průběžného ověřování efektivnosti a správnosti 
použití finančních prostředků poskytnutých na základě dotačního programu Zlínského kraje 
„Program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném nebo 
nepřetržitém provozu ve Zlínském kraji“ a programu Ministerstva zdravotnictví s názvem „Dotační 
program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“. 
Osobní údaje budou zpracovávány manuálně a automatizovaně v tištěné nebo elektronické podobě 
a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Zlínského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR či jiných 
kontrolních orgánů (zejm. MF ČR, NKÚ apod.).  
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej 
kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně. Dále jsem si vědom/a, že mám 
v souladu s § 12 zákona právo na přístup ke svým osobním údajům a zjistí-li se, že zpracování 
osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, 
mám na základě § 21 zákona právo požadovat od zaměstnavatele vysvětlení a odstranění takto 
vzniklého stavu. 

 

 Jméno a příjmení1 Datum Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

                                                           
1 V případě, že je u jednoho zaměstnavatele zaměstnaných více zaměstnanců se stejným jménem a příjmením, je nutné uvést 
kromě jména a příjmení další identifikátor (např. osobní číslo zaměstnance, datum narození apod.).  
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 Jméno a příjmení Datum Podpis 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

 


