
Město Sokolov

Program pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních 
služeb v Sokolově na rok 2022

Čl. 1
Program a vyhlašovatel

(1) Program pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 
2022 je programem podle § 10a odst. 1 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

(2) Vyhlašovatel programu je město Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

Čl. 2
Účel dotace a důvod podpory 

(1) Dotace podle tohoto programu se poskytuje na:

a) úhradu mzdových nákladů na zaměstnance příjemce dotace, konkrétně všeobecnou sestru, dětskou
sestru a zdravotnického asistenta, bezprostředně souvisejících s poskytováním zdravotních služeb 
podle čl. 9 odst. 10, vč. pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti, 

b) pořízení nezbytného věcného a technického vybavení prostor pro poskytování zdravotních služeb 
podle čl. 9 odst. 10,

c) úhradu nájemného za užívání nebytových prostor pro poskytování zdravotních služeb podle čl. 9 
odst. 10 a nákladů na energie (elektrická energie, teplo, plyn), vodné a stočné a odvoz odpadu, 
nezbytných a bezprostředně souvisejících s provozem uvedených prostor,

(dále jen „způsobilé výdaje“).

(2) Důvodem podpory podle tohoto programu je vytvoření podmínek k zajištění dostatečné 
dostupnosti primárních hrazených zdravotních služeb pro občany Sokolova na jeho území v oborech
všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost a praktického zubního 
lékařství.

Čl. 3
Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků na podporu účelu podle čl. 2 odst. 2 činí 
5 000 000 Kč.

Čl. 4
Maximální výše dotace

Výše dotace v jednotlivém případě činí nejvýše 500 000 Kč.

Čl. 5
Okruh způsobilých žadatelů

(1) Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má platné oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a 
dorost nebo praktické zubní lékařství podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na území Sokolova a

a) zřídí v Sokolově novou praxi (ordinaci) pro některý z výše uvedených oborů, nebo
b) převezme praxi pro některý z výše uvedených oborů podle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v důsledku převzetí praxe dojde k zachování provozu praxe, který by byl 
v případě nepřevzetí praxe ukončen.



(2) Žadatel musí podat žádost o dotaci do 6 měsíců ode dne, kdy začal poskytovat zdravotní 
služby podle odst. 1 v Sokolově v oboru, pro který žádá dotaci, nebo začít poskytovat zdravotní služby 
v tomto oboru do 6 měsíců od účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

(3) Dotaci lze poskytnout jen tomu žadateli, který nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti 
vůči vyhlašovateli, jím zřízeným nebo založeným právnickým osobám, proti kterému nebylo zahájeno 
insolvenční řízení a který není v prodlení s předložením finančního vypořádání dotace nebo návratné 
finanční výpomoci podle § 10a odst. 1 písm. d) zákona poskytnutých z rozpočtu vyhlašovatele a 
kterému nebyl soudem nebo orgánem veřejné moci uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění 
k činnosti týkající se jeho předmětu podnikání/činnosti a/nebo související s projektem (účelem 
dotace), na který má být poskytnuta dotace. Splnění podmínek podle tohoto odstavce prokazuje 
žadatel čestným prohlášením na formuláři uvedeném v příloze č. 1 k programu (čestné prohlášení je 
součástí žádosti o poskytnutí dotace).

(4) Stejný žadatel může podat žádost o poskytnutí dotace z tohoto programu i pro více než jeden 
obor podle čl. 2 odst. 2. V takovém případě však musí žadatel podat pro každý obor samostatnou 
žádost. Ke společné žádosti o poskytnutí dotace pro více oborů podle čl. 2 odst. 2 se nepřihlíží.

(5) Pro tentýž obor podle čl. 2 odst. 2 může stejný žadatel podat pouze jednu žádost o poskytnutí
dotace z tohoto programu čl. 2 odst. 2. K dalším žádostem o poskytnutí dotace na stejný obor podle 
čl. 2 odst. 2 stejného žadatele se nepřihlíží.

(6) Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba zřizovaná či zakládaná státem, jeho 
organizační složkou nebo územním samosprávným celkem, anebo právnická osoba, v níž má stát, jeho 
organizační složka nebo územní samosprávný celek majetkovou účast.

Čl. 6
Žádost a lhůta pro její podání 

(1) Dotace se poskytuje na základě žádosti o poskytnutí dotace, a to na účel či účely podle čl. 2 
odst. 1 tohoto programu. Žádost musí vedle náležitostí podle § 10a odst. 3 zákona obsahovat:
a) číslo účtu u banky, na který má být dotace poukázána, a název banky,
b) kontaktní telefonní číslo,
c) kontaktní e-mailovou adresu,
d) ID datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu,
e) informaci o tom, zda žadatel je, či není plátcem DPH,
f) obor zdravotních služeb, v souvislosti s nimiž má být dotace poskytnuta, 
g) adresu místa poskytování zdravotních služeb (ordinace), v souvislosti s nimiž má být dotace 

poskytnuta,
h) předpokládanou dobu poskytování zdravotních služeb, v souvislosti s nimiž má být dotace 

poskytnuta,
i) předpokládanou ordinační dobu,
j) způsob vzniku praxe,
k) vztah k provozním prostorám, v nichž budou zdravotní služby poskytovány,
l) názvy a kódy zdravotních pojišťoven, se kterými žadatel uzavřel nebo plánuje uzavřít smlouvu o 

poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb,
m) rozpočet projektu v členění podle přílohy č. 1.

(2) K žádosti žadatel vedle dokumentů podle § 10a odst. 3 zákona přiloží:
a) kopii oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 16 zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, na území 
Sokolova,

b) kopie smluv o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb uzavřených se Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnou České republiky a alespoň se dvěma dalšími zdravotními pojišťovnami 
s významným zastoupením pojištěnců v dané oblasti, pokud jimi žadatel v době podání žádosti 
disponuje (viz čl. 9 odst. 11),

c) kopii smlouvy o užívání nebytového prostoru, v němž budou poskytovány zdravotní služby, nebo 
dokladu o vlastnictví takového prostoru,

d) kopii smlouvy o zřízení běžného účtu, na který má být dotace poskytnuta,



e) kopii dokladu o přidělení identifikačního čísla, pokud bylo žadateli přiděleno,
f) kopii dokladu o přidělení daňového identifikačního čísla, pokud bylo žadateli přiděleno,
g) čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis na formuláři uvedeném v příloze č. 2 

k tomuto programu,
h) plnou moc, pokud žadatel podává žádost v zastoupení.

(3) K žádosti, která nemá náležitosti podle odst. 1 nebo k níž nejsou přiloženy přílohy podle odst. 
2, se nepřihlíží.

(4) Žádost se podává na formuláři uvedeném v příloze č. 1 k tomuto programu ve třech 
vyhotoveních.

(5) Žádost se podává (doručuje) osobně na podatelně Městského úřadu Sokolov, Rokycanova 
1929, 356 01 Sokolov, nebo poštou na uvedenou adresu. 

(6) Podání žádosti není příslibem poskytnutí dotace.

(7) Žádost lze podat do 30. 9. 2022.

(8) Žádost je podána včas, pokud je doručena některým ze způsobů podle odst. 5 nejpozději 
poslední den lhůty podle odst. 7; k žádosti doručené po tomto dni se nepřihlíží.

Čl. 7
Kritéria pro hodnocení žádosti a hodnocení žádosti

(1) Dotace se poskytuje žadatelům, kteří splní kritéria podle čl. 2 a 5, a to podle pořadí doručení 
žádosti o poskytnutí dotace až do vyčerpání celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných 
v rozpočtu vyhlašovatele na podporu stanoveného účelu.

(2) Posouzení a hodnocení žádosti o poskytnutí dotace se řídí zásadami pro poskytování dotací 
z rozpočtu města Sokolova, schválenými Radou města Sokolova dne 24. 7. 2019 usnesením 
č. 449/16RM/2019, dostupnými na www.sokolov.cz (dále jen „Zásady“).

Čl. 8
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

(1) O poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace rozhoduje 
a) v případě dotace do 50 000 Kč Rada města Sokolova, a to na nejbližší schůzi konané po 

předložení závěrečného doporučení sumarizační komise podle Zásad,
b) v případě dotace nad 50 000 Kč Zastupitelstvo města Sokolova, a to na nejbližším zasedání 

konaném po předložení závěrečného doporučení sumarizační komise podle Zásad.

(2) Pokud příslušný orgán žádosti o poskytnutí dotace nevyhoví, sdělí odbor kanceláře tajemníka
Městského úřadu Sokolov bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod 
nevyhovění. V opačném případě odbor odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Sokolov žadatele 
bezodkladně vyzve k uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

(3) Neuzavře-li žadatel veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace bez vážného důvodu, tuto 
smlouvu odmítne uzavřít nebo neposkytne potřebnou součinnost k jejímu uzavření, vše do jednoho 
měsíce od obdržení výzvy k uzavření smlouvy, ztrácí nárok na poskytnutí dotace.

Čl. 9
Podmínky poskytnutí a čerpání dotace

(1) Dotace se poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

(2) Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

(3) V případě, že před zahájením čerpání dotace vzniknou na straně příjemce jakékoliv překážky 
bránící mu v poskytování zdravotních služeb, pro které má být či byla poskytnuta dotace z tohoto 
programu, je příjemce povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit poskytovateli.

(4) Dotace se poskytuje v režimu de minimis.



(5) Poskytovatel poskytne příjemci dotaci jednorázově bezhotovostním převodem na jeho účet do 
30 dnů poté, co budou kumulativně splněny tyto podmínky:
a) veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nabyde účinnosti,
b) příjemce již začal poskytovat zdravotní služby podle podmínek uvedených v odst. 10 a tuto 

skutečnost písemně oznámil poskytovateli a 
c) příjemce splnil podmínku podle odst. 11.

(6) Příjemce dotace nesmí z poskytnuté dotace poskytovat finanční prostředky jiným právnickým 
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byla dotace 
poskytnuta. 

(7) Mzdové náklady podle čl. 2 odst. 1 písm. a) mohou být z dotace hrazeny pouze po dobu 18 
měsíců po sobě jdoucích ode dne poskytnutí dotace podle odst. 5, přičemž dnem poskytnutí dotace se 
rozumí den odepsání dotace z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce, a v této lhůtě musí být 
skutečně uhrazeny.

(8) Z dotace lze hradit náklady na pořízení vybavení podle čl. 2 odst. 1 písm. b), které vznikly 
v době nejdříve 5 měsíců před účinností veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a nejpozději do 18
měsíců po sobě jdoucích ode dne poskytnutí dotace podle odst. 5, přičemž dnem poskytnutí dotace se 
rozumí den odepsání dotace z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce.

(9) Nájemné a náklady na služby podle čl. 2 odst. 1 písm. c) mohou být z dotace hrazeny pouze 
v době 18 měsíců po sobě jdoucích ode dne poskytnutí dotace podle odst. 5, přičemž dnem poskytnutí 
dotace se rozumí den odepsání dotace z účtu poskytovatele ve prospěch účtu příjemce, a v této lhůtě 
musí být skutečně uhrazeny.

(10) Příjemce je povinen poskytovat zdravotní služby v příslušném oboru podle čl. 2 odst. 2, 
v souvislosti s nimiž má být dotace poskytnuta, na území Sokolova v rozsahu nejméně 30 hodin týdně 
rozložených do nejméně 4 dnů v týdnu včetně zajištění návštěvní služby, pokud to daný obor 
vyžaduje, a to po dobu nejméně 3 let ode dne oznámení začátku jejich poskytování poskytovateli
podle odst. 5.

(11) Příjemce je povinen do 5 měsíců od účinnosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z tohoto programu poskytovateli doložit, že uzavřel smlouvu o poskytování a úhradě hrazených 
zdravotních služeb se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a alespoň se dvěma dalšími zdravotními 
pojišťovnami s významným zastoupením pojištěnců v dané oblasti, a to předložením kopií těchto 
smluv, pokud kopie smluv nepředložil již spolu s podáním žádosti o poskytnutí dotace.

(12) Smlouvy podle odst. 11 musí mít příjemce uzavřené a platné přinejmenším do konce 3leté 
lhůty podle odst. 10 (smluvní vztahy s pojišťovnami musí trvat po celou uvedenou dobu).

(13) Dotaci z tohoto programu nelze použít na úhradu nákladů podle čl. 6 odst. 7 Zásad ani 
zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, či na úhradu nákladů krytých z jiných zdrojů, nestanoví-li tento program nebo veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace jinak.

(14) Do 3 měsíců po uplynutí 3leté lhůty podle odst. 10 bude příjemce povinen předložit 
poskytovateli písemnou zprávu o splnění podmínky podle odst. 10, v níž uvede časový rozsah 
poskytování zdravotních služeb podpořených dotací v 3leté době podle odst. 10 za účelem posouzení 
splnění podmínek podle odst. 10.

(15) Příjemce bude povinen propagovat poskytovatele způsobem a za podmínek stanovených ve 
veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace a splnění této povinnosti doložit v rámci finančního 
vypořádání dotace.

(16) Veškeré náklady podle čl. 2 odst. 1, vč. mzdových nákladů, hrazené z dotace, musí odpovídat 
ceně v místě a čase obvyklé.

Čl. 10
Finanční vypořádání dotace



(1) Příjemce dotace je povinen předložit poskytovateli cestou odboru kanceláře tajemníka
Městského úřadu Sokolov finanční vypořádání dotace (přehled o čerpání a použití poskytnutých 
peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu poskytovatele), a to 
ve lhůtě uvedené ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. Finanční vypořádání dotace musí 
obsahovat přehled všech nákladů na poskytování zdravotních služeb, pro které byla poskytnuta dotace 
z tohoto programu a které byly z této dotace hrazeny, vč. uvedení výše částky, účelu platby a data 
úhrady, a přehled vrácených nepoužitých prostředků dotace do rozpočtu poskytovatele. Přílohou 
finančního vypořádání musí být kopie jednotlivých dokladů o platbách, a to až do výše spotřebované 
části dotace. Na žádost poskytovatele předloží příjemce originály těchto dokladů.

(2) Při zpracovávání finančního vypořádání dotace je příjemce povinen řídit se pokyny k čerpání 
dotace, jejímu vracení a finančnímu vypořádání, uvedenými v příloze č. 4 k tomuto programu. 
Finanční vypořádání dotace předkládá příjemce na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 k tomuto
programu.

(3) Nevyčerpané finanční prostředky z dotace je příjemce povinen vrátit zpět poskytovateli podle 
podmínek uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace. 

Čl. 11
Kontrola

(1) Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem, na 
který byla dotace poskytnuta. 

(2) Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele o jakékoliv změně v údajích 
uvedených ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace, týkajících se příjemce, a o všech 
okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na poskytnutí dotace nebo plnění povinností příjemce 
podle uvedené smlouvy, a to bezodkladně, nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala. 

(3) Každé neoprávněné použití nebo zadržení finančních prostředků z poskytnuté dotace 
příjemcem je považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona.

(4) V souvislosti s poskytnutím dotace je žadatel/příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli 
uskutečnit předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu a veřejnosprávní kontrolu dle zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel/příjemce dotace se zavazuje poskytnout 
veškerou vyžádanou součinnost, včetně umožnění kontroly originálních účetních dokladů a dalších 
dokladů vztahujících se k předmětu kontroly dotace a dokladů týkajících se využití dotace, plnění 
účelu a dalších podmínek stanovených v uzavřené veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.

Čl. 12
Společná a závěrečná ustanovení

(1) Práva, povinnosti, právní vztahy a další otázky neupravené tímto programem se řídí Zásadami.

(2) Tento program nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na úřední desce Městského úřadu 
Sokolov.

(3) Tento program byl schválen Zastupitelstvem města Sokolova 28. 4. 2022 usnesení
č. 6/20ZM/2022.

Renata Oulehlová, v. r.
starostka

Přílohy
Příloha č. 1 – Formulář žádosti o poskytnutí dotace
Příloha č. 2 – Formulář čestného prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Příloha č. 3 – Formulář finančního vypořádání
Příloha č. 4 – Pokyny k čerpání dotace, jejímu vracení a finančnímu vypořádání



Příloha č. 1 k programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb 

v Sokolově na rok 2022

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Žádost o poskytnutí dotace z programu pro poskytování dotací na podporu 

dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 2022

I. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Název, popř. obchodní firma (v 
případě PO)/jméno a příjmení (v 
případě FO)

Sídlo (v případě PO)/adresa 
bydliště žadatele (v případě FO)

Ulice

Číslo popisné

Číslo orientační

Obec

PSČ

Datum narození

IČO1) DIČ1)

Žadatel je / není plátcem DPH (nehodící se škrtněte)

Je-li žadatelem právnická osoba:

A) osoby jednající jménem 
žadatele s uvedením, zda tyto 
jednají jako jeho statutární 
orgán nebo zda tyto osoby 
jednají na základě udělené plné 
moci

Titul před jménem a 
za jménem

Jméno, příjmení / 
název

Datum nar. / IČO

Bydliště / sídlo

Funkce

Telefon

E-mail

                                                          
1) Uvádí i fyzická osoba, pokud jí bylo IČO či DIČ přiděleno.



Statutární orgán Ano / Ne (nehodící se škrtněte)

Jednání na základě 
plné moci

Ano / Ne (nehodící se škrtněte)

Titul před jménem a 
za jménem

Jméno, příjmení

Datum nar. / IČO

Bydliště / sídlo

Funkce

Telefon

E-mail

Statutární orgán Ano / Ne (nehodící se škrtněte)

Jednání na základě 
plné moci

Ano / Ne (nehodící se škrtněte)

B) identifikační údaje všech 
osob, které jsou skutečným 
majitelem zahraniční právnické 
osoby, a to v případě, je-li
žadatel zahraniční právnickou 
osobou a neexistuje zahraniční 
evidence obdobná evidenci 
skutečných majitelů

C) identifikace osob, v nichž má 
žadatel podíl, a výše tohoto 
podílu

Číslo bankovního účtu 



Název banky

Kontaktní telefonní číslo

Kontaktní e-mailová adresa

ID datové schránky

II. OBSAH ŽÁDOSTI

Požadovaná dotace v Kč

Obor zdravotních služeb
(zaškrtněte)

všeobecné praktické lékařství

praktické lékařství pro děti a dorost

praktické zubní lékařství

Adresa místa poskytování 
zdravotních služeb
Předpokládaná doba 
poskytování zdravotních služeb2) od do 

Předpokládaná ordinační doba

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Způsob vzniku praxe

zřízení nové praxe (nový poskytovatel)

přesun praxe z jiného regionu

převzetí praxi podle § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb.

Vztah k prostorům, v nichž 
budou zdravotní služby 
poskytovány (zaškrtněte)

prostory ve vlastnictví žadatele

prostory ve vlastnictví osoby odlišné od žadatele

Názvy a kódy zdravotních
pojišťoven, se kterými žadatel 
uzavřel nebo plánuje uzavřít 
smlouvu o poskytování služeb

III. ÚČEL DOTACE

Účel dotace (zaškrtněte)
úhrada mzdových nákladů čl. 2 odst. 1 písm. a) 

programu

                                                          
2)

Žadatel uvede, po jakou dobu bude tyto služby poskytovat, minimálně však po dobu tří let od okamžiku uvedeného 
v programu.



pořízení věcného a technického vybavení provozních 
prostor podle čl. 2 odst. 1 písm. b) programu

úhrada nájemného a nákladů na služby související 
s užíváním nebytových prostor pro poskytování 
zdravotních služeb podle čl. 2 odst. 1 písm. c) programu

IV. ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI

V. ROZPOČET PROJEKTU

Mzdové náklady podle čl. 2 odst. 1 písm. a) programu

(vypište jednotlivé položky s orientační výší/cenou)

Označení nákladu Celková výše nákladu v Kč Požadovaná dotace v Kč

Mzdové náklady na všeobecnou 

sestru

Mzdové náklady na dětskou sestru

Mzdové náklady na 

zdravotnického asistenta

Náklady na pořízení vybavení podle čl. 2 odst. 1 písm. b) programu

(vypište jednotlivé položky s orientační výší/cenou)

Označení nákladu Celková výše nákladu v Kč Požadovaná dotace v Kč



Náklady na nájemné a související služby podle čl. 2 odst. 1 písm. c) programu

(vypište jednotlivé položky s orientační výší/cenou)

Označení nákladu Celková výše nákladu v Kč Požadovaná dotace v Kč

Nájemné

Elektrická energie

Teplo

Plyn

Vodné a stočné

Odvoz odpadu

VI. SEZNAM PŘÍLOH K ŽÁDOSTI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



14.

15.

VII. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Žadatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v žádosti a v přílohách k ní jsou pravdivé a že k níže 

uvedenému dni:

- nemá neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli dotace nebo jím zřízeným nebo 
založeným právnickým osobám,

- nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení,
- není v prodlení s předložením finančního vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci 

podle § 10a odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
poskytnutých z rozpočtu poskytovatele dotace,

- mu nebyl soudem nebo orgánem veřejné moci uložen zákaz činnosti nebo zrušeno oprávnění k 
činnosti týkající se jeho předmětu podnikání/činnosti a/nebo související s projektem, na který má 
být poskytnuta dotace.

VIII. POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů) 

A/ Správce osobních údajů
Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČO: 00259586
tel.: +420 354 228 200
Identifikátor datové schránky: 6xmbrxu
e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ing. Marek Klimeš
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
tel.: + 420 354 228 235
e-mail: epodatelna@mu-sokolov.cz

B/ Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti 
s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace a uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a 
jejím plněním.

C/ Zdroje osobních údajů
- přímo od subjektů údajů;
- od orgánů veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními 

předpisy;
- z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí.

D/ Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů 

(např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje 
umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo 
faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);

- popisné údaje (např. bankovní spojení);



- další údaje nezbytné pro vyřízení žádosti o poskytnutí dotace, uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace a její plnění.

E/ Kategorie příjemců osobních údajů
Městský úřad Sokolov, Rada města Sokolova, Zastupitelstvo města Sokolova, Krajský úřad 
Karlovarského kraje, popř. další orgány veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností 
stanovených příslušnými právními předpisy.

F/ Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení žádosti o poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a její plnění.

G/ Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní 
techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě při dodržení všech 
bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce 
technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo 
dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 
údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů 
údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se 
ochrany osobních údajů.

H/ Doba zpracování osobních údajů
V souladu se lhůtami vztahujícími se s vyřízením žádosti o poskytnutí dotace, uzavřením 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a jejím plněním, stanovenými ve spisovém a skartačním 
řádu Městského úřadu Sokolov či v příslušných právních předpisech.

I/ Práva subjektů údajů
1) Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Subjektu údajů má právo zjistit, zda a případně jaké údaje o jeho osobě správce zpracovává a 
uchovává, účel, právní základ, způsob a dobu zpracování a o příjemcích, kterým jsou osobní údaje 
zpřístupněny. Stejně tak má každý subjekt údajů právo na kopie všech osobních údajů, které o něm 
správce zpracovává. Tím by však nikdy neměla být dotčena práva ostatních, případně ohrožena 
národní bezpečnost. Subjekty údajů také mají být informováni o tom, zda jsou jeho osobní údaje 
využívány k automatickému rozhodování nebo profilování. V této souvislosti má subjekt údajů právo 
dozvědět se také, jaké postupy, význam a předpokládané důsledky takové zpracování může 
představovat.

2) Právo na opravu
Subjektu údajů má právo dožadovat se nápravy, pokud jsou evidované údaje nesprávné, nepřesné nebo 
neúplné.

3) Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Subjektu údajů má právo požadovat odstranění svých údajů z evidence správce, pokud
- jsou osobní údaje evidovány a zpracovávány protiprávně;
- zpracování bylo založeno na souhlasu, který byl odvolán, a zároveň neexistuje jiný právní důvod 

pro jejich zpracování;
- rodič nesouhlasí se zpracováním osobních dat svého dítěte (pokud se jedná o zpracování údajů na 

základě souhlasu pro služby informační společnosti);
- osobní údaje již nejsou pro účel, pro který byly uchovávány a zpracovávány, potřeba.

4) Právo na omezení zpracování
Osobní údaje mohou být uloženy a dále zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z 
důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo 
právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu, 
pokud
- subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů;



- zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o 
omezení jejich použití;

- správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody 
správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

5) Oznamovací povinnost správce ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení 
zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo 
výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné 
nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to 
subjekt údajů požaduje.

6) Právo na přenositelnost údajů
V případech, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu či smlouvě, má subjektu údajů 
právo získat své osobní údaje ve strukturované strojově čitelné podobě, či může požadovat, aby tyto 
údaje byly předány přímo jinému správci, pokud je to (technicky) možné a proveditelné.

7) Právo vznést námitku
Subjektu údajů má právo ohradit se proti zpracování jeho osobních údajů založeném na oprávněném 
nebo veřejném zájmu správce osobních údajů.

8) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na 
automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho 
obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů, kdy je rozhodnutí
- nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
- povoleno právem Evropské unie nebo ČR;
- založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

9) Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek 

vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného 

odkladu subjektu údajů.

IX. MÍSTO A DATUM VYHOTOVENÍ ŽÁDOSTI, PODPIS

Místo a datum vyhotovení žádosti místo vyhotovení: datum vyhotovení:

Podpis osoby zastupující 
žadatele2)

titul, jméno a příjmení:

podpis:

                                                          
2)

Pokud žadatel podává žádost v zastoupení, je nutné k žádosti přiložit plnou moc.



Příloha č. 2 k programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb 
v Sokolově na rok 2022

Finanční vypořádání dotace poskytnuté z programu města Sokolova pro 
poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 
2022

1. Identifikace příjemce dotace a projektu

Název/jméno a příjmení 

Adresa sídla/bydliště

Kontaktní adresa 

IČO/datum narození 

ID datové schránky

Tel. číslo 

E-mail 

Název projektu (účel dotace)

Číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace

2. Souhrnné vypořádání dotace

Výše poskytnuté dotace v Kč

Výše spotřebované (části) dotace v Kč

Výše vrácené (části) dotace do rozpočtu 
poskytovatele 

3. Náklady na poskytování zdravotních služeb hrazené z dotace a soupis dokladů o platbách 
hrazených z dotace

P. 
č.

Číslo dokladu Účel platby na dokladu
Datum 
platby

Platba v Kč 
(plátci DPH 
uvádění bez 

DPH)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Celkem

Pozn.: Přílohou finančního vypořádání musí být kopie jednotlivých dokladů o platbách, a to až do 
výše spotřebované části dotace.

4. Prokázání splnění povinnosti spočívající v propagaci poskytovatele dotace (příjemce dotace 
uvede, jakým způsobem, kde a kdy propagoval poskytovatele dotace a tuto propagaci doloží)

5. Prohlášení příjemce dotace

Příjemce dotace prohlašuje, že údaje, které uvedl v tomto finančním vypořádání, jakož i přílohy 
k němu:
a) jsou úplné a správné,
b) odpovídají skutečnosti,
c) odpovídají účetnictví příjemce,
a veškeré účetní doklady vztahující se k projektu jsou v případě kontroly projektu dostupné 
v účetnictví příjemce a že kopie dokladů přiložených k tomuto finančnímu vypořádání souhlasí s jejich 
originály.

V ……………………………… dne ……………………….

Jméno a příjmení: ………………………………………………..  Podpis: ……………………………..



Příloha č. 3 k programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb 

v Sokolově na rok 2022

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Název/Jméno žadatele

Sídlo/Adresa žadatele

IČO/Datum narození

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá

  kalendářní rok,

  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………).

V případě, že během předchozích dvou účetních období došlo k přechodu z kalendářního roku na rok 

hospodářský anebo opačně, uveďte tuto skutečnost vypsáním účetních období, která byla použita 

(např. 1. 4. 2020 - 31. 3. 2021; 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021):

……………………………………………………………………………………………………………

2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu
Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi sebou 

mají některý z následujících vztahů:  

a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo 
společníkům, v jiném subjektu;

b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu;

c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené 
s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto 
subjektu;

d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % 
hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu.

Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 

jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu.

Žadatel prohlašuje, že 

není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem.

  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky:

                                                          
1  Podle pravidel veřejné podpory lze za podnik považovat jakýkoliv subjekt, který provádí hospodářskou činnost, tedy 
nabízí na trhu zboží nebo služby, a to bez ohledu na právní formu tohoto subjektu.
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu 
pravidel podpory de minimis.



Název/Jméno a příjmení Sídlo/Adresa IČO/Datum narození

3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku.

  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků:

  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů:

Název Sídlo IČO

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku.

  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku:

Obchodní jméno podniku Sídlo IČO

a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 

byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory:

                                                          
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb, o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů.
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí 
se podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a č. 717/2014).



Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč

5. Žadatel níže svým podpisem
- potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně;
- se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního 

procesu poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané 
podpory o změnách, které u něj nastaly.

Datum a místo 

podpisu

Jméno a podpis osoby 

oprávněné zastupovat 

žadatele

Razítko (pokud 

je součástí 

podpisu 

žadatele)

Údaje obsažené v tomto prohlášení budou za účelem evidence podpor malého rozsahu v souladu se 

zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona 

o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, uvedeny v Centrálním registru podpor 

malého rozsahu. 



Příloha č. 4 k programu pro poskytování dotací na podporu dostupnosti zdravotních služeb 
v Sokolově na rok 2022

Pokyny k čerpání dotace, jejímu vracení a finančnímu vypořádání

I. Čerpání dotace

1. Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému ve veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace (dále jen „smlouva“) a v souladu s ní a s programem pro poskytování dotací na podporu 
dostupnosti zdravotních služeb v Sokolově na rok 2022 (dále jen „program“).

2. Příjemce nesmí dotaci poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým osobám, pokud nejde o úhrady 
spojené s realizací projektu, na který byla dotace poskytnuta.

3. Nestanoví-li program nebo smlouva jinak, nelze dotaci použít na
a) úhradu DPH v případě, že příjemce dotace je plátce DPH a může uplatnit její odpočet,
b) nákup tabákových výrobků a alkoholických nápojů,
c) splátky finančních závazků a leasingové splátky,
d) odpisy majetku,
e) opravy, servis a udržování,
f) odpisy nedobytných pohledávek, úroky, kursové ztráty, manka a škody, pojistné, penále,
g) daně, pokuty a sankce, odvody za porušení rozpočtové kázně a sankce,
h) tvorbu kapitálového jmění,
i) odměny, mzdy a platy členů správních rad, dozorčích rad a statutárních a jiných orgánů 

právnických osob,
j) odměny, mzdy a platy zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru vůči příjemci dotace,
k) výdaje na zaměstnance, ke kterým nejsou zaměstnavatelé povinni dle zvláštních právních 

předpisů (příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím, 
příspěvky na rekreaci apod.),

l) mimořádné odměny podle zákoníku práce,
m) přestupy hráčů, výchovné, trenérské licence,
n) pořízení nebo zhodnocení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (investice), 

pokud je dotace poskytována na neinvestiční projekty,
o) úhradu nákladů věcně a časově spojených s minulým obdobím,
p) činnost politických stran a hnutí,
q) poskytnutí dotace jinému subjektu (např. v rámci benefiční akce),
r) zahraniční pracovní cesty,
s) telefonní poplatky, internetové poplatky a ostatní datové služby,
t) náklady na reprezentaci příjemce dotace (tj. občerstvení, pohoštění, dary a obdobná plnění),
u) stipendia a doplňky k nim, kurzovné a ostatní vzdělávání,
v) nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit),
w) dopravu a úhradu cestovních nákladů vlastních zaměstnanců a funkcionářů, či příjemce 

samotného, vyjma nákladů na dopravu přímo spojených s akcí (zajištění cen, doprovodné 
vozidlo při závodech apod.),

x) prázdninové, letní a rekreační soustředění, vyjma sportovních soustředění a v oblasti sociální 
vyjma pobytů s klienty.

4. Příjemce je povinen užít dotaci hospodárně, efektivně a účelně.
5. Z dotace lze hradit pouze náklady, které jsou nezbytné pro realizaci projektu a jejichž výše 

nepřesahuje cenu v místě a čase obvyklou. 
6. Veškeré náklady hrazené z dotace musejí být identifikovatelné, účetně evidované, ověřitelné, 

podložené účetními doklady a uvedeny v rozpočtu projektu, na který byla dotace poskytnuta.
7. Příjemce je povinen vést o užití dotace oddělenou, průkaznou, řádnou a průběžnou účetní evidenci, 

a to minimálně po dobu 5 let od ukončení realizace projektu, na který byla dotace poskytnuta.
8. Účetní či jiné doklady prokazující použití dotace musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného 

zboží, nakoupené služby nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotné ceny). Obecně 
formulované výdaje jako např. „kancelářské potřeby“ nebudou považovány za uznatelné.

II. Vracení dotace

1. Příjemce je povinen vrátit dotaci poskytovateli v případě, že se projekt, na který byla dotace 
poskytnuta, neuskuteční, a to ve lhůtě stanovené ve smlouvě. 

2. V případě, že příjemce nepoužije dotaci v celé výši ve lhůtě stanovené ve smlouvě, je povinen vrátit 
poskytovateli nespotřebovanou část dotace ve lhůtě stanovené ve smlouvě.



3. V případě vracení dotace nebo její části poskytovateli je příjemce povinen poskytovatele o vrácení 
předem písemně vyrozumět a platbu provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
uvedený ve smlouvě a platbu identifikovat variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě.

II. Finanční vypořádání dotace

1. Finanční vypořádání dotace předkládá příjemce na formuláři, který je uveden v příloze č. 3 
k programu.

2. Finanční vypořádání dotace musí věcně a časově souviset s projektem, na který byla dotace 
poskytnuta.

3. Pokud je příjemce dotace plátcem DPH nebo se jím v průběhu realizace projektu, na který byla 
dotace poskytnuta, stane, je povinen ve finančním vypořádání dotace uvádět ceny bez DPH.

4. Finanční vypořádání dotace musí obsahovat přehled všech nákladů na poskytování zdravotních 
služeb, pro které byla poskytnuta dotace a které byly z této dotace hrazeny, vč. uvedení výše částky, 
účelu platby a data úhrady, a přehled vrácených nepoužitých prostředků dotace do rozpočtu 
poskytovatele. Přílohou finančního vypořádání musí být kopie jednotlivých dokladů o platbách, a to 
až do výše poskytnuté dotace. Na žádost poskytovatele předloží příjemce originály těchto dokladů.

5. Ke každému účetnímu či jinému dokladu, kterým se prokazuje použití dotace, musí příjemce doložit
příslušný doklad o úhradě.

6. Za doklad o úhradě nákladů se považuje u bezhotovostní platby výpis z běžného účtu, u hotovostní 
úhrady výdajový či příjmový pokladní doklad. 

7. Zálohová platba samotná se nepovažuje za uznatelný výdaj, pokud není doložena fakturou 
konečnou.

8. Podkladem pro vyúčtování mzdových nákladů je zejména doklad, ze kterého je zřejmé zařazení 
zaměstnance a výše měsíční odměny (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o provedení 
práce, dohoda o provedení pracovní činnosti apod.), mzdový list zaměstnance, výplatnice za 
kalendářní měsíc, doklad o vyplacení mzdových nákladů.

9. Z dokladů podle předchozího odstavce musí jednoznačně vyplývat výše a druh vyplacených 
mzdových prostředků, doba, za kterou byly vyplaceny, a rozsah provedené práce, za který byly 
vyplaceny.


