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Napravitelná kritéria

MS2014+ A/N/NR/NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritéria

1.1

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená 

doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování 

zájmů EU), podnikatelské subjekty a NNO předkládají výpis z 

trestního rejstříku bez trestných činů dotačního podvodu 

nebo poškozování zájmů EU.

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení nebo výpis z 

trestního rejstříku nebo výpis obsahuje trestný čin dotačního 

podvodu nebo poškozování zájmů EU.

ANO – Žadatel je držitelem oprávnění nebo registrace k 

poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

NE – Žadatel není držitelem oprávnění nebo registrace k 

poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 

zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

NERELEVANTNÍ – žadatelem je kraj, obec, dobrovolný svazek 

obcí nebo církev.

Je žadatel v době podání žádosti o podporu poskytovatelem zdravotních služeb č. 372/2011 Sb.? Žadatel dokládá oprávněním nebo 

registrací k poskytování zdravotních služeb (povinná příloha č. 9).

Pokud žadatel nemůže z důvodu právní subjektivity např. kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, církev disponovat oprávněním k poskytování 

služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. doloží z důvodu zachování rovného přístupu oprávnění nebo registraci k poskytování zdravotních služeb 

dle zákona č. 372/2011 Sb. na subjekt, který bude zdravotní služby vykonávat.

U žadatele typu kraj, obec, dobrovolný svazek obcí a církev je odpověď NR. 

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu.

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu.

ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 

podpory pro specifický cíl a danou výzvu.

NE

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Je projekt podle kontrolního listu k veřejné podpoře (list KL k VP) v souladu s pravidly veřejné podpory, tzn., kumulativně nenaplňuje 

definiční znaky veřejné podpory?

Hodnotící kritérium

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

Je žádost podána přes MS2014+?

• Je žadatelem jeden z následujících oprávněných příjemců (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)?

o příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR,

o kraj,

o obec,

o dobrovolný svazek obcí,

o organizace zřizovaná krajem,

o organizace zřizovaná obcí,

o organizace zřizovaná dobrovolným svazkem obcí,

o organizace zakládaná krajem,

o organizace zakládaná obcí,

o organizace zakládaná dobrovolným svazkem obcí,

o nestátní nezisková organizace,

o církev,

o církevní organizace, 

o obchodní společnost poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 

podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů,

o další subjekt poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením (příloha č. 70 Čestné 

prohlášení), ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele?

Žadatel je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, v platném znění.

Hodnotící kritérium

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední 

etapy projektu? U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? 

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců? U jednoetapových projektů je odpověď NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami).

NE
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1.2

1.3

Je na plné moci/pověření uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny? (záložka plné 

moci)

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce nebo je žádost podepsána na základě usnesení z jednání zastupitelstva/Rady, je odpověď 

NR.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Je z plné moci/pověření jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o 

podporu?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce nebo je žádost podepsána na základě usnesení z jednání zastupitelstva/Rady, je odpověď 

NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení? 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR. 

Pokud žadatel doložil územní rozhodnutí nebo územní souhlasu, je odpověď NR. 

Pokud stavba nevyžaduje územní řízení, je odpověď NR.
Je veřejnoprávní smlouva účinná?

Pokud nebyla doložena veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR.

Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám projektu?

• Zadávací a výběrová řízení (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)

Je doložena uzavřená smlouva na plnění zakázky, kterou žadatel uplatňuje v projektu? (záložka Datová oblast žádosti/Veřejné zakázky)

Pokud nebylo v době podání žádosti žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po zodpovězení otázek na stav a předmět 

zadávacího/výběrového řízení), je odpověď NR.

• Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

Pokud žadatel doložil územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, je odpověď NR. 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR. Pokud stavba nevyžaduje územní řízení, je odpověď NR.

Je doloženo usnesení z jednání zastupitelstva/Rady o přenesení pravomocí? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo je doložená plná moc/pověření, je odpověď NR

Je v usnesení zastupitelstva/Rady o přenesení pravomoci jednoznačně identifikovatelné, kdo na koho pravomoc převádí a kterých úkonů se 

týká? Pokud žádost podepsal statutární zástupce, nebo je doložená plná moc/pověření, je odpověď NR

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě.
• Plná moc (záložka Plné moci)

Je doložena plná moc/pověření na podpis žádosti? 

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce nebo je žádost podepsána na základě usnesení z jednání zastupitelstva/Rady, je odpověď 

NR.

Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu?

• pověřený zástupce na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/usnesení z jednání Rady (záložka Plné moci)? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Uvedl žadatel v MS2014+ informace o své vlastnické a ovládací struktuře v rozsahu §14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., Zákona o 

rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

1) osoby s podílem v právnické osobě žadatele/příjemce (žadatel mající právní formu obchodní společnosti uvede seznam osob mající ke 

dni podání žádosti podíl vyšší než 10 %)

2) osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba, je odpověď NR.

Žádost podepsal: 

• statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření/usnesení z jednání zastupitelstva/Rady, je odpověď NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami).

NE

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem žadatele.

NE

Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Podkladech pro hodnocení?

Je doložen územní souhlas?

Pokud žadatel doložil územní rozhodnutí nebo veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení, je odpověď NR. 

V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení,je odpověď NR.

Pokud stavba nevyžaduje územní řízení, je odpověď NR.

Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, je doložen dokument, ve kterém je popsáno, proč je příloha č. 3 

nerelevantní?

Pokud bylo doloženo územní rozhodnutí, územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR.
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• Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému majetku, který je předmětem projektu

Uvedl žadatel v Podkladech pro hodnocení projektů (dle vzoru osnovy podkladů, kap. 9) přehled nemovitostí a oddělení poskytovatele 

zdravotních služeb, ve kterých bude docházet k poskytování psychiatrické péče a vlastnické vztahy k nemovitosti?

Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem? Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR

Je doloženo pravomocné stavební povolení?

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci,ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva,žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo společné 

rozhodnutí, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení 

nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doloženo společné územní rozhodnutí a stavební povolení nebo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení?

Pokud nejde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR.

• Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)

Je doložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla 

předložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby, je odpověď NR.

Je doložená projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?

Je doložená projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení/ohlášení nebo je označena razítkem stavebního úřadu 

(dostačující je razítko a podpis vč. označení stavebního úřadu na přední straně desek projektové dokumentace)?

Pokud projekt nepočítá se stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)? 

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení/ohlášení, je odpověď NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, žádost o vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení nebo společné rozhodnutí,je odpověď NR.

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď 

NR.

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, žádost o 

vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolenínebo společné rozhodnutí, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá s 

takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní 

smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo společné rozhodnutí, je odpověď NR. Pokud se v 

projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR.

V případě, že byl doložen územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení ani ohlášení, je doložen dokument, ve kterém 

je popsáno, proč je příloha č. 4 nerelevantní?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení nebo společné rozhodnutí,  souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební 

povolení, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud nebyla vypracována, je odpověď NR

Je doložen výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitostí dotčených stavebními úpravami projektu? 

Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru 

nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty)

Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?

Pokud bylo doloženo pravomocné stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní 

smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo společné rozhodnutí, je odpověď NR. Pokud se v 

projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby?

Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, nebo pokud byla 

předložena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, je odpověď NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE
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Je stanovisko Ministerstva zdravotnictví vydáno nejpozději s datem podání žádosti o podporu?

Je v nájemní smlouvě, ve smlouvě o výpůjčce majetku či v jiném právním aktu opravňujícího žadatele k užívání nemovitosti uvedeno, že 

žadatel může provádět technické zhodnocení na cizím majetku minimálně po dobu udržitelnosti projektu?

Pokud není doložena nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce majetku či jiný právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, je odpověď 

NR.

Je v Podkladech pro hodnocení projektu v kapitole 4.1 podrobně popsán projekt pro hlavní aktivitu v části B) „Vybavení mobilních 

komunitních týmů“?

Pokud není v rámci projektu realizována aktivita dle části B) „Vybavení mobilních komunitních týmů“, je odpověď NR.

Je u žadatelů typu kraj, obec, dobrovolný svazek obcí, církev, kteří nemohou z důvodu právní subjektivity disponovat oprávněním k 

poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., doloženo oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle 

zákona č. 372/2011 Sb. subjektu, který bude zdravotní služby vykonávat?

Pokud není žadatelem kraj, obec, dobrovolný svazek obcí či církev, je odpověď NR.

• Stanovisko Ministerstva zdravotnictví České republiky

Je doloženo stanovisko Ministerstva zdravotnictví pro hlavní podporované aktivity části A)?

V případě žadatelů o dotaci pro hlavní podporovanou aktivitu v části B je odpověď NR.

Pozn.: V případě hlavní podporované aktivity stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby v části A posuzuje Ministerstvo 

zdravotnictví České republiky pouze soulad se Strategií reformy psychiatrické péče.

• Vyjádření Všeobecké zdravotní pojišťovny ČR

Je doloženo vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR? 

Předkládá se v případě, kdy díky realizaci projektu bude docházet k navyšování rozsahu nebo objemu poskytovaných hrazených zdravotních 

služeb u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. V ostatních případech je odpověď NR.

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové 

dokumentace ve formátu .pdf? 

Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je oprávnění nebo registrace vydáno nejpozději s datem podání žádosti o podporu?

Je u oprávněných žadatelů typu kraj, obec, dobrovolný svazek obcí nebo církev doložena nejpozději k datu podání žádosti o podporu příloha 

Specifických pravidel č. 8 “Čestné prohlášení o uzavření majetkoprávní smlouvy se subjekty, které budou nemovitosti využívat k 

provozování zdravotních a sociálních služeb”?

Pro ostatní žadatele je odpověď NR. 

• Oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování, v platném znění

Je doloženo oprávnění nebo registrace k poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování s nabytím právní moci? 

Pokud je žadatelem kraj, obec, dobrovolný svazek obcí či církev, je odpověď NR.

Je v případě pronájmu či výpůjčky, majetek pronajmut/vypůjčen od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů?

Jsou Podklady pro hodnocení projektu vytvořeny podle osnovy uvedené v příloze č. 3 Specifických pravidel?

• Podklady pro hodnocení projektu (záložka Dokumenty)

Jsou doloženy Podklady pro hodnocení projektu?

• Položkový rozpočet stavby

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. stanovení ceny stavebních prací pro hlavní a vedlejší aktitity projektu (stavební rozpočet dle 

Specifických pravidel, kap. Položkový rozpočet stavby), ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky)?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je ve výpise z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření?

Pokud žadatel doložil listiny prokazující jiné právo k uvedenému majetku, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními 

úpravami, je odpověď NR.

Jsou doloženy listiny osvědčující jiné právo k majetku (nemovitostem dotčeným stavebními úpravami projektu)? 

Pokud žadatel doloži  výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá se stavebními úpravami, je odpověď NR.

Je splněna podmínka, že výpis z katastru nemovitostí je vystaven maximálně 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

Pokud nebyl předložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR. 

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

Je vyjádření Všeobecké zdravotní pojišťovny vydáno nejpozději s datem podání žádosti o podporu?
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2.4

2.5

2.6

2.7

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2021 (záložka Harmonogram)?

• Čestné prohlášení o skutečném majiteli

Je doloženo čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb.,  o některých 

opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (příloha č. 30 Obecných pravidel)?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba, je odpověď NR. Pokud je 100% vlastníkem kraj, obec doloží čestné prohlášení o 

vlastníkovi zároveň s prohlášením, že neexistuje fyzická osoba, která by naplňovala znaky skutečného majitele podnikatelského subjektu ve 

smyslu §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jsou způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši 40 mil. Kč? (záložka Financování/Rozpočet). 

Žadatel však musí respektovat limity na jednotlivé projektové aktivity. 

Je dodržen maximální limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu na nákup pozemků?

Pokud je součástí projektu nákup zastavěného pozemku se stavbou, která bude sloužit účelu projektu, je odpověď NR.

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

Je dodržen maximální limit 5 mil. Kč způsobilých výdajů na stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby?

Pokud se v projektu nepočítá s aktivitouzaměřenou na stacionáře, je odpověď NR.

• Vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny

Je doloženo vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny?

Předkládá se v případě, kdy díky realizaci projektu bude docházet k navyšování rozsahu nebo objemu poskytovaných hrazených zdravotních 

služeb u zaměstnanecké zdravotní pojišťovny. V ostatních případech je odpověď NR.

V případě, že podíl pojištěnců u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR v předchozím roce přesahoval 80 % celkového počtupacientů,  je 

odpověď NR.

Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?

AKTIVITA - Zřízení nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče

Je dodržen maximální limit 30 mil. Kč způsobilých výdajů na centrum duševního zdraví?

Pokud se v projektu nepočítá s aktivitouzaměřenou na centra duševního zdraví, je odpověď NR.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Jedná se o projekt, který realizací negeneruje příjmy podle čl. 61 Obecného nařízení a jiné peněžní příjmy (žádost o podporu)?

Je území realizace projektu na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošného 

opatření/Místo realizace)?

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin 

uvedených ve výzvě? 

Cílovou skupinou jsou osoby s duševními poruchami a poruchami chování a jejich rodiny.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.
Je v Podkladech pro hodnocení projektu/žádosti o podporu (záložka Popis projektu) uvedeno, že projekt je zaměřený na zřizování nových či 

rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče (tzn. Centra duševního zdraví), nebo stacionáře se zaměřením na 

psychoterapeutické služby nebo  psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, nebo na zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů?

Jsou aktivity popsané v žádosti o podporu (záložka Popis projektu)/Podkladech pro hodnocení projektu v souladu s podporovanými 

aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 2.2 Podporované aktivity?

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy.

Jsou způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 1 mil. Kč? (záložka Financování/Rozpočet). 
ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů.

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů.

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů. 

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

ANO - projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle a výzvy

NE - projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle a výzvy

Jsou  stavební práce/stavební úpravy součástí projektu v rámci aktivity A) Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro 

poskytování komunitní péče? (nelze předložit projekt pouze na nákup staveb nebo jen na pořízení vybavení)

Pro projekty obsahující pouze aktivitu B) Vybavení mobilních komunitních týmů, je odpověď NR. 

Je ve stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republiky potvrzen soulad projektového záměru se Standardem ambulance s rozšířenou 

péčí?

V případě, že se nejedná o aktivitu psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí, je odpověď NR. 

Je popis projektu hlavní aktivity vybavení mobilních komunitních týmů v příloze č. 3 Specifických pravidel, kap. 4.1. v souladu s 

podporovanými aktivitami dle Specifických pravidel, kapitola 2.2. B) Vybavení mobilních komunitních týmů?

V případě, že se nejdná o aktivitu B) Vybavení mobilních komunitních týmů, je odpověď NR. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Je vyjádření zaměstnanecké zdravotní pojišťovny vydáno nejpozději s datem podání žádosti o podporu?

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.
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2.8

2.9

2.10

3.2 NR NERELEVANTNÍ- Projekt není zaměřen na investice do infrastruktury pro  poskytování 

dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických nemocnicích. ANO – Projekt není zaměřen na investice do infrastruktury 

dlouhodobé péče v psychiatrických nemocnicích.

NE - Projekt je zaměřen na investice do infrastruktury 

dlouhodobé péče v psychiatrických nemocnicích.

3.3

ANO – Projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické 

péče. 

NE – Projekt není v souladu se Strategií reformy psychiatrické 

péče.

Je v kapitole 11 Podkladů pro hodnocení projektu popis zajištění udržitelnost projektu, tj. zajištění udržitelnosti výsledků a zajištění 

dostatečné kapacity (provozní, finanční, administrativní) pro udržitelnost?

Projekt není zaměřen na investice do infrastruktury pro poskytování dlouhodobé lůžkové péče v psychiatrických 

nemocnicích.

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální 

prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy), a způsob jejich dosažení?

AKTIVITA - Zřízení nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče

Je ve Stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republiky k projektu zaměřenému na některou z aktivit A potvrzen soulad projektového 

záměru se Strategií reformy psychiatrické péče?

Kritérium u aktivity A je vyhodnoceno podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví v souladu s přílohou č. 7 Specifických pravidel.

Pro aktivitu B)  Vybavení mobilních komunitních týmů, je odpověd NR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výsledky projektu jsou udržitelné.
ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 

zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 

udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 

zajištění dostatečné kapacity (finanční, personální) pro 

udržitelnost projektu min. 5 let od ukončení financování.

Je dodržen maximální limit 5 mil. Kč způsobilých výdajů na psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí?

Pokud se v projektu nepočítá s aktivitouzaměřenou na psychiatrickou ambulanci s rozšířenou péčí, je odpověď NR.

AKTIVITA - Vybavení mobilních komunitních týmů

Je dodržen maximální limit 5 mil. Kč způsobilých výdajů na podporu zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů ?

Pokud se v projektu nepočítá s aktivitou vybavení mobilních komunitních týmů, je odpověď NR.

ANO – projekt respektuje limity způsobilých výdajů. 

NE – projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů.

Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 10 Podkladů pro hodnocení) uvedeno, že má 

projekt neutrální nebo pozitivní vliv na jednotlivé horizontální priority?

Je v kapitole 4 Podkladů pro hodnocení uveden popis potřebnosti projektu?

AKTIVITA - Vybavení mobilních komunitních týmů

Jsou u projektu zaměřenému na aktivitu B) kladně vyhodnoceny následucící body (viz Podklady pro hodnocení projektu, kap. 4.1):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Jsou služby  poskytovány prostřednictvím mobilních multidisciplinárních týmů v přirozeném prostředí klientů/pacientů, a po vzájemné 

dohodě také v institucích, kde jsou klienti/pacienti aktuálně, za účelem jejich přípravy na propuštění?

• Budou mít služby charakter dlouhodobé péče formou psychiatrické a sociální rehabilitace nebo poskytování krizové intervence v 

domácnosti pacienta SMI a také o plánované včasné intervence v případě dosud nediagnostikovaných nebo aktuálně neléčených 

onemocnění?

•   Bude žadatel spolupracovat s ambulantními psychiatry?

• Je hlavním cílem mobilních služeb poskytování péče v přirozeném prostředí klientů/pacientů a předcházení stavů, které by vyžadovaly 

hospitalizaci?

• Neplní mobilní tým roli Zdravotnické záchranné služby?

• Jsou neplánované/krizové mobilní služby dostupné registrovaným klientům/pacientům do 24 hodin a novým neregistrovaným 

klientům/pacientům do 48 hodin?

• Bude mobilní komunitní tým  minimálně 4 členný a bude v něm vždy bude zastoupen psychiatr (0,2 a více úvazku) se specializací 

odpovídající zaměření týmu, psychiatrická sestra (min. 1 úvazek) a další minimálně dvě odbornosti z oblasti péče o duševně nemocné 

(například všeobecná sestra, klinický psycholog nebo sociální pracovník)?

• Budou v rámci projektu  pořízeny dopravní prostředky a věcné a technické vybavení pro poskytování terénních zdravotních a sociálních 

služeb?  

Pro aktivitu A) Zřízení nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, je odpověď NR.

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a  zákaz 

diskriminace, rovnost mužů a žen).

ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu.

NE – žadatel neodůvodnil potřebnost projektu.

ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních 

priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální vliv).

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních 

priorit IROP.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Projekt je v souladu se Strategií reformy psychiatrické péče.
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3.4 NR NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na naplňování standardů lůžkové psychiatrické 

péče ve všeobecných nemocnicích.
ANO – Projekt naplňuje standardy lůžkové psychiatrické péče 

ve všeobecných nemocnicích. 

NE – Projekt nenaplňuje standardy lůžkové psychiatrické péče 

ve všeobecných nemocnicích. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na naplňování 

standardů lůžkové psychiatrické péče ve všeobecných 

nemocnicích.

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu za stavební práce zjednodušenému rozpočtu stavby/položkovému rozpočtu 

stavby/položkovému rozpočtu stavby z vítězné nabídky uchazeče*? 

*Relevantní vždy odpovídající typ rozpočtu podle stavu výběrového řízení na stavební práce. Pokud nejsou v projektu 

plánovány/realizovány stavební práce, je odpověď NR.

Je čistá současná hodnota v rámci Návratnosti investice pro FA (FNPV) nižší než 0?

Pokud není zpracována FA, je odpověď NR.

Je ve Stanovisku Ministerstva zdravotnictví České republiky potvrzen soulad projektového záměru s příslušným standardem podle 

realizovaných aktivit?

V případě, že se nejedná o aktivitu zaměřenou na centra duševního zdraví, je odpověď NR. 

Je ve vyjádření Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR/zaměstnanecké pojišťovny uvedeno, že je připravena v souladu s realizací projektu 

jednat o úhradě rozšířeného rozsahu nebo objemu hrazených zdravotních služeb?

Pokud realizací projektu nedojde k rozšíření rozsahu nebo objemu hrazených zdravotních služeb, je odpověď NR.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

Je v Podkladech pro hodnocení projektu (kapitola 8, 11) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k realizaci projektu?

Je ve Podkladech pro hodnocení projektu (kapitola 11) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k udržitelnosti 

projektu?

Doložil žadatel veškeré podklady, prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k hlavním aktivitám projektu (mimo 

stavební práce)?

1) Pro plánované zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu projektu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v 

pravidlech 

2) Pro zahájené zadávací/výběrové řízení - stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

3) Pro ukončené zadávací/výběrové řízení – stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň - 

stanovení předpokládané hodnoty zakázky) 

Stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. 

uzavřenou smlouvou na plnění zakázky, vztahující se k hlavním aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů 

od 100 000 Kč bez DPH).

Postup pro stanovení cen do rozpočtu je uveden v podkladech pro hodnocení, kapitola 6 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu.  U 

stavebních prací je odpověď NR.

Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně 

odůvodněno? Pokud žadatel doložil stanovení ceny ceníkem dostupným na internetu, má se za to, že jde o podklady aktuální. U stavebních 

prací je odpověď NR.

ANO – Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

odpovídají tržním cenám. 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.
Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu? 

Pokud z podkladů pro hodnocení vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze 

kterých vycházel při stanovení ceny do rozpočtu. U stavebních prací je odpověď NR.

Odpovídají cenové údaje uvedené v stanovení cen do rozpočtu projektu/stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu? U stavebních prací je 

odpověď NR.

Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu / stanovení cen do 

rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky / smlouvy na plnění 

zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny?

Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při 

stanovení příslušné ceny do rozpočtu projektu. U stavebních prací je odpověď NR.

Projekt plní standardy Center duševního zdraví.

Žadatel doložil souhlas plátce péče s realizací projektu v případě, že bude docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných 

hrazených zdravotních služeb.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

ANO – Projekt naplňuje standardy Center duševního zdraví. 

NE – Projekt nenaplňuje standardy Center duševního zdraví. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zaměřen na naplňování 

standardů Center duševního zdraví.

ANO – Příjemce doložil souhlas plátce péče. 

NE – Příjemce nedoložil souhlas plátce péče. 

NERELEVANTNÍ – V případě, že nebude docházet k rozšíření 

rozsahu poskytovaných hrazených zdravotních služeb.

ANO – Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Projekt plní standardy lůžkové akutní psychiatrické péče ve všeobecných nemocnicích

ANO - Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů.

NE - Projekt nedosáhl min. hodnoty ukazatelů.

NERELEVANTNÍ - Nemusí se provádět.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.
Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu vyšší než 5 mil. Kč, byla v modulu CBA zpracována finanční analýza (FA)?

Pokud jsou celkové způsobilé výdaje projektu nižší než 5 mil. Kč, je odpověď NR.
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MS2014+ A/N/NR/NEHODNOCENO Odůvodnění Hodnocení kořenového kritériaHodnotící kritérium

3.10

3.11

3.12

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.
Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet a Podklady pro hodnocení), že min. 85 % způsobilých výdajů projektu 

je zaměřeno na hlavní aktivity projektu?

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 
Je harmonogram realizace projektu reálný a proveditelný?

Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů (5 73 01, 5 78 01, 5 73 10) v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel (Metodické listy 

indikátorů)?

Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných indikátorů/Indikátory) podle přílohy č. 2 

Specifických pravidel:

5 73 01 – Počet podpořených poskytovatelů psychiatrické péče - pro všechny projekty výzvy

5 78 01 – Počet podpořených mobilních týmů - pro projekty, ve kterých je podpořen mobilní tým

5 73 10 – Kapacity poskytovatelů psychiatrické péče vytvořené nebo modernizované v souvislosti s reformou psychiatrické péče - pro 

všechny projekty výzvy

Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů (5 73 01, 5 78 01, 5 73 10) v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel (Metodické listy 

indikátorů)?

ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný.

NE - Harmonogram realizace projektu není reálný a 

proveditelný.

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.

Vyplývá, popř. je u každé položky rozpočtu projektu uvedeno, zda spadá do hlavní či vedlejší podporované aktivity? 

Je datum dosažení cílové hodnoty nastaveno nejpozději k datu ukončení realizace projektu?

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % 

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

NE- Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 85 % 

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity projektu
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