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1.3

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

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

Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců?

U jednoetapových projektů je odpověď NR.

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

2) osoby, v nichž má žadatel/příjemce podíl

Pokud není žadatelem obchodní korporace nebo obecně prospěšná společnost, je odpověď NR.

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

Žádost podepsal: 

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

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, 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, 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

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 uveden ve Věstníku MZd.

NE – žadatel není uveden ve Věstníku MZd.

Je žadatelem centrum vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii uvedené ve výzvě?

(záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce)

U projektu na vysoce specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii, je odpověď NR.

ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 

podpory pro specifický cíl a danou výzvu.

NE

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

Je žadatel uveden v aktuálním Věstníku MZd?

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu.

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu.

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Nečerpá žadatel na stejnou službu obecného hospodářského zájmu podporu de minimis podle nařízení č. 360/2012 o použití článku 107 a 108 

SFEU na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu?

Ověření na portálu https://eagri.cz/ssl/app/iRDM/RDM/.

Hodnotící kritérium

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

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

• pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)? 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Je žádost podána přes MS2014+?

Je žadatelem centrum vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii uvedené ve výzvě?

(záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce) 

U projektu na vysoce specializovanou intenzivní péči v perinatologii, je odpověď NR.

Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní 

bezúhonnost statutárního zástupce žadatele?

Poskytovatel péče je pracovištěm vysoce specializované péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v oboru 

perinatologie nebo onkogynekologie a je uvedený ve Věstníku MZd, definujícím síť specializovaných pracovišť.

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 je podána v předepsané formě.

Jsou podle výpisu z rejstříku trestů statutární zástupci trestně bezúhonní? Statutární zástupce nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 

skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný 

čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU.

U statutárních zástupců, kteří nemají povinnost předložit výpis z rejstříku trestů, je odpověď NR.

Pokud je žadatelem akciová společnost, je dodržena podmínka, že akciová společnost nemá jakýkoli podíl listinných akcií na majitele?  Pokud 

žadatelem není akciová společnost, je odpověď NR.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

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, je odpověď NR.
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ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

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

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

• Doklady k právní subjektivitě žadatele (záložka Dokumenty)

Doložil žadatel obchodní společnost výpis z obchodního rejstříku?

U ostatních žadatelů je odpověď NR.

• Výpis z rejstříku trestů (záložka Dokumenty)

Je doložen výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele?

Výčet statutárních zástupců je uveden v žádosti o podporu v MS2014+ (záložka Subjekty projektu, pole Statutární zástupci).

V případě, že žadatelem není organizace založená krajem nebo obchodní společnost, je odpověď NR.

Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

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

• Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 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, nebo veřejnoprávní 

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

ohlášení, je odpověď NR.

Je výpis z obchodního rejstříku vystavený max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

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, nebo veřejnoprávní smlouva, 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, nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, 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 nebo ohlášení, nebo pokud byla 

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

• Podklady pro hodnocení projektu (záložka Dokumenty)

Jsou doloženy Podklady pro hodnocení projektu?

Je doložena projektová dokumentace pro provedení stavby?

Pokud nebyla vypracována, je odpověď NR

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.

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

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, je odpověď NR.

Je doložená projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?

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

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

Je doložena uzavřená smlouva k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením? (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 VŘ), je odpověď 

NR.

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, nebo veřejnoprávní smlouva, je odpověď NR. Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení, 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 doloženo ohlášení?

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

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

ohlášení, je odpověď NR.

Jsou doložené výpisy z rejstříku trestů vystavené max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

Pokud žadatel nemá povinnost doložit výpis z rejstříku trestů, je odpověď NR.
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2.1

2.2

2.4

2.5

2.6

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě.

NE

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

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.

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.

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele odkaz na Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o 

fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu? 

• 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?

Pokud je žadatelem veřejnoprávní právnická osoba naplňující definici veřejnoprávní právnické osoby uvedenou v Obecných pravidlech pro 

žadatele a příjemce, kap. 2.6.1., je odpověď NR.Pokud byla žádost o podporu podána před vydáním revize Specifických pravidel pro žadatele a 

příjemce, verze 1.4 (14.10.2016), je odpověď NR.

Je žádost o podporu podána buď na podporu centra pro vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a nebo na podporu centra 

vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii? Nelze podat jednu žádost na obě centra.

Je v podkladech pro hodnocení/žádosti o podporu (záložka Popis projektu) uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na pořízení přístrojového 

vybavení a technologií?

Jsou aktivity popsané v žádosti o podporu/podkladech pro hodnocení v souladu s podporovanými aktivitami dle PPŽP, kapitola 2.2?

Je žadatel pověřovacím aktem/vyjádřením pověřovatele pověřen k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, k jejímuž zkvalitnění je 

předmět výzvy – poskytování zdravotních služeb v podporovaných aktivitách?

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

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

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 (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 pacienti vysoce specializované péče.

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.

• Stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR (záložka Dokumenty)

Je u všech přístrojů s pořizovací cenou vyšší než 5 mil. Kč bez DPH (seznam pořizovaných přístrojů a ocenění je uveden v kapitole 5 Podkladů pro 

hodnocení) doloženo stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR?

Pokud jsou v projektu pouze přístroje s pořizovací cenou nižší než 5 mil. Kč bez DPH, je odpověď NR.

• Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního pojištění (záložka Dokumenty)

Je předloženo Čestné prohlášení o úhradách z veřejného zdravotního pojištění?

• Průzkum trhu (záložka Dokumenty)

Je doložen průzkum trhu (záložka Dokumenty) na všechna pořizovaná přístrojová vybavení, která jsou uvedena v seznamu v kapitole 5 Podkladů 

pro hodnocení?

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele informace týkající se náplně a trvání závazku veřejné služby? 

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele informace týkající se identifikace podniku, případně, o které území se jedná?

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele informace týkající se povahy jakýchkoli výhradních nebo zvláštních práv?

V případě, že nejsou uvedena žádná výhradní nebo zvláštní práva, je odpověď NR. 

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele informace týkající se popisu kompenzačního mechanismu a parametrů pro výpočet, kontrolu a 

přezkoumání vyrovnávací platby? 

Obsahuje pověřovací akt/vyjádření pověřovatele informace týkající se opatření k zamezení a vrácení jakékoliv nadměrné vyrovnávací platby? 

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy.

Jsou všechny přístroje v kapitole 5 Podkladů pro hodnocení uvedeny v aktuálním seznamu doporučeného vybavení příslušného centra?

Jsou podle zdůvodnění stavební práce (kapitola 4 Podkladů pro hodnocení) nezbytné v rámci pořízení přístrojů a vybavení?

Pokud projekt nepočítá se stavebními pracemi, je odpověď NR.

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

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy
Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 24. 9. 2015 a 31. 12. 2019 (záložka Harmonogram)?

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny

Výsledky projektu jsou udržitelné

Je dodržen maximální limit 10 000,- Kč způsobilých výdajů na povinnou publicitu? (záložka Financování/Rozpočet)

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny
Jsou způsobilé výdaje projektu na specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii maximálně ve výši 60 000 000,- Kč (záložka Financování/ 

Rozpočet)? 

U projektu na specializovanou intenzivní péči v perinatologii je odpověď NR.

Jsou způsobilé výdaje projektu na specializovanou intenzivní péči v perinatologii maximálně ve výši 70 000 000,- Kč (záložka Financování/ 

Rozpočet)?

U projektu na specializovanou zdravotní péči v onkogynekologii je odpověď NR.

• Pověřovací akt (záložka Dokumenty)

Je doložen pověřovací akt/vyjádření pověřovatele o úmyslu pověřovací akt vydat?
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2.7

2.8

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ANO - k projektu je doložen souhlas přístrojové komise.

NE - k projektu není doložen souhlas přístrojové komise.

NERELEVANTNÍ

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. 

ANO – výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 

tržním cenám. 

NE – výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.

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

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu. 

NE – z rozpočtu projektu není zřejmé, že minimálně 85 % 

způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu.

ANO - cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají 

cílům projektu.

NE - cílové hodnoty monitorovacích indikátorů neodpovídají 

cílům projektu.

ANO - harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný.

NE - harmonogram realizace projektu není reálný a 

proveditelný.

ANO – žadatel 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.

Je doložen souhlas přístrojové komise pro přístroje, u kterých vzniká povinnost schválení.

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

Specifických pravidel?

5 78 05 - Podpořená pracoviště zdravotní péče

5 79 10 - Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče (je vyplněn, pokud součástí projektu je změna počtu lůžek) 

Je naplnění cílové hodnoty projektu nastaveno nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?

Jsou v žádosti na záložce Popis projektu popsány plánované výsledky projektu? (Do textového pole s názvem „Co je cílem projektu“ žadatel 

stručně popíše cíle projektu, očekávané výsledky a změny, které mají být prostřednictvím projektu dosaženy.)

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 

Odpovídá cílová hodnota indikátoru 5 79 10 Kapacity modernizované vysoce specializované a návazné zdravotní péče počtu změny lůžek 

uvedené v kapitole 3 Podkladů pro hodnocení?

Pokud není součástí projekt změna počtu lůžek, je odpověď NR.

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.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
Je v kapitole 4 Podkladů pro hodnocení uveden popis potřebnosti projektu?

Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména z průzkumu trhu/stanovení předpokládané hodnoty zakázky/ 

smlouvy na plnění zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny?

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivitu projektu.
Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet), že min. 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na výdaje na 

pořízení přístrojového vybavení, technologií a zdravotnických prostředků, instruktáž personálu a na spotřební materiál nezbytný k uvedení 

přístrojů a technologií do provozu?

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu. 

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?

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

rovnost mužů a žen)

Je v kapitole 4 Podkladů pro hodnocení uvedeno, jakým způsobem bude zajištěna udržitelnost projektu?

Jsou stanoveny výchozí hodnoty indikátorů (5 78 05, 5 79 10) v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?

Jsou stanoveny cílové hodnoty indikátorů (5 78 05, 5 79 10) v souladu s přílohou č. 2 Specifických pravidel (Metodické listy indikátorů)?

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 popis pozitivního vlivu na danou prioritu?

Je u všech přístrojů s pořizovací cenou vyšší než 5 mil. Kč bez DPH (seznam pořizovaných přístrojů a  ocenění je uveden v kapitole 5 Podkladů pro 

hodnocení) doloženo stanovisko Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví ČR (záložka Dokumenty)?

Pokud jsou v projektu pouze přístroje s pořizovací cenou nižší než 5 mil. Kč bez DPH, je odpověď NR.

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

Je v podkladech pro hodnocení (kapitola 4) popsáno zajištění administrativní (popis personálního a institucionálního zajištění), finanční (popis 

finančního zajištění) a provozní kapacity k realizaci projektu (popis využitelnosti pořizovaných přístrojů a technologií v daných pracovištích, doba 

životnosti, předpokládaná doba obnovy)?

Je v podkladech pro hodnocení (kapitola 9) popsáno zajištění administrativní (popis personálního a institucionálního zajištění), finanční (popis 

finančního zajištění) a provozní kapacity k udržitelnosti projektu (popis využitelnosti pořizovaných přístrojů a technologií v daných pracovištích, 

doba životnosti, předpokládaná doba obnovy)?

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.
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3.8

Je v modulu CBA u projektů s CZV vyššími než 5 mil. Kč zpracována finanční analýza (FA)?

ANO - harmonogram realizace projektu je reálný a 

proveditelný.

NE - harmonogram realizace projektu není reálný a 

proveditelný.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě. 
Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování?

Je nastaven harmonogram realizace projektu tak, aby byl projekt v termínu dokončen?

Navazují na sebe jednotlivé aktivity bez prodlevy?

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

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

Jsou dosažené výsledné hodnoty ukazatele čistá současná hodnota (FNI_FNPV) vypočtené v analýze nákladů a výnosů v MS2014+ nižší než nula?

ANO - projekt dosáhl min. bodové hodnoty.

NE - projekt nedosáhl min. bodové hodnoty.

NERELEVANTNÍ - nemusí se provádět.
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