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SC 6.1 AKTIVITA ZDRAVOTNICTVÍ 
 

 
Specifická kritéria přijatelnosti SC 6.1 ZDRAVOTNICTVÍ 

Aktivita – ROZVOJ, MODERNIZACE A POSÍLENÍ ODOLNOSTI PÁTEŘNÍ SÍTĚ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE S OHLEDEM NA POTENCIÁLNÍ HROZBY  

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žadatel je poskytovatelem zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, a je zapojen do sítě urgentních příjmů splňujících 
podmínky Metodického pokynu pro zřízení a vedení urgentních 
příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče uveřejněném ve 
Věstníku MZ (částka 9/2020).   

Potřebnost 

 ANO - Žadatel je poskytovatelem zdravotní péče 
podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování a je 
zapojen do sítě urgentních příjmů.  
  

NE - Žadatel není poskytovatelem zdravotní 
péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o 
zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování nebo není zapojen do sítě 
urgentních příjmů.  

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

•  seznam urgentních příjmů  

Projektem dochází k rozvoji JIP, ARO, operačních sálů, 
intervenčního nebo diagnostického pracoviště.    

Potřebnost 

ANO – Projekt přispívá k rozvoji JIP, ARO, 
operačních sálů, intervenčního nebo 
diagnostického pracoviště.   

NE – Projekt nepřispívá k rozvoji JIP, ARO, 
operačních sálů, intervenčního nebo 
diagnostického pracoviště nebo žadatel 
příspěvek k rozvoji nepopsal.   

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

Projekt zahrnuje opatření reagující na boj s COVID-19 a jeho 
dopady a případnými dalšími infekčními nemocemi.  

Potřebnost 

ANO – Projekt zahrnuje opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními nemocemi a tento příspěvek je 
v žádosti o podporu popsán a je naplněn.  

NE – Projekt nezahrnuje žádná opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními nemocemi nebo vliv příspěvku není 
v žádosti popsán. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

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

Potřebnost  

ANO - K projektu je doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NE - K projektu není doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí být doložen souhlas 
přístrojové komise. 
 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - souhlas 
přístrojové komise 



 

 

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

Proveditelnost 
Účelnost 

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. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám . 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 
 
 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivitu projektu. 

Hospodárnost 

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. 

 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
neodpovídají cílům projektu. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost 

ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

NE - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

V hodnocení eCBA /finanční analýze projekt dosáhne 
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.  

Efektivnost 

Hospodárnost 

 ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují 
minimálně hodnoty stanovené v pravidlech 
výzvy. 

NE – Výsledné hodnoty ukazatelů nedosahují 
hodnoty stanovené v pravidlech výzvy. 

 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

• MS2014+ 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Specifická kritéria přijatelnosti SC 6.1 ZDRAVOTNICTVÍ 
Aktivita – ROZVOJ A ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI POSKYTOVATELŮ PÉČE O ZVLÁŠŤ OHROŽENÉ PACIENTY 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

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

Potřebnost 

ANO - Žadatel je poskytovatelem zdravotní péče. 
  

NE - Žadatel není poskytovatelem zdravotní 
péče.   

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

Projekt zahrnuje opatření reagující na boj s COVID-19 a jeho 
dopady a případnými dalšími infekčními onemocněními.  

Potřebnost 

ANO – Projekt zahrnuje opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními onemocněními a tento příspěvek je 
v žádosti o podporu popsán a je naplněn.  

NE – Projekt nezahrnuje žádná opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními onemocněními nebo vliv příspěvku 
není v žádosti popsán.  

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

Projekt přispěje k rozvoji péče o zvláště ohrožené skupiny 
pacientů definované ve výzvě. 

Potřebnost 

ANO – Projekt má vliv na rozvoj péče o 
ohrožené pacienty definované ve výzvě.   

NE – Projekt nemá vliv na rozvoj péče o zvláště 
ohrožené skupiny pacientů nebo vliv projektu na 
péči o ohrožené pacienty není v žádosti o 
podporu popsán. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

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

Potřebnost  

ANO - K projektu je doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NE - K projektu není doložen souhlas přístrojové 
komise. 
NERELEVANTNÍ – Nemusí být doložen souhlas 
přístrojové komise. 
 

• žádost o podporu 
• příloha žádosti - souhlas 

přístrojové komise 

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

Proveditelnost 
Účelnost 

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. 

• žádost o podporu 
• příloha žádosti - podklady 

pro hodnocení projektu 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám . 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 



 

 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

 
 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivitu projektu. 

Hospodárnost 

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. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
neodpovídají cílům projektu. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost 

ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

NE - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

V hodnocení eCBA /finanční analýze projekt dosáhne 
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.  

Efektivnost  
Hospodárnost 

 ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují 
minimálně hodnoty stanovené v pravidlech 
výzvy. 

NE – Výsledné hodnoty ukazatelů nedosahují 
hodnoty stanovené v pravidlech výzvy. 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

• MS2014+ 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

 

 
 

Specifická kritéria přijatelnosti SC 6.1 ZDRAVOTNICTVÍ 
Aktivita – ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI SUBJEKTŮ ZAPOJENÝCH DO ŘEŠENÍ HROZEB 

 

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žadatel je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování a/nebo vykonává činnost dle zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

Potřebnost 

 ANO – Žadatel je držitelem oprávnění 
k poskytování zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování nebo vykonává 
činnost dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
NE – Žadatel není držitelem oprávnění 
k poskytování zdravotní péče podle zákona č. 
372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování nebo nevykonává 

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

• zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých 
souvisejících zákonů ve 
znění pozdějších předpisů 



 

 

činnost dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
 

Projekt zahrnuje opatření reagující na boj s COVID-19 a jeho 
dopady a případnými dalšími infekčními onemocněními.   

Potřebnost 

ANO – Projekt zahrnuje opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními onemocněními i a tento příspěvek je 
v žádosti o podporu popsán a je naplněn.  

NE – Projekt nezahrnuje žádná opatření pro boj 
s COVID-19 a jeho dopady a případnými dalšími 
infekčními onemocněními nebo vliv příspěvku 
není v žádosti popsán. 

• žádost o podporu  

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení 

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

Potřebnost  

ANO - K projektu je doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NE - K projektu není doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí být doložen souhlas 
přístrojové komise. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - souhlas 
přístrojové komise 

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

Proveditelnost 
Účelnost 

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. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám . 

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 
neodpovídají tržním cenám. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 
 
 

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 
hlavní aktivitu projektu. 

Hospodárnost 

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. 

• žádost o podporu 
• příloha žádosti - podklady 

pro hodnocení projektu 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce  

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů 
neodpovídají cílům projektu. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. Proveditelnost ANO - Harmonogram realizace projektu je reálný 
a proveditelný. 

• žádost o podporu 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 



 

 

NE - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný. 

V hodnocení eCBA /finanční analýze projekt dosáhne 
minimálně stanovené hodnoty ukazatelů.  

Efektivnost  
Hospodárnost 

 ANO – Výsledné hodnoty ukazatelů dosahují 
minimálně hodnoty stanovené v pravidlech 
výzvy. 

NE – Výsledné hodnoty ukazatelů nedosahují 
hodnoty stanovené v pravidlech výzvy. 

• příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

• MS2014+ 

• specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 


