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Účel dotačního programu 

Obecná rovina: 

• Realizace opatření Strategie reformy psychiatrické péče 

• Zmapování činností a finanční náročnosti 

• Komplexní hodnocení – evaluace 

 

Specificky pro CDZ I: 

• Územní zaměření – Hl. m. Praha, kraje Vysočina, 

Jihomoravský, Olomoucký a Ústecký 

• 18 měsíců 

• Omezený rozsah služeb a personál 
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Širší kontext dotačního programu 

• Operační program Zaměstnanost 

– Dotační program je součástí realizace projektu „Podpora vzniku 

Center duševního zdraví I“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672) 

realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, prioritní osa – Sociální začleňování a 

boj s chudobou.  

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) 

– Novela s účinností od 1.1.2018 týkající se §14 (vztahu ke 

správnímu řádu) 
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Širší kontext dotačního programu 

• Operační program Zaměstnanost (OPZ) 
– Nutnost respektovat text „projektu OPZ“ 

– Nutnost respektovat pravidla OPZ (partnerství příspěvkových 

organizací státu, Monitorovací list a monitoring projektu) 

– Zohlednění pravidel veřejné podpory (odlišná pravidla pro oblast 

sociálních a zdravotních služeb, nutnost Pověření krajským 

úřadem) 

  

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Rozpočtová pravidla“) 
– Oddělené linie pro sociální a zdravotní část 
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1. Příprava a podání Žádosti o dotaci 
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Základní parametry 

Projekt "Podpora vzniku Center duševního zdraví I"  

• Datum vyhlášení  23.3.2018 

• Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci  16.4.2018 

• Datum ukončení příjmu žádosti o dotaci  30.4.2018 

• Délka pilotního provozu CDZ  18 měsíců 

• Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace pilotního 

provozu CDZ  30.6.2020  

 



Oprávnění žadatelé 

• Registrované subjekty v ČR, fyzické a právnické osoby: 

– Aktivní datová schránka (dle z. č. 300/2008 Sb.) 

– Poskytovatelé zdravotních služeb (dle z. č. 372/2011 Sb., 

případně z. č. 106/1992 Sb.), nebo sociálních služeb (dle z. č. 

108/2006 Sb.) 

– V případě poskytovatele sociálních služeb vydané Vyjádření 

krajského úřadu o souladu sociální služby sociální rehabilitace 

dle §70 z. č. 108/2006 Sb.  

– Právně a finančně způsobilý 

 

Tyto podmínky musí být naplněny k datu podání.  
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Spolupráce subjektů 

• Nejvýše 2 spolupracující subjekty 

• Spolupráce musí být odůvodněná 

– Zajištění oprávnění v plném rozsahu (odstavec 1) 

• Nutnost plného financování z Dotačního programu 

• Smlouva o spolupráci s účinností po celou dobu 

realizace pilotního CDZ 

– Společný a nerozdílný závazek naplnění účelu dotace 

– Ustanovení vypořádání v případě nenaplnění účelu jednou 

stranou či zániku spolupracujícího subjektu 
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Žádost o dotaci 

• Ve stanoveném termínu a ve formuláři včetně všech 

příloh 

• Vždy pro sociální a zdravotní část odděleně (i v případě 

jednoho subjektu) 

• V případě více CDZ samostatně pro každé (jeden 

subjekt, více CDZ) 
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Žádost o dotaci 

• Identifikace Žadatele 

• Vymezení „části“ (zdravotní / sociální) 

• Označení komplementární žádosti 

• Zdůvodnění a účel 

• Zkušenost žadatele 

• Termíny realizace 

• Celkové a dílčí (dle „části“) náklady CDZ 

• Čestné prohlášení 

• Podpis zastupující osoby 

• Přílohy 
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Přílohy Žádosti o dotaci 

• Oprávnění k poskytování zdravotních služeb / Rozhodnutí o 

registraci sociální služby 

• Vyjádření Krajského úřadu či Magistrátu Hl. m. Prahy o 

souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

(formulář) 

• Popis zajištění pilotního CDZ (klíčová pro proces hodnocení) 

• Jmenný seznam pracovníků budoucího CDZ včetně CV s 

podpisem 

• Rozpočet 

• Smlouva o spolupráci 

• Jiné přílohy 
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Příloha č. 5 Jmenný seznam pracovníků 

• Poskytovatel zdravotních služeb: 
•  Psychiatr – 0,5 úvazku 

• Klinický psycholog – 0,5 úvazku 

• Všeobecná sestra se specializací pro péči v psychiatrii 

(psychiatrická sestra) – 1 úvazek 

• Všeobecná sestra – 3 úvazky 

• Specialista CDZ (max. úvazek 1,0 společně za zdr. a soc. část)  

• Poskytovatel sociálních služeb 
• Pracovníci poskytující sociální služby (sociální pracovník/pracovník 

v sociálních službách) – 4 úvazky (z toho minimálně 2 úvazky 

s kvalifikací sociálního pracovníka) 

• Specialista CDZ (max. úvazek 1,0 společně za zdr. a soc. část) 
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Podání Žádosti o dotaci 

• V listinné podobě na adresu MZ ČR 
Ministerstvo zdravotnictví ČR  

Odbor evropských fondů a investičního rozvoje   

Palackého nám. 4  

128 01 Praha 2  

• Datovou schránkou 
pv8aaxd 

Identifikační číslo organizace: 00024341 

• Elektronicky na adresu elektronické podatelny MZ ČR 
mzcr@mzcr.cz 

Zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem 
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2. Hodnocení Žádostí o dotaci 
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Hodnocení 

• 4 fáze 

1) Oprávněnost 

2) Formální náležitost 

3) Přijatelnost (soulad věcného zaměření, časový, finanční a z 

hlediska spolupráce subjektů) 

4) Odborné 

• Vylučující kritéria 

1) Nenaplnění 1) – 3) výše 

2) Umístění CDZ v areálu poskytovatele lůžkové péče 

3) Hospodárnost a efektivita rozpočtu 
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Hodnocení 

• Bodové hodnocení individuální žádosti: 0 – 3 body, max. 

30 bodů 

• Naplnění účelu programu: 

– Bodové hodnocení komplementární žádosti, max. 30 bodů  

– Vylučující kritéria: 

• Komplementární žádost nesplní kritéria hodnocení 

• Celkové náklady překročí limit Programu 

• Nenaplnění personálního minima pro celé CDZ 
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3. Uzavření právního aktu – Rozhodnutí 
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Podmínky vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace  

• Kopie smlouvy o běžném účtu 

• Pověření SOHZ 

• Rozhodnutí o udělení oprávnění poskytovat zdravotní služby 

v rozsahu stanoveném Programem 

• Doklad o výběrovém řízení s doporučujícím výsledkem (§46 

z. č. 48/1997 Sb.) v rozsahu zdravotních služeb stanoveném 

Programem 

• Smlouva uzavřená mezi žadatelem a zdravotní pojišťovnou 

• Rozhodnutí o registraci s. služby sociální rehabilitace dle §70 

v ambulantní a terénní formě 

 

Princip „komplementarity“ – žádost bude zamítnuta při 

nedoložení a nedoložení pro komplementární žádost 
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Rozhodnutí  

Další upřesnění týkající se realizace pilotních projektů: 

 

• Stanovení rozsahu a způsobu předávání dat o pilotním 

CDZ pro účely evaluace a zhodnocení (viz účel 

Programu) 

• Návrh smlouvy se zdravotními pojišťovnami 
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4. Realizace – věcná část 

Projekt "Podpora vzniku Center duševního zdraví I"  



 Vymezení CDZ pro účely Programu 

• Vzhledem k pilotní povaze CDZ jde o snížení nároků 

oproti Standardu CDZ (Standard péče poskytované v 

Centrech duševního zdraví (Věstník Ministerstva 

dravotnictví ČR, č. 5/2016) 

• Služby definované podle dokumentu Základní principy 

péče poskytované v CDZ (příloha Metodiky) 
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 Cílová skupina CDZ 

a) klienti/pacienti se závažným duševním 

onemocněním (tj. SMI - Serious/Severe Mental 

Illness):    

• diagnostické okruhy (F2, F3, ev. F42 a F6); 

• trvání onemocnění (déle než 2 roky); 

• funkční narušení (skóre GAF ≤ 70), 

b) osoby s potřebou včasné intervence, tzn. osoby 

s rizikem rozvoje SMI 
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Rozsah a kapacita zdravotních  

a sociálních služeb v CDZ 

• Jeden multidisciplinární tým 

• Zajištění a realizace tzv. 7 služeb: 
1. Služby terénního týmu 

2. Služby denní péče 

3. Krizové služby 

4. Služby psychiatrické 

5. Služby klinického psychologa 

6. Služby psychoterapeutické 

7. Podpora svépomocných aktivit 

• Všechny služby budou realizovány v rámci stávajících 

oprávnění poskytovatelů CDZ  

• Intervence v přirozeném prostředí klientů/pacientů  

(v terénu) – alespoň 50 % přímé práce 
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Materiálně technické zajištění CDZ 

• Provozní doba – min 40 hodin týdně 

• Materiálně technické zázemí, min.: 

– Multidisciplinární tým má zázemí ve společných prostorech  

v jednom objektu, mimo zdravotnické zařízení poskytovatele 

zdravotních služeb, v němž se poskytuje lůžková péče; 

– kancelář multidisciplinárního týmu (společné prostory pro 

setkávání); 

– konzultační místnost pro setkání s klienty/pacienty a rodinou 

(příp. sdílená s ordinací psychiatra, klinického psychologa); 

– místnost pro realizaci skupinových aktivit (může být shodná 

s místností pro setkávání týmu); 

– technické vybavení odpovídající administrativní práci s 

klienty/pacienty a povinnostem evidence služeb.  
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Personální zajištění CDZ - milníky 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ 

TÝM - Odbornost 

1. – 6. měsíc  7. – 16. měsíc 17. – 18. měsíc 

Psychiatr (L3) 0,5  1,0 1,0 

Klinický psycholog 0,5 1,0 1,0 

Sestra pro péči v 

psychiatrii 

  

1,0 1,0 2,0  

- 1,0 + 1,0 v přípravě 

Všeobecná sestra 3,0 3,0 3,0 

Sociální 

pracovník/Pracovník 

v sociálních službách 

4,0  

- z toho 

minimálně 2 

s kvalifikací 

sociálního 

pracovníka 

4,0  

- z toho 

minimálně 2 

s kvalifikací 

sociálního 

pracovníka 

5,0  

- z toho minimálně  

2 s kvalifikací 

sociálního pracovníka 

- z toho minimálně 0,5   

peer konzultant 

(pracovník v soc. 

službách) 

Specialista CDZ  

(min. Bc.) 

1,0 1,0 1,0 
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Vzdělávání 

• Vzdělávání pracovníků (členů multidisciplinárního týmu)   
 

• Vzdělávací kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně 

supervize v oblasti principů, metod práce a dovedností 

souvisejících s přímou prací s cílovou skupinou CDZ 

• V souladu s legislativou pro zdravotní a sociální 

pracovníky 
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Realizace komunikačních opatření 

• Cílová skupina komunikačních opatření: 

- Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny 

a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 

- Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 

- Zaměstnanci veřejné správy v oblasti sociální, rodinné a 

zdravotní politiky 

• Realizace komunikačního opatření: 

- Minimálně 6 měsíců - opakovaná a dlouhodobá práce, aktivní 

zapojení cílové skupiny 

- Forma osobních setkání 
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Řídící rada 

• Zřízena ke každému CDZ 
 

• Složená ze zástupců pracovníků  CDZ a ze zástupců 

subjektů, které se budou podílet na zařazení CDZ do 

příslušných krajských sítí služeb   
 

• Cílem Řídící rady je podpořit CDZ při zařazení do 

systému služeb po skončení pilotního provozu CDZ 
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Indikátory a jejich naplnění 

• Celkový počet osob/účastníků – cílová hodnota: 45 

osob/účastníků 
– tj. počet pracovníků a/nebo klientů/pacientů, kteří získali podporu nad 40 

hodin (tj. nebagatelní podporu) 

– Monitorovací list; definice podpory – viz pravidla OPZ (www.esf.cz) 
 

• Využívání podpořených služeb – cílová hodnota: 135 osob  
– tj. počet osob, které využily služby CDZ – tj. pacienti/klienti, kteří využili 

jakoukoli službu bez ohledu na míru rozsahu poskytované služby 

– každá osoba se započítává pouze jednou  

• Kapacita podpořených služeb – cílová hodnota: 11 osob 
– tj. tzv. okamžitá kapacita služeb a programů CDZ při plné personální 

kapacitě  

• Účastníci, kteří získali kvalifikaci – cílová hodnota: 7 osob 
– tj. odborný personál, který prošel vzděláváním a získal potvrzení o 

kvalifikaci po ukončení své účasti 

– souhrnné vzdělávání v rozsahu vyšším než 40 hodin 
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Indikátory a jejich naplnění 

• Počet nových podpořených informačních a destigmatizačních 

programů podpory duševního zdraví – cílová hodnota: 1 
 

• Počet oslovených zástupců cílových skupin při realizaci 

komunikačních opatření – cílová hodnota: 10 oslovených 

poskytovatelů sociálních služeb; 15 oslovených poskytovatelů 

zdravotních služeb; 7 oslovených pracovníků CDZ 
– tj. počet osob, které se přímo účastní realizovaných komunikačních opatření 

– Doloženo prezenčními listinami  
 

• Podíl služeb poskytovaných klientům/pacientům CDZ terénní 

formou – cílová hodnota: více než 50 % z přímé práce 
– přímá práce = činnosti poskytovaná přímo klientům/pacientům CDZ, v jejich 

zájmu a s ní související cesty 
 

• Počet Zpráv z jednání Řídící rady – cílová hodnota: 1  
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4. Realizace – podmínky čerpání dotace, 

změny, monitoring, publicita a kontrola 
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Finanční podmínky  

• Max. možná výše dotace na celé CDZ – 14.900.000,- Kč 

• NEINVESTIČNÍ DOTACE!  

• Zálohové financování:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Povinnost předkládat Vykázání způsobilých výdajů v rámci průběžných Zpráv a 

Vyúčtování způsobilých výdajů  

• Vzhledem k režimu veřejné podpory – povinnost sdělit k 30.11. plánovanou sumu 

způsobilých výdajů za daný kalendářní rok (tj. do 31. 12.). Pokud předpokládaná 

nadměrně vyplacená částka nepřesáhne  

10 % průměrných plánovaných ročních způsobilých výdajů, lze tuto nadměrnou částku 

převést do dalšího období a odečíst ji od zálohy splatné v následujícím období.   

 

Pořadí zál. platby 
Podíl zálohy z celkové výše 

dotace 
Termín poskytnutí 

1. 20 % do 15 dní po vydání Rozhodnutí 

2. (celková výše dotace/18)*počet 

měsíců realizace v daném roce)- 20 

% 

do 30 dní od podání Zprávy o 

zahájení realizace 

3. (celková výše dotace/18)* počet 

měsíců realizace v daném roce  

na začátku příslušného roku  

(cca březen) 

+/- 4. (celková výše dotace/18)* počet 

měsíců realizace v daném roce  

na začátku příslušného roku  

(cca březen) 
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Způsobilé výdaje  

• Osobní náklady - náklady zaměstnanců, kteří jsou nezbytní pro 

zajištění pilotního provozu CDZ (povinní členové multidisciplinárního 

týmu CDZ, další členové multidisciplinárního týmu uvedení a 

zdůvodnění v rozpočtu; zaměstnanci zajišťující další činnosti nezbytné 

pro pilotní provoz CDZ (např. administrativu a úklid)  

• Provozní náklady:  

a) nákup dlouhodobého hmotného majetku s dobou použitelnosti více 

než 1 rok do částky 40.000,-Kč  

b) nákup dlouhodobého nehmotného majetku s dobou použitelnosti více 

než 1 rok do částky 60.000,- Kč 

c) spotřebovaný materiál  

d) služby  

• „Obecné podmínky způsobilosti“ 

• Limity stanoveny pouze na „další aktivity“ pilotního provozu – 

vzdělávání, komunikační opatření  

• Pravidla pro změnu rozpočtu – podstatná změna - řeší se pouze 

přesuny mezi kapitolami – osobní/provozní  a vznik nových položek  
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Monitoring pilotního provozu  

• Předkládání Zpráv o zahájení zpráv pilotního provozu a Zpráv 

o realizaci pilotního provozu – předpokládané termíny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• V případě překrývání termínů není nutné předkládat  

 

č. Začátek období Konec období Termín odevzdání zprávy Typ zprávy 

1 Den zahájení 

činnosti CDZ 

Poslední den měsíce 

následujícího po datu zahájení 

činnosti CDZ 

15. den po skončení 

monitorovacího období  

Zpráva o zahájení pilotního 

provozu CDZ  

2 1.7.2018 31.12.2018 31.1.2019 Průběžná zpráva o realizaci 

pilotního provozu CDZ 

3 1.1.2019 30.6.2019 31.7.2019 Průběžná zpráva o realizaci 

pilotního provozu CDZ  

4 1.7.2019 31.12.2019 31.1.2020 Závěrečná zpráva o 

realizaci pilotního provozu 

CDZ 
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Podmínky čerpání dotace  

 

• Stanoveny ve vzorech pro Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace  

• Vzhledem k možnosti realizace pilotního provozu dvěma 

subjekty – stanovení podmínky splnění tzv. společného 

účelu, který navázán na:  
a) Zavedení komplexních zdravotních a sociálních služeb v rámci 

CDZ  

b) Zavedení multidisciplinárního týmu  

 

• Kromě standardních podmínek realizace i povinnost 

dodávání dat pro evaluace – viz další prezentace  
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Publicita 

• Informace o projektu – pilotním provozu CDZ na internetových 

stránkách příjemce (pokud existují)  

• Umístění  alespoň 1 povinného plakátu velikosti minimálně A3 

s informacemi o projektu a jeho financování z prostředků EU 

a MZ ČR 

• V rámci všech komunikačních aktivit a na výstupech týkajících 

se pilotního provozu CDZ určených veřejnosti a cílové 

skupině dává příjemce najevo podporu z EU a MZd 

uvedením:  
a) znaku EU a odkazu „Evropská unie“;  

b) odkazu „Evropský sociální fond“; 

c) odkazu „Operační program Zaměstnanost“ 

d) loga Ministerstva zdravotnictví  
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Kontrola   

• Kromě „klasické“ veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ještě 

tzv. monitorovací návštěva - spočívající v prohlídce 

realizace pilotního provozu CDZ a dokumentace 

související s realizací pilotního provozu CDZ 

• Monitorovací návštěvy plánovány na začátek realizace 

pilotního provozu – prevence před možnými problémy v 

projektu  

• Kromě MZ ČR mohou na kontrolu přijít i další kontrolní 

subjekty – MPSV, MF atd. – povinnost informovat MZ ČR 

o zahájení a výsledcích těchto kontrol projektu  
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

 

 


