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Dotazy ze semináře pro příjemce -  24. 7. 2018 
 

Co dělat, pokud bude CDZ „chybět“ nějaký výkon? Tedy nebudou 

nasmlouvány všechny výkony, které by CDZ potřebovalo? 

Při potřebě dalšího výkonu, který není nasmlouvaný, tak tuto informaci směřovat na VZP a to 

nejlépe přes MZ ČR, které dotaz i následné odpovědi rozešle na příslušné adresy. Za tímto 

účelem doporučujeme využít emailovou adresu: cdz1@mzcr.cz  , včetně zdůvodnění 

potřebnosti výkonů. CDZ jsou nyní v pilotním provozu, proto ani současné (nasmlouvané) 

výkony nemusí být definitivní.  

 

Jak a kam vykazovat data pacientů/klientů CDZ, kteří nejsou pojištěni u VZP?  

Je třeba, aby CDZ uzavřelo smlouvy s jinými pojišťovnami. Tyto pojišťovny byly 

informované, dostaly vzorové podklady od VZP.  

Pokud by pojišťovny odmítly uzavřít smlouvy, je třeba o tom vytvořit písemný (oficiální) 

záznam a informovat zástupce pojišťoven o následujícím postupu. Zápis postoupit na MZ 

(projektové manažerce), popř. sdělit metodikovi, který má dané CDZ na starosti a který tuto 

informaci předá na MZ.  

Současně je třeba, aby s těmito pojišťovnami průběžně a paralelně jednalo MZ ČR. 

Pokud nedojde k uzavření smlouvy s jinými pojišťovnami, bude problematické hodnocení 

CDZ (budou chybět data o části pacientů), problematické je ale také financování péče o tyto 

osoby, pokud budou klienty CDZ, po ukončení financování z projektu. Z toho vyplývá, že 

uzavření smluv s dalšími pojišťovnami je zásadní. 

 

Je třeba k soupiskám posílat kopie dokladů? 

Není třeba k soupiskám posílat kopie žádných dokladů. MZ si následně v rámci kontrolní 

činnosti namátkově vybere doklady, které bude třeba doložit a k jejichž doložení CDZ vyzve. 

 

Jsme plátci DPH, jakou částku si můžeme nárokovat v soupisce? Jak je to 

s DPH a uznatelností výdajů? 

To, zda je Vaše organizace plátcem či neplátcem DPH ve vykazování soupisky nehraje 

žádnou roli. Jelikož jste příjemcem dotace a dokládáte nám jen agendu za poskytování CDZ, 

tak do soupisky uvádíte celou částku včetně DPH. Dle Přílohy č. 1 VÝZVY: Metodiky 

programu podpory Center duševního zdraví (kapitola XIV. Způsobilé výdaje, jejich 

dokladování a kontrola, strana 28) je DPH, o jejíž vracení lze, podle zákona č. 325/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, požádat nezpůsobilým výdajem. 

 

Lze z projektu proplatit permanentku na MHD a pak již nevykazovat cestovní 

příkazy? 

Ano, časové jízdenky lze považovat za způsobilé výdaje v případě, že je doloženo, že 

využívání časového kuponu, je levnější, než proplácení jednotlivých jízdenek (Dle Specifické 

části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji 

a případně také s nepřímými náklady, v kapitole 6.4.8. Přímá podpora cílové skupiny, strana 
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45). Cestovní příkazy se pak již vykazovat nemusí, když v jednotlivých cestách nenárokujete 

žádnou částku. Měli byste se však řídit interními směrnicemi Vaší organizace a samozřejmě 

vést dokumentaci o výjezdu, který se uskutečnil za klientem CDZ. 

 

Vyrovnávací platba – Jak to udělat, když ze začátku čerpáme hodně? 

Toto detailně řeší Příloha č. 7 Metodiky: Pravidla veřejné podpory pro Program podpory 

Center duševního zdraví (CDZ). 

 

Jaké vzdělávání pracovníků CDZ je uznatelné pro naplnění indikátoru 

projektu? Je třeba akreditované vzdělávání? Je požadavek na vzdělávání a 

jeho akreditace odlišný pro jednotlivé profese v CDZ?  

Akreditované vzdělávání nutné není, ale vzdělávání musí být pro cílovou skupinu projektu. 

Požadavky pro jednotlivé profese odlišné nejsou. Kurz určený pro jinou profesi, který přímo 

nesouvisí s vykonávanou profesí, je možné absolvovat, pokud to kurz vůbec umožňuje, ale 

musí být dobře odůvodněno, čím je kurz přínosný pro danou profesi (daného pracovníka), 

resp. pro naplnění cílů projektu. Jaké vzdělávání bude akceptovatelné pro naplnění indikátoru 

je zcela v kompetenci metodiků CDZ. 

 

Jsou nějaké limity pro maximální výši mzdy hrazené z projektu? V metodice je 

odkazováno na limity, které považujeme za zastaralé a nedostatečné. 

Vhodné je řídit se Informačním systémem průměrného výdělku, kde jsou uvedeny obdobné 

pozice, přičemž dolní hranice je určena jako průměr 1. decilů hodnot vykázaných u dané 

pracovní pozice ve mzdové a platové sféře a horní hranice jako vyšší hodnota průměru 

vykázaná u dané pracovní pozice ve mzdové a platové sféře (viz 

https://www.mpsv.cz/ISPV.php. Dále je potřeba mít na paměti, že nelze pracovníkům 

příjemce navyšovat mzdu (plat) v době realizace projektu oproti mzdě (platu), kterou měl 

pracovník u příjemce dotace před zahájením realizace projektu. 

 

Lze používat v rámci projektu soukromá vozidla na cesty za klienty CDZ? 

Ano, dle aktuálních právních předpisů. 

 

Lze nějak zjednodušit požadavky na mzdové náklady? Např. na dokladování 

dovolených apod.? V jiných OPZ projektech je to jednodušší. 

Je v řešení možná úprava soupisky. 

 

Lze tým CDZ rozšířit o další pracovníky, kteří budou hrazeni z jiných 

prostředků než z projektu? 

Ne. V rámci pilotního provozu CDZ je podmínka 100% financování z projektu. 
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Lze prostory, ve kterých je provozováno CDZ, sdílet i s jiným týmem, který 

není CDZ? 

Ano. Je třeba zajistit oddělené účetnictví (např. i ošetřené interními předpisy), činnost tohoto 

jiného týmu/jiných pracovníků (mimo/nad rámec projektu) však nelze zahrnout pod činnost 

CDZ.  Tzn. z projektu CDZ lze financovat jen nájemné prostorů, které slouží výhradně jen 

CDZ a nelze platit náklady jinému týmu. Záleží také na tom, jakým způsobem jsou prostory 

sdíleny, pokud jen budova, kde má CDZ např. 11 místností a dalších 8 místností slouží pro 

potřeby jiného týmu, z projektu CDZ lze hradit pouze těch využívaných 11 místností.  

 

Když jsem nyní AP v CDZ a mám své klienty, jak to bude s jejich další péčí, 

pokud nebudou klienty CDZ? 

O pacienty, kteří nejsou klienty/pacienty CDZ, je třeba se starat mimo CDZ (tj. i mimo 

úvazek v CDZ), v úvahu tedy připadá i jejich ev. předání do péče AP mimo CDZ. 

 

 

Užitečné 

 
Šablony a vzory pro vizuální identitu 

Najdete v následujícím odkazu: https://www.esfcr.cz/sablony-a-vzory-pro-vizualni-identitu-

opz . 
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