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Váš dopis ze dne 20. listopadu 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 20. listopadu 2018, evidované pod ve věci

financování psychiatrické reformy:

1) Kde je veřejně přístupný přehled rozpočtu, zdrojů a účelu financování psychiatrické

reformy?

2) V roce 2015 uvádělo ministerstvo, že ze strukturálních fondů EU půjdou

na psychiatrickou reformu čtyři miliardy korun, letos již deklaruje pouze tři miliardy.

Proč došlo ktomu snížení?

3) Podle informací tiskového odboru MZ ČR byl ukončen příjem žádostí v Integrovaném

regionálním operačním programu (IROP) pro výzvu s názvem „Deinstitucionalizace

psychiatrické péče". K financování bylo doporučeno celkem 8 projektů ve finančním

objemu přibližně 1,6 miliardy korun a 2 projekty náhradní. O jaké projekty se jedná?

Žádám oposkytnutí dokumentace těchto projektů a jejich rozpočtu. Stejně tak žádám

o poskytnutí aktuálních informací a dokumentace o výzvě Deinstitucionalizace

psychiatrické péče II. s celkovou částkou 425 milionů korun.

4) Z Operačního programu zaměstnanost mají být financovány projekty v rámci aktivity

„Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických služeb v oblasti

psychiatrické péče" ve výši přibližně 1 miliardy korun. Jakým způsobem budou tyto

prostředky rozděleny?

5) Jaké jsou další potvrzené zdroje financování psychiatrické reformy , ať už jde o jiné

typy dotací či účast zdravotních pojišťoven?
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6) Je ministerstvo zdravotnictví centrální orgán ČR pro rozdělování evropských dotací na

psychiatrickou reformu, nebo se na této věci podílí také například ministerstvo

sociálních věcí?

Ad dotaz 1)

Rozpočet jednotlivých projektů je dostupný na webovém portálu reformy

http://www.reformapsychiatrie.cz/proc_reformujeme/projekty.

Bližší informace o jednotlivých projektech pak naleznete na webu Ministerstva

zdravotnictví v sekci "2014-2020 projekty MZ" a v podsekci "2014-2020 reforma

psychiatrie" http://www.mzcr.cz/Unie/obsah/2014-2020-projekty-mz_2452_8.html.

Ad dotaz 2)

V prvním případě sejednalo o hrubý odhad prostředků, který byl ze strany EU později

upřesněn a definován částkou 3,475 mld. Kč (zaokrouhleně se někdy hovoří o 3 mld).

Tato částka je současně podložena přehledem finančních zdrojů, ze kterých

jsou financovány projekty v rámci implementace Strategie reformy psychiatrické

péče/péče o duševní zdraví.

Jedná se o Integrovaný regionální operační program, dále též „IROP" (řídícím orgánem

je Ministerstvo pro místní rozvoj), kde v rámci již ukončené 54. výzvy byly podpořeny

projekty s předpokládanými celkovými výdaji cca 1,825 mld. Kč. Aktuálně otevřená

75. výzva nabízí 0,5 mld. Kč (z ERDF max. 425 mil. Kč, z nichž malá část už je přidělena).

Dále v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dále též „OPZ" (řídícím orgánem

je Ministerstvo práce asociálních věcí), byly v rámci již ukončené 39. výzvy podpořeny

projekty spředpokládanými celkovými výdaji cca 1,150 mld. Kč (seznam projektů

viz odpověď na otázku č.4).

Dohromady se tedy jedná o prostředky ve výši 3,475 mld. Kč, které má reforma

psychiatrie k dispozici z fondů EU.

Ad dotaz 3)

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví není řídícím orgánem příslušného

operačního programu (viz dále), můžeme poskytnout pouze obecné informace, které jsou
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dostupné všem občanům ČR. Informace o příjemcích včetně předpokládané celkové výše

rozpočtu (tj. celkové způsobilé výdaje) musí být povinně zveřejňovány.

Integrovaný operační program zveřejňuje seznamy na:

https://www.irop.mmr.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Prehledy-projektu-a-vyzev.

Celkové seznamy podpořených projektů v rámci všech operačních programů jsou

dostupné na https://www.dotaceeu.cz/cs/Statistiky-a-analyzy/Seznamy-prijemcu.

V rámci 54.výzvy byly podpořeny následující projekty:

Celkové

Registrační číslo Název projektu / Název Název
způsobilé

projektu/operace operace žadatele/příjemce
výdaje přidělené

na

(CZK)

operaci

Nemocnice Tábor,
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002536 Nová psychiatrie

a.s.
89 309 122,84

Centrum komplexní Fakultní nemocnice
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002537

psychiatrické péče Brno Brno
577 999 900,00

Výstavba nového pavilonu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002539 Psychiatrické kliniky ve
Fakultní nemocnice

315 717 229,00

Fakultní nemocnici Plzeň
Plzeň

Rekonstrukce a rozšíření

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002540 oddělení psychiatrie KNL,
Krajská

Liberec,

nemocnice

a.s.
148 763 200,74

a.s. v budovách "I" a "E"

Restrukturalizace a

rekonstrukce akutního

psychiatrického oddělení

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002541
Nemocnice České Nemocnice České

180 338 956,60
Budějovice,

deinstitucionalizace

a.s. v rámci Budějovice, a.s.

psychiatrické péče

Jihočeského kraje

FN Ostrava-Výstavba

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0002563 budovy pro psychiatrickou
Fakultní

Ostrava

nemocnice
199 701 556,00

péči

NPK, a.s. Pardubická Nemocnice

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004430 nemocnice, nová Pardubického kraje, 259 034 303,75

psychiatrie a.s.

Sdružení

Centrum duševního zdraví ozdravoven a
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_048/0004463

RIAPS Trutnov léčeben okresu
54 916 762,79

Trutnov

ar.
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Pokud se jedná o dokumentaci k75. výzvě IROP, nejaktuálnější informace lze nalézt

na internetových stránkách řídícího orgánu MMR věnovaných IROP.

Ad dotaz 4)

Prostředky v rámci aktivity „Podpora transformace a deinstitucionalizace zdravotnických

služeb v oblasti psychiatrické péče" již byly rozděleny, a to konkrétně v rámci 39. výzvy,

která definovala možné příjemce dotací. Hlavním z nich je přímo Ministerstvo

zdravotnictví, které připravilo projektové žádosti, následně je schválil Výkonný výbor

reformy a Porada vedení Ministerstva zdravotnictví. Ostatní příjemci (NÚDZ, ÚZIS) řešili

schválení projektů opět během zasedání Výkonného výboru reformy a dále v rámci svých

organizačních postupů. Následně byly v souladu s pravidly OPZ předloženy projektové

žádosti o dotaci na Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je řídícím orgánem OPZ.

Zde následně prošly žádosti o dotaci posouzením, hodnocením a schválením. Konkrétně

schválilo MPSV následující projekty (opět se jedná o dostupné informace, která

je zveřejňována v seznamu operací):

Celkové

Registrační číslo Název projektu / Název Název způsobilé výdaje

projektu/operace operace žadatele/příjemce přidělené na

operaci (CZK)

Podpora vzniku Center Ministerstvo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0004672

duševního zdraví I zdravotnictví
100 589 981,83

Deinstitucionalizace
Ministerstvo

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006213 služeb pro duševně
zdravotnictví

226 874 376,30

nemocné

Podpora vzniku Center Ministerstvo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037

duševního zdraví II zdravotnictví
257 819 781,84

Podpora zavedení

multidisciplinámího Ministerstvo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007038

přístupu k duševně zdravotnictví
97 291 025,80

nemocným

Destigmatizace lidi s
Národní ústav

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007276 duševním onemocněním
duševního zdrávi

94 956 515,45

v ČR
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Datová a analytická Ústav

základna moderního zdravotnických
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007755

systému péče o duševní informací a
39 678 720,00

zdraví v ČR statistiky ČR

Podpora nových služeb v Ministerstvo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217

péči o duševně nemocné zdravotnictví
164 409 641,52

Včasné Intervence u
Národní ústav

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009304 Závažných Duševních
duševního zdraví

37 319 716,80

OneMocnění v ČR

Podpora vzniku Center Ministerstvo
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646

duševního zdraví III zdravotnictví
144 798 455,40

Ad dotaz 5)

Aktivity, které jsou součástí projektů financovaných z EU fondů, jsou pochopitelně

spolufinancovány částkami ze státního rozpočtu (dle pravidly dané spoluúčasti), nicméně

podle stejných pravidel nemohou být zároveň spolufinancovány z jiných zdrojů.

Na aktivity, které souvisí s reformou psychiatrie, avšak nejsou součástí projektů

financovaných z fondů EU, hledá Ministerstvo zdravotnictví jiné zdroje. Jedním z příkladů

může být například bilaterální spolupráce s WHO, v rámci které se podařilo alokovat

částku cca 100.000 Kč na vznik akčního plánu pro prevenci sebevražd. Jedná se však

o výjimku, neboť tyto aktivity jsou zároveň determinovány použitelnými lidskými zdroji,

které jsou primárně nasměrovány k plnění cílů Strategie reformy psychiatrické

péče/duševního zdraví, tedy na projekty reformy duševního zdraví financované z EU

fondů.

Ad dotaz 6)

Ministerstvo zdravotnictví není centrálním orgánem ČR pro rozdělování evropských

dotací, v současném období regionální politiky 2014 - 2020 není dokonce ani zapojeno

do základní struktury ministerstev, jež jsou za rozdělování evropských dotací zodpovědné.

Pro psychiatrickou reformu jsou v tomto ohledu zásadní dva řídící orgány operačních

programů, a to Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) v rámci Integrovaného regionálního

operačního programu (IROP) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci

Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
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Ministerstvo zdravotnictví je pouze v některých oblastech (a to i pro oblast reformy)

tzv. věcným gestorem, tj. dává podklady uvedeným řídícím orgánům pro přípravu výzev -

podílí se především na nastavení toho, na co mohou být prostředky použity (tzv. věcný

obsah výzev v souladu se schválenou Strategií reformy psychiatrické péče). V žádném

případě však nenastavuje pravidla pro realizaci projektů, není zodpovědné za výběr

projektů ani za jejich kontrolu.

S pozdravem
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