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V Praze dne 8. ledna 2020 

 

Hodnotící kritéria 

pro hodnocení žádosti o dotaci určenou na dotační Program na zvýšení 

ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví pro rok 2020 

 

Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví je určen na období 

tří let 2019-2021. Vzhledem k tomu, že na každý kalendářní rok jsou zveřejňovány aktuální 

priority, bude Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) pro každý kalendářní rok stanovovat 

kritéria pro hodnocení žádostí, která budou zohledňovat priority pro konkrétní kalendářní rok 

a aktualizovanou verzi Metodiky pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje 

realizované v rámci dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu 

zdravotnictví. Tato kritéria budou zveřejněna na webových stránkách MZ. 

Způsob hodnocení: 

Žádost o dotaci přijímá oddělení krizové připravenosti (dále jen „OKP“) pouze 

prostřednictvím datové schránky. 

OKP po obdržení žádosti o dotaci posoudí, zda žádost o dotaci splňuje formální náležitosti, 

tj. zda: 

• byl dodržen termín pro podání žádosti o dotaci, 

• žadatel odpovídá okruhu oprávněných žadatelů, 

• žádost obsahuje všechny povinné přílohy, 

• žádost odpovídá po formální stránce zadanému formátu. 

Každé kritérium z výše uvedených je hodnoceno slovním výrokem ANO / NE a poté je celá 

žádost o dotaci hodnocena výsledným výrokem ANO, pokud všechna kritéria jsou 

hodnocena výrokem ANO nebo výrokem NE, pokud je alespoň 1 z kritérií hodnoceno 

výrokem NE.  

Žádosti, které nesplní uvedené formální náležitosti, ani po vyzvání k odstranění vad ve 

lhůtě stanovené Metodikou zveřejněnou pro danou výzvu, budou vyřazeny a nebudou 

dále posuzovány. 

OKP po posouzení formálních náležitostí žádosti o dotaci zpracuje souhrnný seznam 

podaných žádostí, který obsahuje zejména: 

• seznam všech žadatelů, kteří podali žádost o dotaci v pořadí, jak byly žádosti 

doručeny na Ministerstvo zdravotnictví, 

• datum doručení žádosti o dotaci do datové schránky, 

• vyhodnocení formálních náležitostí s příslušným výsledným výrokem. 
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OKP vypracovaný souhrnný seznam žádostí o dotaci, které postoupily do dalšího dotačního 

řízení, předá Komisi pro hodnocení žádostí o dotaci z dotačního Programu na zvýšení 

ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví. OKP zveřejní na webových stránkách MZ 

souhrnný seznam přijatých žádostí o dotaci, které z nich úspěšně postoupily a které 

nepostoupily do dalšího dotačního řízení.  

 

Věcná kritéria hodnocení: 

Žádosti, které prošly do druhého kola hodnocení, posuzuje Komise pro hodnocení žádostí 

zřízená MZ podle věcných hodnotících kritérií, která jsou rozdělena do dvou skupin – 

vylučovací a bodovací. 

Každá žádost může být hodnocena nejvíce 60 body. 

1. Vylučovací kritéria 

Žádosti budou hodnoceny níže uvedenými vylučovacími kritérii slovním výrokem pravdivé x 

nepravdivé: 

a) v žádosti je uveden alespoň jeden z dílčích cílů, který odpovídá stanoveným prioritám 

pro rok 2020, 

b) obsahově odpovídá žádost prioritám stanoveným pro rok 2020, 

c) žádost obsahuje položky, na které mají být finanční prostředky použity. 

Jestliže bude žádost hodnocena alespoň jedním z vylučovacích kritérií s výrokem 

nepravdivé, potom je žádost vyřazena z dalšího hodnocení a dále se již neposuzuje. 

2. Bodovací kritéria  

Pro hodnocení žádostí jsou stanovena 3 následující bodovací kritéria. Každé bodovací 

kritérium obsahuje dílčí bodovací kritéria a žádost se hodnotí v jednom z kvalitativně 

vymezených stupňů. Hodnotí se následující kritéria: 

a) účelovost žádosti o dotaci (max. 20 bodů) – hodnotí se splnění účelu žádosti 

o dotaci v souladu s prioritami stanovenými k dané výzvě pro rok 2020: 

I. přesvědčivě (20 b.) – účelovost žádosti je zcela v souladu s prioritami 

stanovenými k dané výzvě pro rok 2020, 

II. méně přesvědčivě (10 b.) – účelovost žádosti je v souladu s prioritami 

stanovenými k dané výzvě pro rok 2020 s výhradami, které nejsou zásadní 

pro vyloučení žádosti, 

III. zcela nepřesvědčivě (0 b.) – účelovost není v souladu s prioritami 

stanovenými k dané výzvě pro rok 2020. 

b) přiměřenost rozpočtu (max. 20 bodů) – hodnotí se přiměřenost předpokládaných 

nákladů uvedených v rozpočtu v žádosti o dotaci vzhledem k plánovaným dílčím 

cílům, efektivnost využití poskytovaných finančních prostředků z hlediska zajištění 

zvýšení odolnosti měkkého cíle a přehlednost rozpočtu: 
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I. přiměřený (20 b.) – rozpočet je vzhledem k plánovaným dílčím cílům zcela 

přiměřený, rozpočet umožňuje spolehlivě posoudit efektivnost využití 

poskytnutých finančních prostředků z hlediska zajištění zvýšení odolnosti 

měkkého cíle žadatele, je přehledný, 

II. nadhodnocen či podhodnocen (10 b.) – rozpočet je nadhodnocen či 

podhodnocen, navrhovaný rozpočet není zcela transparentně vztažen k dílčím 

cílům, rozpočet neumožňuje spolehlivě posoudit efektivnost využití 

poskytnutých finančních prostředků z hlediska zajištění zvýšení odolnosti 

měkkého cíle, není zcela přehledný, 

III. nepřiměřený (0 b.) – rozpočet je zcela nepřiměřený, je zásadně 

nadhodnocen či podhodnocen, nelze posoudit efektivnost využití 

poskytnutých finančních prostředků z hlediska zajištění zvýšení odolnosti 

měkkého cíle, je nepřehledný. 

c) stanovení dílčích cílů (max. 20 bodů) – hodnotí se přiměřenost stanovených dílčích 

cílů. 

I. přiměřené (20 b.) – stanovené dílčí cíle jsou zcela v souladu s prioritami 

stanovenými k dané výzvě pro rok 2020, 

II. přiměřené s nedostatky (10 b.) – stanovené dílčí cíle jsou v souladu 

s prioritami stanovenými k dané výzvě pro rok 2020 s výhradami, 

III. nepřiměřené (0 b.) – stanovené dílčí cíle nejsou v souladu s prioritami pro 

rok stanovenými k dané výzvě 2020. 

Výsledek hodnocení: 

Celkovým bodovým hodnocením projektu je součet všech přidělených bodů. 

Výsledkem hodnocení je souhrn všech posuzovaných žádostí s bodovým hodnocením, na 

jehož základě je zpracován návrh na přidělení výše finančních prostředků formou 

neinvestiční dotace jednotlivým žadatelům. 

Bodové ohodnocení získané při posuzování žádostí se po vyhodnocení převede 

na procenta, kdy 100 % odpovídá plnému počtu dosažených bodů (60 b.). 

Návrh přidělení výše finančních prostředků jednotlivým žadatelům zohledňuje celkovou výši 

finančních prostředků přidělených MZ ze státního rozpočtu na ochranu měkkých cílů na daný 

kalendářní rok. V případě, že rozpočet OKP nepokryje v plné míře výsledné rozdělení 

finančních prostředků, provede OKP krácení, a to jak v návrhu přidělené částky jednotlivým 

žadatelům, tak v jednotlivých položkách uvedených žadatelem se zohledněním přidělených 

procentních bodů a kategorie žadatele, které jsou stanoveny v dotačním Programu na 

zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví a jeho 1. dodatku. 

Návrh rozdělení finančních prostředků, včetně souhrnu vyhodnocení všech obdržených 

žádostí, předkládá OKP ministru zdravotnictví, který na jeho základě rozhodne o konečném 

seznamu žadatelů a výši přidělených finančních prostředků. 


