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SC 2.3 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A PÉČE 

O ZDRAVÍ 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 
Aktivita – zvýšení kvality návazné péče     

Název kritéria 
Aspekt hodnocení podle 

Metodického pokynu pro řízení 
výzev, hodnocení a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE) Referenční dokument 

Poskytovatel návazné péče zajišťuje péči a služby v oborech 
gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, chirurgie a vnitřní 
lékařství. 

Potřebnost 

ANO – Žadatel má zajištěnu péči v oborech 
gynekologii a porodnictví, dětské lékařství, 
chirurgie a vnitřní lékařství. 

NE – Žadatel nemá zajištěnu péči v oborech 
gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, 
chirurgie a vnitřní lékařství. 

 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

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

Poskytovatel návazné péče zajišťuje péči alespoň ve čtyřech 
oborech/metodách definovaných Koncepcí návazné péče MZd a 
navázaných na vysoce specializované centrum. 

Potřebnost 

ANO – Poskytovatel návazné péče zajišťuje péči 
alespoň ve čtyřech oborech/metodách 
definovaných Koncepcí návazné péče MZd a 
navázaných na vysoce specializované centrum. 

 NE  – Poskytovatel návazné péče nezajišťuje 
péči alespoň ve čtyřech oborech/metodách 
definovaných Koncepcí návazné péče MZd a 
navázaných na vysoce specializované centrum. 

 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 Koncepce návazné péče 

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

Poskytovatel návazné péče má alespoň 300 akutních lůžek nebo 
méně, pokud jsou v regionu LAU1 pouze zařízení s menší 
kapacitou lůžek. 

Potřebnost 

ANO - Žadatel má zajištěno alespoň 300 
akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu 
LAU1 (okres) pouze zařízení s menší kapacitou 
lůžek. 

NE – Žadatel nemá zajištěno alespoň 300 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 vyjádření zřizovatele 
příslušného lůžkového 
poskytovatele zdravotních 
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akutních lůžek nebo méně, pokud jsou v regionu 
LAU1 pouze zařízení s menší kapacitou. 

 

služeb 

 stanovisko kraje – souhlas 
s podporou nemocnice pod 
300 akutních lůžek 

Projekt je v souladu s Koncepcí návazné péče.  Potřebnost 

ANO – Projekt je v souladu s Koncepcí návazné 
péče.  

NE – Projekt není v souladu s Koncepcí návazné 
péče.  

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 Koncepce návazné péče 

 Stanovisko MZČR  

Projekt je v souladu se strategií Zdraví 2020 Národní strategie 
ochrany a podpory zdraví – Akční plán 8b Zvýšení dostupnosti 
návazné péče. 

Potřebnost 

ANO – Projekt je v souladu se strategií Zdraví 
2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
– Akční plán 8b Zvýšení dostupnosti návazné 
péče. 

NE – Projekt není v souladu se strategií Zdraví 
2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví 
– Akční plán 8b Zvýšení dostupnosti návazné 
péče.   

 žádost o podporu 

 příloha žádosti - podklady 
pro hodnocení projektu 

 Zdraví 2020 Národní 
strategie ochrany a podpory 
zdraví – Akční plán 8b 
Zvýšení dostupnosti 
návazné péče 
 

Žadatel doložil souhlas plátce péče s realizací projektu 
v případě, že bude docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných 
hrazených zdravotních služeb. 

Potřebnost  
Účelnost 

ANO – Příjemce doložil souhlas plátce péče. 

NE – Příjemce nedoložil souhlas plátce péče. 

NERELEVANTNÍ – V případě, že nebude 
docházet k rozšíření rozsahu poskytovaných 
hrazených zdravotních služeb, není potřeba 
dokládat souhlas plátce péče. 

 žádost o podporu 

 vyjádření VZP v případě 
nasmlouvání zdravotní péče 
v příslušném zdravotnickém 
zařízení z více jak 80 %   

 vyjádření Svazu 
zdravotních pojišťoven 
v případě nasmlouvání 
zdravotní péče z více jak 80 
% 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

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

Potřebnost 

ANO – K projektu je doložen souhlas přístrojové 
komise.  
 
NE – K projektu není doložen souhlas přístrojové 
komise. 
 
NERELEVANTNÍ – V projektu nejsou zahrnuty 
přístroje/technologie, u kterých vzniká povinnost 
schválení přístrojovou komisí MZČR. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – souhlas 
přístrojové komise MZČR 

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. 

 žádost o podporu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 



3 
 

 
NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti 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 

 rozpočet projektu 

 příloha pravidel – průzkum 
trhu 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu  

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

Hospodárnost 

ANO – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivity projektu.  
 
NE – Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 
85 % způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní 
aktivity projektu. 

 žádost o podporu 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu  

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO – Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 
 
NE – Cílové hodnoty 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 – Projekt dosáhl min. hodnoty ukazatelů. 
 
NE – Projekt nedosáhl mi. hodnoty ukazatelů. 
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět.  

 MS2014+ 

 příloha žádosti – podklady 
pro hodnocení projektu 

 specifická pravidla pro 
žadatele a příjemce 

 

 


