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Kontrolní list 

Výzva MGS3 – Podpora činnosti NNO v oblasti pacientských organizací 

1. Kritéria formálních náležitostí 

 

1 V případě vyplnění názvu projektu, názvu žadatele, názvu partnera v jiném než vyžadovaném jazyce, bude možné žádost v těchto polích aktualizovat po jejím schválení. 

       Kontrolní seznam Možnost doplnění Popis kritéria a návod pro žadatele a hodnotitele 

1.1  Žádost o grant byla 
předložena v řádném 
termínu stanoveném 
ve výzvě. 

Nelze 
doplnit 

Posuzuje se, zda žádost byla předložena v aplikaci systému IS CEDR 
v termínu stanoveném ve výzvě (tj. do 14. 6. 2021 12:00).  

Kontrola probíhá ve fázi podání žádosti automaticky IS CEDR. Jinak 
než elektronicky a po uvedeném termínu žádost o poskytnutí grantu podat 
nelze. 

1.2 Žádost o grant je 
zpracována 
v požadovaném 
jazyce v souladu s 
výzvou. 

Nelze 
doplnit1 

Posuzuje se, zda pole žádosti byly vyplněny v jazyce stanoveném výzvou 
a v souladu s Pokynem pro žadatele. Kritérium je splněno v případě, že pole 
žádosti byly vyplněny v požadovaném jazyce. Kritérium není splněno 
v případě, že pole žádosti nebyly vyplněny v jazyce stanoveném výzvou 
v souladu s Pokynem pro žadatele. 

Žádost o grant musí být zpracována v českém jazyce s výjimkou polí 
vyžadovaných v jiném jazyce (Celkové shrnutí v anglickém jazyce, název 
projektu v anglickém jazyce, název žadatele v anglickém jazyce, název 
partnera v místním a anglickém jazyce). 

1.3 V žádosti o grant jsou 
vyplněny všechny 
povinné údaje. 

Nelze 
doplnit 

Kontrolováno ve fázi finalizace žádosti o poskytnutí grantu automaticky aplikací 
IS CEDR – kontrola probíhá u polí nastavených jako povinných (předložení 
žádosti bez vyplnění těchto polí není možné). U polí, která v žádosti nejsou 
z technických důvodů nastavena jako povinná, avšak jejich vyplnění je 
vyžadováno v souladu s požadavky uvedenými v Pokynu pro žadatele, 
zkontroluje vyplnění pracovník MZ ČR. 

1.4 Žádost o grant je 
podepsána 
kvalifikovaným 
elektronickým 
podpisem statutárního 
zástupce žadatele 
nebo zmocněné 
osoby. 

Nelze 
doplnit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veškeré dokumenty vyžadující podpis (Dokument žádosti o grant a stanovené 
přílohy) jsou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele, tj. 
podpisem jeho statutárního orgánu nebo v případě kolektivního statutárního 
orgánu oprávněným/i členem/členy statutárního orgánu.  

Dokumenty mohou být také podepsány jinou k tomu zmocněnou/pověřenou 
osobou na základě plné moci/pověření (pověření zaměstnance) k zastupování 
žadatele. Plnou moc/ pověření žadatel předkládá v IS CEDR jako povinnou 
přílohu. Plnou moc lze předložit jako scan dokumentu s fyzickým podpisem 
nebo jako dokument s elektronickým podpisem žadatele udělujícího plnou moc. 
Tato plná moc/toto pověření obsahuje všechny náležitosti plné moci/pověření. 
Pracovník MZ ČR provede kontrolu relevance podpisu a v případě plné 
moci/pověření její/jeho náležitosti:  

⎯ zmocnitel, který plnou moc uděluje/pověřuje, je jednoznačně identifikován, 

⎯ zmocněnec, který je plnou mocí zmocněn/pověřen, je jednoznačně 
identifikován,  

⎯ uvedení právního úkonu nebo úkonů, ke kterým zmocnitel zmocněnce 
zmocňuje/pověřuje příp. doba, po kterou zmocnění/pověření platí, 

⎯ datum a místo podpisu plné moci/pověření, 

⎯ podpis zmocnitele. 

V případě, že plná moc/pověření není doloženo nebo nesplňuje všechny 
povinné náležitosti, je možné ho doložit znovu jako přílohu žádosti v rámci bodu 
1.5. 
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2 V případě zjištění nedostatků informuje Ministerstvo zdravotnictví žadatele o těchto skutečnostech a vyzve jej prostřednictvím IS CEDR k provedení 
úprav příloh žádosti. Vlastní žádost po předložení již doplňovat nelze. 

1.5 Všechny povinné 
přílohy jsou úplné 
a jsou doloženy 
v požadované formě 
v souladu s výzvou 
a Pokynem pro 
žadatele. 

Lze doplnit2 Posuzuje se, zda byly dodány všechny relevantní povinné přílohy, které byly 
specifikovány ve výzvě. 

Posuzuje se, zda jsou všechny povinné přílohy doloženy ve formě 
specifikované výzvou. Posuzuje se dále, zda obsah dokumentu odpovídá jeho 
názvu, dokument není prázdný, jsou vyplněny všechny povinné údaje 
v požadovaném jazyce, je úplný a obsah dokumentu je čitelný a relevantní 
k danému projektu. 

Povinné přílohy jsou dokládány v českém jazyce, pokud není v Pokynu pro 
žadatele uvedeno jinak. 

Povinné přílohy (v závislosti na jejich relevanci k projektu/žadateli): 

1. Čestné prohlášení (standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla vygenerována v systému IS CEDR a opatřena 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2. Identifikace vlastnické struktury žadatele a osob jednajících jeho 

jménem (standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla vygenerována v systému IS CEDR a vyplněna. Vyplněná 

příloha byla nahrána do systému IS CEDR a opatřena kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

3. Vyjádření žadatele k veřejné podpoře (standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla vygenerována v systému IS CEDR a vyplněna.  Vyplněná 

příloha byla nahrána do systému IS CEDR a opatřena kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

4. Logický rámec projektu (standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla vygenerována v systému IS CEDR, není nutné 

podepisovat. 

5. Doklady prokazující oprávněnost žadatele (není stanoven 

standardizovaný formulář), tj. následující dokumenty: 

▪ Prohlášení o počtu členů spolku a v jakém poměru se jedná 

o pacienty, osoby blízké a jiné osoby – příloha byla nahrána do 

systému IS CEDR z počítače žadatele a opatřena kvalifikovaným 

elektronickým podpisem; 

▪ V případě právnických osob nezaložených na členském principu 

prohlášení o tom, že osoby s určitým onemocněním, jejich osoby 

blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku mají většinový 

podíl na vedení a řízení organizace, spolu s vysvětlením, jak je toho 

dosaženo – příloha byla nahrána do systému IS CEDR z počítače 

žadatele a opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem; 

▪ Stanovy a/nebo zakládací listina, nejsou-li tyto dokumenty vedeny 

v základním registru nebo agendovém informačním systému (ARES) 

a nejsou-li orgánu veřejné moci přístupněny pro výkon agendy -  

příloha byla nahrána do systému IS CEDR z počítače žadatele. Není 

nutno podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem; 

▪ Výroční zpráva za předchozí kalendářní rok s účetní závěrkou 

(existuje-li organizace dostatečně dlouhou dobu, aby mohla výroční 

zprávu vytvořit) – příloha byla nahrána do systému IS CEDR 

z počítače žadatele. Není nutno podepisovat kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

6. Prohlášení o partnerství (je-li relevantní) (standardizovaný 

formulář) 

▪ příloha byla vygenerována v systému IS CEDR, byly vyplněny údaje, 

zajištěny podpisy obou smluvních stran a příloha byla vložena do 

systému IS CEDR.  Není nutno podepisovat kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 

7. Partnerská smlouva (je-li již uzavřena) (standardizovaný vzor nebo 

vlastní formulář) 

▪ příloha byla opatřena podpisy obou stran a nahrána do systému IS 

CEDR z počítače žadatele. Není nutno podepisovat kvalifikovaným 

elektronickým podpisem. 
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2. Kritéria oprávněnosti 

8. Doklad o právní subjektivitě žadatele (je-li relevantní) (není 

stanoven standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla nahrána do systému IS CEDR z počítače žadatele.  Není 

nutno podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

9. Doklad oprávnění statutárního orgánu jednat za žadatele (je-li 

relevantní) (není stanoven standardizovaný formulář) 

▪ příloha byla nahrána do systému IS CEDR z počítače žadatele.  Není 

nutno podepisovat kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

10. Plná moc k právu jednat za žadatele (jedná-li se o jinou osobu než 

je statutární orgán) (je-li relevantní) (není stanoven 

standardizovaný formulář) 

▪ příloha opatřena podpisem statutárního orgánu byla nahrána do 

systému IS CEDR z počítače žadatele. Není nutno podepisovat 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

11. Specifikace zaměření projektu (standardizovaný formulář) 

▪ vyplněná příloha byla nahrána do systému IS CEDR a opatřena 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

1.6 Žadatel podal 
maximálně 1 žádost 
o grant v případě 
oblasti A a 
maximálně 1 žádost 
o grant v případě 
oblasti B. 

Nelze doplnit 

V případě, že žadatel podá do jedné oblasti podpory více než 1 žádost o grant,  
bude posuzována v každé oblasti podpory pouze první žádost o grant, která byla 
předložena časově jako první, a další žádosti o grant budou automaticky 
vyřazeny. 

    

  Kontrolní seznam Opravitelnost Popis kritéria a návod pro žadatele a hodnotitele 

2.1  Žadatel je oprávněný. Ne Posuzuje se, zda subjekt žadatele splňuje podmínky a kritéria stanovená 
ve výzvě. Kritérium je splněno v případě, že žadatele je možné identifikovat 
jako subjekt, který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené 
výzvou. Kritérium není splněno v případě, že žadatele není možné identifikovat 
jako subjekt, který vymezuje výzva nebo nesplňuje podmínky stanovené 
výzvou. Pracovník MZ ČR kontroluje splnění podmínek stanovených výzvou. 

Oprávněnost žadatele bude posouzena na základě informací uvedených 
v příslušném veřejně přístupném rejstříku právnických osob nebo na základě 
předložených dokladů (doklad o právní subjektivitě žadatele, doklad prokazující 
oprávněnost žadatele z hlediska působnosti v oboru, zakladatelský dokument, 
čestné prohlášení).  

Posuzuje se, zda je žadatel: 

⎯ spolek, příp. ústav podle § 214 nebo § 402 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (kód právní formy 
dle ARES: spolek - 706, ústav - 161); 

⎯ obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., 
o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů 
(kód právní formy dle ARES: 141). 

   
Dále se posuzuje: 

⎯ zda se jedná o neziskovou organizaci, která je vedena a řízena 
pacienty či na jejím vedení a řízení mají pacienti většinový podíl.  
Hlavní činnost organizace musí spočívat v pomoci pacientům  
a ochraně jejich práv a zájmů. Tato činnost musí být hlavní činností 
právnické osoby, musí být vyjádřena v jejím zakladatelském právním 
jednání (např. stanovách) a výkon činnosti musí být zřejmý dle 
výročních zpráv organizace. 

⎯ v případě, že je žadatel ústav nebo o.p.s. se dále posuzuje, zda 
pacienti či jejich osoby blízké představují většinu členů statutárních 
a jiných řídících orgánů. Stanoviska a názory organizace musí 
prokazatelně reflektovat pohled a názory jí zastupovaných pacientů  
a musí disponovat adekvátními metodami konzultací s nimi, 
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⎯ pacientskou organizací je pro účely tohoto dotačního řízení též 
organizace sdružující organizace, které splňují podmínky výše. 
 

Dále se posuzuje, zda žadatel prokázal svou oprávněnost 
prostřednictvím těchto dokumentů: 

⎯ prohlášení o počtu členů spolku a v jakém poměru se jedná o 
pacienty, osoby blízké nebo jiné osoby, 

⎯ v případě právnických osob nezaložených na členském principu 
prohlášení o tom, že osoby s určitým onemocněním, jejich osoby 
blízké nebo jejich zástupci podle občanského zákoníku mají většinový 
podíl na vedení a řízení organizace, spolu s vysvětlením, jak je toho 
dosaženo, 

⎯ stanovy a/nebo zakládací listiny, nejsou-li tyto dokumenty vedeny 
v základním registru nebo agendovém informačním systému (ARES) 
a nejsou-li orgánu veřejné moci zpřístupněné pro výkon agendy, 

⎯ výroční zprávy za předchozí kalendářní rok s účetní závěrkou (pokud 
organizace existovala tak dlouhou dobu, aby mohla výroční zprávu 
vytvořit). 

 

Podmínky oprávněnosti žadatele musí být splněny k datu podání žádosti 
o grant.  

2.2 Partner/partneři jsou 
oprávnění (pokud se 
uplatňuje partnerství). 

Ne Posuzuje se, zda partner splňuje podmínky a kritéria stanovená ve výzvě. 
Kritérium je splněno v případě, že partnera je možné identifikovat jako subjekt, 
který je vymezen výzvou a současně splňuje podmínky stanovené výzvou. 
Kritérium není splněno v případě, že partnera není možné identifikovat jako 
subjekt, který vymezuje výzva nebo nesplňuje podmínky stanovené výzvou.  

Oprávněnost partnera bude posouzena na základě informací uvedených 
v žádosti a v příslušném veřejně přístupném rejstříku právnických či fyzických 
osob dle země jeho původu. 

Posuzuje se, zda je partner veřejný nebo soukromý právní subjekt komerční 
nebo nekomerční povahy, jakož i NNO se sídlem na území Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska, stejně jako obdobné subjekty z České republiky 
a ostatních států přijímajících podporu z Finančních mechanismů EHP 
a Norska 2014-2021, nebo jakákoli mezivládní organizace, která se aktivně 
podílí na realizaci projektu a efektivně k ní přispívá. 

2.3 Projekt je v souladu se 
zaměřením výzvy 
(programová oblast, 
výsledek, výstup(y) 
programu). 

Ne Posuzuje se, zda cíle projektu jsou v souladu s podmínkami výzvy. 

Kritérium je splněno v případě, že projekt není v rozporu s cíli ani aktivitami 
výzvy. Kritérium není splněno v případě, že projekt je v rozporu s cíli a/nebo 
aktivitami výzvy. 

V případě žádosti podané do oblasti A výzvy se posuzuje, zda je projekt 
zaměřen na profesionalizaci a podporu činnosti pacientských organizací, a to 
pomocí realizace aktivit zaměřených na posílení personálních kapacit 
pacientských organizací, vzdělávání a školení pracovníků pacientských 
organizací s cílem rozšířit jejich znalosti a dovednosti, podporu rozvoje aktivit 
a služeb pacientských organizací, které poskytují pacientům nebo dalším 
pacientským organizacím které sdružují a/nebo činnosti zaměřené na 
zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, onemocnění či o činnosti 
pacientských organizací včetně realizace kampaní a osvětových akcí. 

V případě žádosti podané do oblasti B výzvy se posuzuje, zda je projekt 
zaměřen na vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment 
pacientských organizací nebo jeho vybrané části. 

 

2.4  Projekt je zaměřen 
právě na jednu 
oblast dle bodu VI. 
výzvy 

Ne 
Posuzuje se, zda je projekt zaměřen právě na jednu oblast podpory dle bodu 
VI. výzvy (oblast podpory A nebo oblast podpory B, viz níže). Nelze podat 
žádost, která by byla zaměřena na obě oblasti najednou. 

2.5 Aktivity projektu 
jsou oprávněné. 

Ne Posuzuje se, zda aktivity projektu jsou v souladu s podmínkami výzvy. 
Kritérium je splněno v případě, že aktivity nejsou v rozporu s cíli ani 
oprávněnými aktivitami výzvy a způsob realizace aktivit není v rozporu 
s podmínkami pro realizaci projektu uvedenými ve výzvě. Kritérium není 
splněno v případě, že aktivity jsou v rozporu s cíli a/nebo aktivitami výzvy 
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či způsob realizace aktivit je v rozporu s podmínkami pro realizaci projektu 
uvedenými ve výzvě. 

Aktivity projektu musí vycházet z oblastí podpory uvedených ve výzvě. 

V případě oblasti podpory A se jedná o: 

1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací.  

2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit 
jejich znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, 
vyjednávání, advokacie, PR atd. 

3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují 
pacientům nebo dalším pacientským organizacím, které sdružují (např. 
vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.). 

4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, 
onemocnění či o činnosti pacientských organizací včetně realizace kampaní 
a osvětových akcí. 

 V případě oblasti podpory B se jedná o vznik a rozvoj střešních organizací 
zastupujících segment pacientských organizací nebo jeho vybrané části 

2.6 Projekt v oblasti 
podpory A zahrnuje 
min. 2 povinné 
aktivity dle kap. VI 
výzvy 

Ne Posuzuje se, zda je projekt zaměřen alespoň na dvě z následujících aktivit: 

1. Posílení personálních kapacit pacientských organizací. 

2. Vzdělávání a školení pracovníků pacientských organizací s cílem rozšířit 
jejich znalosti a dovednosti v rámci managementu, finančního řízení, 
vyjednávání, advokacie, PR atd. 

3. Podpora rozvoje aktivit a služeb pacientských organizací, které poskytují 
pacientům nebo dalším pacientským organizacím, které sdružují (např. 
vytvoření asistenční linky, posílení poradenských aktivit atd.). 

4. Činnosti zaměřené na zvyšování povědomí veřejnosti o prevenci, 
onemocnění či o činnosti pacientských organizací včetně realizace 
kampaní a osvětových akcí. 

2.7 Místo realizace 
projektu je v souladu 
s podmínkami výzvy. 

Ne Posuzuje se, zda místo realizace je v souladu s podmínkami stanovenými 
výzvou. Kritérium je splněno v případě, že projekt je realizován na území dle 
výzvy (Česká republika, v případě zapojení partnera z donorského státu 
mohou být relevantní aktivity realizovány rovněž na území Islandu, 
Lichtenštejnska a Norska). Kritérium není splněno v případě, že projekt není 
realizován na území stanoveném výzvou. 

2.8 Termín pro ukončení 
realizace projektu 
nepřesahuje nejzazší 
termín pro ukončení 
projektu stanovený 
ve výzvě. 

Ne Kontrola probíhá ve fázi podání žádosti automaticky IS CEDR. Kontroluje se, 
zda délka předpokládané implementace projektu a období realizace projektu 
(od-do) odpovídají podmínkám výzvy. Kritérium je splněno v případě, že délka 
předpokládané implementace projektu je v souladu s nejzazším termínem pro 
ukončení realizace projektu uvedeným ve výzvě (31. 12. 2023). Kritérium není 
splněno v případě, že délka předpokládané implementace projektu přesahuje 
nejzazší termín pro ukončení realizace projektu (31. 12. 2023). 

2.9 Požadovaná výše 
grantu je v souladu 
se stanovenými 
podmínkami ve výzvě.  

Ne 
Posuzuje se, zda žádost respektuje limity minimální a maximální hranice 
požadovaného grantu stanoveného výzvou (265 000 Kč 4 240 000 Kč). 

Posuzuje se, zda žadatel respektoval podmínku, že mezi způsobilé výdaje 
projektu nelze zahrnout investice ani stavební práce či úpravy. 

Posuzuje se, zda podíl výdajů na kapitoly stavební práce a dodávky (např. 
dodávka zařízení) nepřekročil 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Kritérium je splněno v případě, že požadovaný grant je v souladu se všemi 
finančními limity dle podmínek výzvy. Kritérium není splněno v případě, 
že požadovaný grant neodpovídá některému z finančních limitů ve výzvě. 


