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11..    SSHHRRNNUUTTÍÍ  

Cílem studie byla identifikace, vyhodnocení a návrh konkrétních doporučení pro úzká místa 

ve vnitřním procesu hodnocení a výběru projektů, tj. od sběru žádostí, přes jejich hodnocení 

a výběr, po oznámení výsledků a podepisování smluv.  

 

Celkově lze konstatovat, že systém hodnocení a výběru projektů je nastaven efektivně, obsahuje 

všechny potřebné náležitosti a odpovídá existujícím požadavkům EK. Jeho další zjednodušování 

se za momentální situace nejeví reálné. Lhůty pro kontrolu a hodnocení projektů jsou 

dostatečné a v současnosti nedochází k jejich překračování. Děje se tak zejména díky posunu 

termínů ukončování výzev tak, aby nekončily společně. Také lhůty pro vykonávání kontroly ex-

ante a k předložení dokumentů k podpisu smlouvy jsou adekvátní a nepředstavují žádná 

omezení. Obě pracoviště si vyvinula efektivní systémy kontroly a hodnocení projektů, které 

uplatňují. Velice vhodný se jeví systém zavedený na obou pracovištích, kdy se v případě 

komplikovanějších dotazů či pochybností navštěvují už i konzultované projekty. Umožní to 

předejít mnohým problémům a nejasnostem při hodnocení a napomáhá úspěchu projektu při 

hodnocení. Systém výběru interních i externích hodnotitelů je nastaven transparentně a taktéž 

hodnotící kritéria jsou nastavena objektivně a zajišťují rovný přístup k hodnocení projektů mezi 

aktivitami v rámci oblasti podpory.  

 

Hlavní doporučení: 

Na základě provedeného studia související dokumentace, její analýzy a provedených rozhovorů 

s pracovníky řídicího orgánu, formuloval zpracovatel následující doporučení1: 

 

Oblast personálních otázek a pracovního vytížení zaměstnanců ŘO: 

 Dodržovat hranici maximálního počtu projektů, které připadají na jednoho hodnotitele. 

Odpovídající zatížení jednoho hodnotitele je 20 projektů (jako hlavního hodnotitele). 

Při tomto rozsahu je možné garantovat bezproblémový a efektivní proces kontroly a 

hodnocení.  

 

Oblast vyhlašování výzev: 

 Při vyhlašování výzev zavést systém spolupráce mezi oddělením metodiky a oddělením 

hodnocení projektů. 

                                            

 

1 Jedná se pouze o výběr doporučení. Všechna doporučení jsou formulována v kapitole 4.2. 
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o Posílit vnitřní komunikační toky ohledně plánování výzev (nejen termíny, také 

zaměření, alokace výzev atd.). 

o Plánovat výzvy takovým způsobem, aby nekončily ve stejném termínu – rozložení 

termínů kolových výzev. 

 

Oblast hodnocení projektů: 

 Specializace interních hodnotitelů - Na obou pracovištích zavést systém hodnocení 

rozpočtů a finančně-ekonomických analýz jedním člověkem (pro každou oblast). Pro 

každou oblast je vhodné vyškolit dva lidi z důvodu zastupitelnosti. 

 Pořádat pravidelná školení a zavést systém dlouhodobého vzdělávání pro interní 

hodnotitele. 

 Při výběru nových externích hodnotitelů zvážit zavedení systému zkušebního posudku, 

na jehož základě bude možné posoudit kvalitu práce hodnotitele. Šetří se tak čas a 

náklady v budoucnosti. Projekty pro zkušební posudky by mohly být vybírány z databáze 

již předložených projektů. 

 Zavést systém návštěv místa realizace při hodnocení projektů (v případě pochybností o  

potřebnosti předloženého projektu). Nový systém plánování výzev  by měl pro tento 

postup poskytnout prostor. 

 Stanovit minimální hranici bodů finančně-ekonomické analýzy, kterou musí každý 

projekt splnit, aby byl podpořen, nezávisle na celkovém počtu bodů. Nepodporovat 

projekty, které mají 0 bodů z finančně-ekonomické analýzy, i když splnily hranici 

přijatelnosti (50 bodů). Zpracovatel doporučuje zpracování analýzy ohledně výsledků 

ECBA u dosavadních předložených projektů (zejména těch, které dosáhly hranice 50 

bodů) a na základě výsledků analýzy stanovit minimální hranici bodů z ECBA pro 

přijatelnost projektu. 

 Stanovit minimální hranici bodů při hodnocení rozpočtu projektu, kterou musí každý 

projekt splnit nezávisle na celkovém počtu bodů. Nepodporovat projekty, které mají 

0 bodů u rozpočtu, i když splnily hranici přijatelnosti (50 bodů).  

 Věnovat více pozornosti kontrole rozpočtu a adekvátnosti výše cen pořizovaného 

vybavení. V případě, že žadatel na základě rozpočtu plánuje pořizovat drahé vybavení, 

je vhodné provádět škrty (úpravy) v rozpočtu.  

 Detailněji posuzovat oprávněnost plánovaných aktivit a jejich finanční náročnost. 

Pokud možno předcházet již v době konzultací skutečnosti, kdy žadatel plánuje aktivity 

pouze pro aktivity, tj. aby vyhověl podmínkám programu, aniž by měly reálné 

opodstatnění. 
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Oblast bodovaných kritérií při hodnocení: 

 Zvážit rozšíření škály přidělování bodů (rozdělit na jednotlivé body) v kritériu C.1 

Kvalita projektu z hlediska jeho přínosů a přiměřenosti, vazba na monitorovací 

ukazatele, bod 1) Přímá vazba realizovaného projektu na již zrealizované či probíhající 

projekty nebo aktivity své či jiných subjektů.  

 Zvážit snížení počtu bodů o 1 a rozšíření škály přidělování bodů  v kritériu C.2 Kvalita 

projektu z hlediska jeho přínosů a přiměřenosti, vazba na monitorovací ukazatele, bod 3 

Schopnost výstupů projektu uplatnit se na trhu. 

 Rozšířit škálu bodování, neboli rozdělit bodování na jednotlivé body, je možné také 

v kritériu E Udržitelnost, bod 1) Udržitelnost výstupů projektu v investiční a provozní 

fázi. 

 Snížit počet bodů v kritériu F. Horizontální kritéria o 3 body tak, že kladný dopad 

v každém podkritériu bude 1 bod. 

 Další možností je úplné zrušení bodování horizontálních kritérií. Prozkoumání souladu 

projektu s horizontálními kritérii by bylo součástí kontroly přijatelnosti, kde by se pouze 

„odškrtl“ vliv projektu na horizontální kritéria. 

 Přidat body, které byly ušetřeny prostřednictvím předcházejících navrhovaných úprav 

(celkem 4 body), k hodnocení rozpočtu v bodu D. Kvalita zpracování projektu. Doplnit 

hodnocení rozpočtu o dva aspekty, týkající se dodržování cen v místě a čase obvyklých. 
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22..  MMEETTOODDIICCKKÁÁ  SSPPEECCIIFFIIKKAACCEE  RREEAALLIIZZAACCEE  

Kontrola, hodnocení a výběr projektů je jedním z klíčových bloků funkcionality řídicího systému 

ROP JV. Tento proces lze dále rozčlenit na dílčí činnosti mezi které patří: 

 Nastavení postupů pro kontrolu, hodnocení, výběr projektů a řízení změn 

 Aktualizace metodických postupů 

 Příprava výzev pro příjem žádostí a vyhlášení výzev 

 Poskytování konzultací zájemcům o dotaci 

 Vytvoření a vedení seznamu zpracovatelů 

 Příjem žádostí o dotaci 

 Kontrola formálních náležitostí  

 Kontrola přijatelnosti a hodnocení projektů 

 Administrace výběru projektů a Příprava výběru projektů pro Výbor Regionální rady 

 Výběr projektů 

 Analýza rizik 

 Projektová kontrola předběžná (ex-ante) 

 Příprava smlouvy o poskytnutí dotace a její podpis 

 

Tato studie se zaměřila pouze na činnosti vyznačené tučným písmem. 

 

Práce na studii byla rozdělena do tří hlavních fází / etap 

 Analýza skládající se z podaktivit odpovídajících dílčím blokům evaluačních otázek. 

 Syntéza poznatků, formulace závěrů a doporučení. 

 Finalizace závěrečné zprávy a prezentace výsledků a přínosů evaluace. 

 

2.1. Použité zdroje 

Hlavním zdrojem dat pro studii byla implementační dokumentace ROP JV, v níž jsou 

specifikovány všechny procesní kroky od příjmu projektů až po podpis smlouvy o poskytnutí 

dotace. Jednalo se zejména  o: 

 Regionální operační program NUTS II Jihovýchod 
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 Prováděcí dokument k ROP NUTS II Jihovýchod 

 Příručku pro žadatele a příjemce 

 Operační manuál ROP NUTS II Jihovýchod 

 

Vedle implementační dokumentace měly zásadní význam pro zpracování studie rovněž 

dokumenty metodické  povahy ŘO ROP JV – především: 

 Všechny metodické pokyny, vydané ŘO ROP JV a mající vztah k administraci, hodnocení 

a výběru projektů 

 Hodnotící kritéria pro jednotlivé oblasti podpory 

 Přijaté projektové žádosti včetně kompletní dokumentace a hodnocení těchto žádostí  

 Seznam všech projektů dle jednotlivých výzev doporučených VRR k financování  

 Seznam všech schválených projektů VRR a 

 Informace zjištěné v průběhu polostrukturovaných rozhovorů. 

 

V průběhu realizace studie proběhly tři schůzky s pracovníky Řídicího orgánu ROP JV: 

o 12.5.2009 v Jihlavě s Ing. Erikou Šteflovou – vedoucí odboru implementace projektů 

a Ing. Renatou Pavlů – vedoucí oddělení hodnocení projektů  

o 12.5.2009 v Brně s Mgr. Monikou Krumpovou – vedoucí oddělení hodnocení projektů  

o 22.5.2009 v Jihlavě s Ing. Renatou Pavlů - vedoucí oddělení hodnocení projektů  

 

V průběhu projektu byly prostudovány tyto projekty včetně související dokumentace a 

hodnocení: 

Registrační číslo Název projektu Osa 

Veřejné 
prostředky 
celkem 

Soukromé 
prostředky 
celkem Žadatel 

CZ.1.11/3.3.00/02.00650 

Velká Bíteš - stavba 2 
Rekonstrukce křižovatky ulic 
Kostelní, Na Valech, 
Tišnovská a Vlkovská 

3.3 11 422 743 0 Město Velká Bíteš 

CZ.1.11/2.1.00/02.00448 
Revitalizace zámeckého 
pivovaru - Knoflíkářské 
muzeum 

2.1 48 779 145 0 Město Žirovnice 

CZ.1.11/2.1.00/01.00069 EA Hotel Joseph 1699 2.1 16 577 228 11 051 486 Accomo, s.r.o. 

CZ.1.11/3.1.00/02.00600 
Mahrenka - centrum 
sociálních služeb 

3.1 18 496 136 1 499 687 
Diecézní charita 

Brno 
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Registrační číslo Název projektu Osa 

Veřejné 
prostředky 
celkem 

Soukromé 
prostředky 
celkem Žadatel 

CZ.1.11/3.3.00/01.00211 
Rekonstrukce sportovního 
areálu Základní školy 
Kamenice nad Lipou 

3.3 7 370 063 0 
Město Kamenice 

nad Lipou 

CZ.1.11/3.3.00/02.00660 
Areál koupaliště Luka nad 
Jihlavou 

3.3 29 882 000 0 
Městys Luka nad 

Jihlavou 

CZ.1.11/2.2.00/02.00471 

Rozvoj marketingových a 
propagačních aktivit města 
Třeště v oblasti cestovního 
ruchu 

2.2 1 984 965 0 Město Třešť 
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33..  AANNAALLYYTTIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  

Analytická fáze se skládala ze čtyř podaktivit (úkolů), pomocí kterých zpracovatel nacházel 

informace a zdroje pro stanovení odpovědí na evaluační otázky formulované v zadávací 

dokumentaci.  

3.1. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 

Evaluační otázky: 

 Jsou lhůty stanovené pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí dostatečné 

vzhledem  k počtu a složitosti předkládaných projektů? 

 Nedochází k jejich překračování z důvodu nedostatečných lidských kapacit ŘO ROP JV? 

 Není kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí zbytečně komplikovaná? 

 Lze nastavit systém lépe? 

V rámci tohoto úkolu bylo cílem zjistit, zda-li jsou stanovené lhůty (tj. 60 kalendářních dní) 

dostatečně dlouhé, nebo zda dochází k jejich překračování z důvodu složitosti projektů nebo 

z důvodu omezených lidských kapacit. Úkol se současně zaměřil na to, zda-li není kontrola 

přijatelnosti a formálních náležitostí zbytečně komplikovaná a zda-li by ji nebylo možné 

zjednodušit. 

Úkol byl kromě studia související dokumentace (viz bod 2.1) řešen polostrukturovanými řízenými 

rozhovory s pracovníky OIP (odboru implementace projektů) na pracovišti v Brně a Jihlavě.  

3.2. Samotné hodnocení žádostí o poskytnutí dotace 

Evaluační otázky: 

 Je zajištěn transparentní  systém výběru interních a externích hodnotitelů? 

 Jsou hodnotící kritéria nastavena objektivně, zajišťují rovný přístup hodnocení projektů 

mezi aktivitami v rámci oblasti podpory? 

 Jsou zvýhodňovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování cílů oblastí podpory, 

příp. prioritních os? 

 Jsou lhůty stanovené pro hodnocení (ve smyslu bodování) dostatečné vzhledem  k počtu 

a složitosti předkládaných projektů a lidským zdrojům k tomu vyčleněným? 

 Nedochází k překračování těchto lhůt? 

 Lze systém nastavit lépe? 
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V rámci této aktivity byl hodnocen systém transparentnosti výběru interních a externích 

zpracovatelů. Existuje pro přidělování projektů zpracovatelům nějaký systém, nebo jsou 

přiřazováni k projektům náhodně? Jak je vyloučen konflikt zájmů (příp. neobjektivita)?   

Při hledání odpovědí na výše formulované evaluační otázky byly využity jak metody desk 

research (analýza hodnotících kritérií, analýzy metodických pokynů, implementační 

dokumentace) tak i řízených polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky odboru implementace 

projektů.  

3.3. Výběr projektů, kontrola ex-ante, podpis smlouvy 

Evaluační otázky: 

 Odpovídá Seznam projektů doporučených k financování projektům skutečně schváleným 

Výborem Regionální rady? 

 Není lhůta pro provedení kontroly ex-ante u projektů schválených Výborem Regionální 

rady příliš dlouhá s ohledem na absorpční kapacitu a pravidlo N+3, resp. N+2? 

 Je lhůta k předložení dokladů nezbytných k podpisu smlouvy dostatečná? 

Aktivity tohoto tematického bloku byly řešeny dvěmi metodami – analýzou dokumentů (zejména 

komparací projektů předložených ke schválení Výboru Regionální rady a seznamu schválených 

projektů Výborem Regionální rady) a řízenými polostrukturovanými rozhovory se zaměstnanci 

Odboru implementace projektů.  
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44..  ZZÁÁVVĚĚRRYY  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ  

4.1. Odpovědi na evaluační otázky 

 Jsou lhůty stanovené pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí dostatečné 

vzhledem k počtu a složitosti předkládaných projektů? Nedochází k jejich 

překračování z důvodu nedostatečných lidských kapacit ŘO ROP JV? 

V průběhu implementace ROP JV došlo k úpravě lhůt – kontrola formálních náležitostí byla 

prodloužena na 60 dní. O podporu z ROP JV je ze strany žadatelů velký zájem a celkově bylo 

v rámci dosud uskutečněných výzev přijato cca 800 projektů (žadatelé z Jihomoravského kraje 

vykazují o něco větší zájem). Na kontrolu přijatelnosti a hodnocení postoupilo přibližně 700 

projektů. Samotná kontrola formálních náležitostí jednoho projektu trvá v průměru 2-4 hodiny 

(bez zadávání do Monitu), přičemž nejnáročnější na kontrolu jsou majetkoprávní vztahy. 

V případě nekomplikovaného středně velkého projektu, který má všechny potřebné náležitosti, 

je možné vykonat kontrolu včetně hodnocení za 5 hodin (bez evidence v Monitu). Přibližně ¾ 

žadatelů je ale potřeba vyzývat k doplnění údajů a tím se celý proces prodlužuje na dva i více 

dní. 

V prvních kolech vyhlašování výzev nastala komplikovaná situace, kdy všechny výzvy dobíhaly 

společně.  

Pracoviště v Brně nemělo obsazenou personální kapacitu a na celý proces kontroly a hodnocení 

projektů byly pouze 4 osoby. Za této situace vycházelo na jednoho člověka přibližně 40 projektů 

na kontrolu a 35 projektů na hodnocení, jako na hlavního kontrolora a hodnotitele a přibližně 40 

projektů na kontrolu a 35 projektů na hodnocení jako na vedlejšího kontrolora a 

hodnotitele(celkově tedy 70 projektů na člověka)3 i po předání některých projektů z brněnského 

pracoviště do Jihlavy. 

 

Situace v Jihlavě byla odlišná. Pracoviště v Jihlavě, konkrétně zejména oddělení hodnocení 

projektů, mělo stabilní personální kapacitu pro kontrolu a hodnocení projektů připravenou již na 

začátku vyhlašování výzev a proto byli pracovníci schopni zvládnout i obrovský nápor projektů2. 

Na jednoho pracovníka připadalo přibližně 30-35 projektů jako na hlavního hodnotitele a 

přibližně 30-35 projektů jako na vedlejšího hodnotitele3 (celkově tedy 60-70 projektů).4  

 

                                            

 

2 Za předpokladu práce přesčas všech pracovníků OHP a spolupráce pracovníků ostatních oddělení. 
3 Systém kontroly čtyř očí. 
4 Počet projektů hodnocených na pracovišti v Jihlavě zahrnoval i projekty převzaté z pracoviště v Brně 

z důvodu uvolnění kapacity brněnského pracoviště.  
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Avšak aby bylo možné garantovat bezproblémový a efektivní proces kontroly a hodnocení, činí 

odpovídající zatížení jednoho hodnotitele 20 projektů (jako hlavního hodnotitele).   

 

V souvislosti s přetížením brněnského pracoviště došlo také u poslední výzvy k prodloužení 

termínu hodnocení formálních náležitostí o 15 dní. V ostatních případech k posunu termínů 

nedocházelo. Velice efektivním krokem k zabránění opakování potíží s přetížením pracovníků 

oddělení hodnocení projektů jsou posuny plánovaných termínů ukončení výzev tak, aby výzvy 

nekončily společně. Za takto nastavených podmínek lze konstatovat, že lhůty jsou vyhovující 

s ohledem na počet a složitost předkládaných projektů.  

 

 Není kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí zbytečně komplikovaná? Lze 

nastavit systém lépe? 

Proces kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti byl pečlivě a dlouhodobě sestavován 

pracovníky řídicího orgánu. V průběhu implementace programu došlo v souladu se zkušenostmi 

s výzvami k jeho zjednodušení. Pracovníci používají při kontrole projektů checklisty, které jsou 

efektivní pomůckou. Dalšími nástroji jsou funkční interní databáze informací a vstupy 

do placených i neplacených databází, které slouží při kontrole a hodnocení projektů. 

Systém, jak je nastaven v současnosti, obsahuje všechny potřebné náležitosti a odpovídá 

existujícím požadavkům EK. Jeho další zjednodušování se za momentální situace nejeví reálné.  

  

 Je zajištěn transparentní  systém výběru interních a externích hodnotitelů? 

Systém výběru interních i externích hodnotitelů je nastaven transparentně a je detailně popsán 

v operačním manuálu (OM). Při výběru hodnotitelů se dbá na zamezení střetu zájmů. Interní 

hodnotitelé jsou vybírání jmenovitě podle seznamu. Pro výběr externích hodnotitelů existuje 

propojená databáze mezi pracovišti v Brně a Jihlavě, která obsahuje kromě kontaktních údajů, 

životopisů a zaměření hodnotitelů také editovatelné pole pro komentáře k hodnotitelům.  

Externí hodnotitelé jsou přiřazováni podle své odbornosti na základě abecedního seznamu. Dle 

OM mají sice hodnotitelé možnost vybírat externího experta s přihlédnutím k odbornosti a 

znalostem tohoto experta, přesto toto řešení není příliš flexibilní. Není např. možné 

upřednostňovat hodnotitele, se kterými jsou lepší zkušenosti a kteří vypracovávají kvalitnější 

posudky. 

Nastavený systém také nedovoluje přidělit např. dva obsahově těsně související projekty 

jednomu hodnotiteli a tak zabezpečit vyšší koherenci a kvalitu hodnocení. 

 

 Jsou hodnotící kritéria nastavena objektivně, zajišťují rovný přístup hodnocení 

projektů mezi aktivitami v rámci oblasti podpory? 
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Hodnotící kritéria jsou nastavena objektivně a zajišťují rovný přístup hodnocení projektů mezi 

aktivitami v rámci oblasti podpory. Zpracovatel se při jejich studiu setkal s některými 

skutečnostmi, které navrhuje upravit či doplnit. Doporučení na úpravu hodnotících kritérií jsou 

uvedena níže v kapitole 4.2 

 

 Jsou zvýhodňovány projekty, které nejvíce přispívají k naplňování cílů oblastí 

podpory, příp. prioritních os? 

Při celém procesu kontroly a hodnocení se přihlíží k tomu, aby projekt přispíval k naplňování cílů 

oblastí podpory a potažmo prioritních os a celého programu. Není možné, aby byl podpořen 

projekt, který tuto podmínky nesplňuje. Nejvíce se shoda cílů projektu a jeho plánovaných 

projektových aktivit s cíli oblastí podpory může projevit při hodnocení a bodování specifických 

kritérií, kdy projekt, který naplňuje více podporovaných aktivit dostává i větší bodové 

ohodnocení.  

 

 Jsou lhůty stanovené pro hodnocení (ve smyslu bodování) dostatečné vzhledem  

k počtu a složitosti předkládaných projektů a lidským zdrojům k tomu vyčleněným? 

Nedochází k překračování těchto lhůt? 

Lhůty stanovené na hodnocení jsou dostatečné a nedochází k jejich překračování. Obě 

pracoviště si vyvinula vlastní systémy kontroly a následného hodnocení projektů. 

Na pracovišti v Jihlavě nejdříve provádějí kontrolu formálních náležitostí systémem, kdy oba 

„kontroloři“ sedí proti sobě a případné nesrovnalosti ihned diskutují. Žadatel je vyzván k 

doplnění chybějících dokumentů a až po jejich doložení začíná kontrola přijatelnosti 

a hodnocení projektu. 

Na pracovišti v Brně  spojili proces kontroly formálních náležitostí s kontrolou přijatelnosti 

a hodnocením. Nejdříve projekt samostatně kontroluje a hodnotí jeden hodnotitel, následně 

druhý. V případě chybějících dokumentů je proces kontroly a hodnocení projektu přerušen 

a znovu obnoven až po jejich doložení žadatelem. 

Oba systémy jsou funkční, mají své výhody a pracovníkům vyhovují. Nedoporučujeme uměle 

sjednocovat proces. 

Jako velice vhodný se jeví systém hodnocení interními hodnotiteli zavedený na pracovišti 

v Jihlavě, kdy rozpočty hodnotí pouze jeden člověk. Touto specializací je zajištěna vysoká 

odbornost zpracovatele a možnost vzájemného srovnávání rozpočtů projektů a tím dosažení 

efektivnějšího a objektivnějšího hodnocení. Stejný systém je zaveden také u hodnocení 

finančně-ekonomických analýz. 

 

 Lze systém nastavit lépe? 
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Systém hodnocení projektů a jeho evidence se neustále vyvíjí a zlepšuje na základě zkušeností 

z předchozích výzev. Původně byly projekty při nedodání některé z příloh vyřazovány, 

v současnosti jsou žadatelé vyzýváni k doplnění. Papírové hodnotící tabulky byly nahrazeny 

elektronickými, které jsou načítány do Monitu. Je tak zajištěn detailní systém sledování průběhu 

hodnocení a informace o hodnocení jsou kdykoliv k dispozici (např. pro konzultace s neúspěšnými 

žadateli).  

Mezery nastavení systému je vidět ve způsobu, kdy „všichni hodnotí všechno“, bez detailní 

znalosti problematiky5. Hodnotitelé mají k dispozici hodnotící formuláře a mají hodnotit 

a ověřovat pouze to, co je napsáno. V případě pochybností nemají metodickou podporu, na 

kterou by se mohli obracet.6 Problémem je to zejména na pracovišti v Brně, kde je kromě 

vedoucí pracovnice OHP kompletně nový personál.  

Objektivnímu způsobu hodnocení by pomohla návštěva místa realizace při hodnocení projektu. 

Na pracovišti v Jihlavě zavedli systém, kdy se v případě komplikovanějších dotazů či pochybností 

navštěvují už i konzultované projekty. Umožní to předejít mnohým problémům a nejasnostem a 

napomáhá to efektivnímu hodnocení. 

 

 Odpovídá Seznam projektů doporučených k financování projektům skutečně 

schváleným Výborem Regionální rady? 

Seznam projektů doporučených k financování odpovídá seznamu projektů skutečně schválených. 

VRR nemění pořadí schválných projektů, pouze stanoví „čáru“, po kterou jsou projekty 

podpořeny.  

 

 Není lhůta pro provedení kontroly ex-ante u projektů schválených Výborem 

Regionální rady příliš dlouhá s ohledem na absorpční kapacitu a pravidlo N+3, resp. 

N+2? Je lhůta k předložení dokladů nezbytných k podpisu smlouvy dostatečná? 

Lhůta pro provedení kontroly ex-ante u schválených projektů je dostatečně dlouhá, aby se při 

dobrém plánování stihly vykonat všechny potřebné kontroly. 14 dní není doba, která by mohla 

ohrozit absorpční kapacitu či dodržování pravidla N+3, resp. N+2. Její zkracování se za 

momentální situace rozhodně nedoporučuje.  

Lhůta pro předkládání nezbytných dokladů k podpisu smlouvy je dostatečná a s jejím dodržování 

nemají úspěšní žadatelé problémy. Lhůtu je v případě potřeby možné prodloužit. Prodloužení se 

využívá zejména při dokládání úvěrové smlouvy. 

                                            

 

5 Interní zpracovatelé nejsou experty v hodnocených oblastech. 
6 Připravuje se aktualizace Metodického pokynu pro hodnotitele včetně důležitých odkazů pro potřeby 
kontroly formálních náležitostí a včetně vysvětlení k jednotlivým bodovacím kritériím 
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4.2. Doporučení a závěry 

Na základě provedeného studia související dokumentace, její analýzy a provedených rozhovorů 

s pracovníky řídicího orgánu, formuloval zpracovatel následující doporučení: 

Oblast personálních otázek a pracovního vytížení zaměstnanců ŘO: 

 Dodržovat hranici maximálního počtu projektů, které připadají na jednoho hodnotitele. 

Odpovídající zatížení jednoho hodnotitele je 20 projektů (jako hlavního hodnotitele). 

Při tomto rozsahu je možné garantovat bezproblémový a efektivní proces kontroly a 

hodnocení.  

 Zavést systém zjišťování vzdělávacích potřeb a dlouhodobého vzdělávání. 

 Vyhodnotit přínos dosud realizovaných školení. 

 Zvážit posílení personální kapacity brněnského pracoviště. Pokud bude zachován 

stávající systém vyhlašování výzev (ukončování výzev ve stejných termínech), jeví se 

momentální stav 5 lidí, s jedním člověkem dlouhodobě nepřítomným, jako 

nedostatečný. 

 

Oblast vyhlašování výzev: 

 Při vyhlašování výzev zavést systém spolupráce mezi oddělením metodiky a oddělením 

hodnocení projektů. 

o Posílit vnitřní komunikační toky ohledně plánování výzev (nejen termíny, také 

zaměření, alokace výzev atd.) 

o Důsledně plánovat termíny ukončení výzev tak, aby výzvy nekončily společně  - 

rozložení termínů ukončení kolových výzev. 

 V příručce pro příjemce a žadatele nebo v Příručce Benefit zvážit vysvětlení žadatelům 

oblasti sledování monitorovacích indikátorů a významu tohoto sledování. Do této oblasti 

patří vysvětlení významu sledování, definice indikátorů, výběr vhodného indikátoru a 

frekvence jejich sledování, vysvětlení pojmů, jako jsou výstup, výsledek a dopad 

projektu. 

 Zvážit úpravu následující formulace v Příručce pro příjemce a žadatele a potažmo také 

v Uživatelské příručce Benefit7: 

Každý projekt by měl přispívat k naplnění principu rovných příležitostem a k udržitelnému 

rozvoji.  

Nová formulace: 
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Žádný projekt nesmí mít negativní vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Ideálně mají 

projekty přispívat k naplnění těchto dvou principů. 

 Dále navrhujeme konkrétnější vysvětlení skutečnosti, co pozitivní vliv projektu, na tyto 

dva principy, může v praxi znamenat.  

 

Oblast hodnocení projektů: 

 Podporovat konzultace a účast žadatelů na seminářích. 

 Při hodnocení typově podobných projektů zvážit možnost povolit zadání vypracování 

posudků jednomu zpracovateli / externímu hodnotiteli. 

 Specializace interních hodnotitelů - na obou pracovištích zavést systém hodnocení 

rozpočtů a finančně-ekonomických analýz jedním člověkem (pro každou oblast). Pro 

každou oblast je vhodné vyškolit dva lidi z důvodu zastupitelnosti. 

 Pořádat pravidelná školení pro interní hodnotitele, zjišťovat vzdělávací potřeby a 

zavést systém dlouhodobého vzdělávání. Navrhované okruhy vzdělávání: specializované 

dovednosti typu stavební problematiky, technické problematiky, veřejná podpora atd. 

 Provést revizi databáze externích hodnotitelů – vyřazení hodnotitelů, se kterými nejsou 

dobré zkušenosti a doplnění databáze o nové hodnotitele. 

 Při výběru nových externích hodnotitelů zvážit zavedení systému zkušebního posudku, 

na jehož základě bude možné posoudit kvalitu práce hodnotitele. Šetří se tak čas a 

náklady v budoucnosti. Projekty pro zkušební posudky by mohly být vybírány z databáze 

již předložených projektů.  

 Jako součást informací pro nové (i stávající) externí hodnotitele zavést vzorový posudek 

projektu. Hodnotitelé tak budou mít ucelenou představu o kvalitě výstupu, který se 

od nich očekává.  

 Zavést systém návštěv místa realizace při hodnocení projektů (v případě pochybností 

o potřebnosti předloženého projektu). Nový systém plánování výzev by to měl umožnit. 

 V případě potřeby zvážit externí výpomoc při návštěvách na místě realizace projektů. 

V případě přistoupení na tuto variantu, důsledně vybírat hodnotitele a detailně nastavit 

formu spolupráce, aby se nezopakovala negativní zkušenost z minulosti. 

 Umožnit zapojení interních hodnotitelů projektu do fáze realizace projektu z důvodu 

prohloubení znalostí z realizační fáze. 

 Stanovit minimální hranici bodů finančně-ekonomické analýzy, kterou musí každý 

projekt splnit nezávisle na celkovém počtu bodů. Nepodporovat projekty, které mají 

0 bodů z finančně-ekonomické analýzy, i když splnily hranici přijatelnosti (50 bodů). 

Zpracovatel doporučuje zpracování analýzy ohledně výsledků ECBA u dosavadních 
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předložených projektů (zejména těch, které dosáhly hranice 50 bodů) a na základě 

výsledků analýzy stanovit minimální hranici bodů.  

 Stanovit minimální hranici bodů při hodnocení rozpočtu projektu, kterou musí každý 

projekt splnit nezávisle na celkovém počtu bodů. Nepodporovat projekty, které mají 

0 bodů u rozpočtu, i když splnily hranici přijatelnosti (50 bodů).  

 Věnovat více pozornosti kontrole rozpočtu a adekvátnosti výše cen pořizovaného 

vybavení a provádět korekce rozpočtu. V případě, že žadatel na základě rozpočtu 

plánuje pořizovat nepřiměřeně nákladné vybavení, je vhodné provádět škrty (úpravy) v 

rozpočtu.  

 Zvážit zavedení tabulky pro srovnávání cen při kontrole rozpočtu – „unifikované ceny“ 

za základní typy pořizovaného vybavení. Do tabulky navrhuje zpracovatel zahrnout 

např. tyto rozpočtové položky: zpracování studie, notebook, stolní počítač, 

dataprojektor, tiskárna, mobilní telefon, telefax, kancelářský stůl, kancelářská židle, 

konferenční židle, osvětlení, kancelářská skříň standardních rozměrů, výdaje 

na propagaci, odměny pro řídicí a administrativní pracovníky projektu atp. 

 Detailněji posuzovat oprávněnost plánovaných aktivit a jejich finanční náročnost. 

Pokud možno předcházet již v době konzultací skutečnosti, kdy žadatel plánuje aktivity 

pouze pro aktivity, tj. aby vyhověl podmínkám programu, aniž mají tyto aktivity reálné 

opodstatnění. 

 Zvažovat odůvodněnost zařazování podpory informační společnosti (např. internetový 

stánek na koupališti). 

 Zajistit přenos dosavadních zkušeností s hodnocením pro všechny hodnotitele 

prostřednictvím revize příručky pro hodnotitele, která právě probíhá.  

 Podporovat účast potenciálních žadatelů na seminářích a podporovat konzultace 

projektů. Konzultované projekty mají méně formálních nedostatků a jsou při hodnocení 

úspěšnější. 

 

Oblast bodovaných kritérií při hodnocení 

 Rozšířit škálu přidělování bodů v kritériu C.1 Kvalita projektu z hlediska jeho přínosů a 

přiměřenosti, vazba na monitorovací ukazatele, bod 1).  

Návrh bodování: 

1) Přímá vazba realizovaného projektu na již zrealizované či 
probíhající projekty nebo aktivity či jiných subjektů 4 

Projekt významně rozšiřuje kvalitu již zrealizovaného či probíhajícího 
projektu a zajišťuje jeho komplexnost.  3-4 

Projekt částečně rozšiřuje kvalitu již zrealizovaného či probíhajícího 
projektu a zajišťuje jeho komplexnost 2-1 
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1) Přímá vazba realizovaného projektu na již zrealizované či 
probíhající projekty nebo aktivity či jiných subjektů 4 

Projekt neprokázal vazbu na žádný zrealizovaný či probíhající projekt 0 

 

 Zvážit snížení počtu bodů o 1 bod v kritériu C.2 a rozšířit škálu přidělování bodů 

(rozdělit na jednotlivé body) v kritériu C.2 Kvalita projektu z hlediska jeho přínosů a 

přiměřenosti, vazba na monitorovací ukazatele, bod 3). 

Návrh bodování: 

3) Schopnost výstupů projektu uplatnit se na trhu 4 

Marketingová strategie a marketingový mix jsou komplexní a reálné, 
vycházejí z kvalitní analýzy relevantního trhu  

Ano 3-4 

Částečně 1-2 

Ne 0 

 

 Rozšířit škálu bodování, neboli rozdělit bodování na jednotlivé body je možné také 

v kritériu E Udržitelnost, bod 1) Udržitelnost výstupů projektu v investiční a provozní 

fázi. 

 Ubrat počet bodů v kritériu F. Horizontální kritéria o 3 body. 

Návrh bodování: 

F. Horizontální kritéria 2 

1) Dopad projektu na životní prostředí 1 

kladný 1 

neutrální 0 

2) Dopad projektu na rovné příležitosti 1 

kladný 1 

neutrální 0 

 

 Další možností je úplné zrušení bodování horizontálních kritérií. Prozkoumání souladu 

projektu s horizontálními kritérii by následně bylo součástí kontroly přijatelnosti, kde by 

se pouze „odškrtl“ vliv projektu na horizontální kritéria. 

 Přidat body, které byly vyšetřeny prostřednictvím předcházejících navrhovaných úprav 

(celkem 4 body), k hodnocení rozpočtu v bodu D. Kvalita zpracování projektu a doplnit 

hodnocená kritéria u rozpočtu o témata související s cenami v místě a čase obvyklými. 

Návrh bodování: 
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3) Rozpočet projektu 9 

Rozpočet obsahuje podrobné položkové rozčlenění jednotlivých 
výdajů v rámci způsobilých výdajů, všechny výdaje v rozpočtu jsou 
nezbytné pro realizace projektu, způsobilé a přiměřené, mají 
jednoznačnou návaznost na jednotlivé aktivity projektu, rozpočet 
respektuje stanovené limity dle typu způsobilých výdajů, položky 
jsou včetně jednotek, je dostatečně uveden výpočet a odvození 
nákladů, ceny uváděné v rozpočtu jsou přiměřené a v souladu s 
cenami v místě a čase obvyklými.  

  

Žádost a studie proveditelnosti do 250 000 Kč 2 
Technická dokumentace + stavební a autorský dozor do 600 000 
Kč  1 

  

Ano, bez výhrad 6 

Ano, s malými výhradami 4-5 

Částečně - a jsou navrženy úpravy rozpočtu max. do 15 % celkových 
způsobilých výdajů 1-3 

Rozpočet je neadekvátní - a jsou navrženy úpravy nad 15 % celkových 
způsobilých výdajů 0 

 

Závěrečné shrnutí  

Celkově lze konstatovat, že systém hodnocení a výběru projektů je nastaven efektivně, obsahuje 
všechny potřebné náležitosti a odpovídá existujícím požadavkům EK. Jeho další zjednodušování 
se za momentální situace nejeví reálné. Lhůty pro kontrolu a hodnocení projektů jsou 
dostatečné a v současnosti nedochází k jejich překračování. Děje se tak zejména díky posunu 
termínů ukončování výzev tak, aby nekončily společně. Také lhůty pro vykonávání kontroly ex-
ante a k předložení dokumentů k podpisu smlouvy jsou adekvátní a nepředstavují žádná 
omezení. Obě pracoviště si vyvinula efektivní systémy kontroly a hodnocení projektů, které 
uplatňují. Velice vhodný se jeví systém zavedený na pracovišti v Jihlavě, kdy se v případě 
komplikovanějších dotazů či pochybností navštěvují už i konzultované projekty. Umožní to 
předejít mnohým problémům a nejasnostem při hodnocení a napomáhá úspěchu projektu při 
hodnocení. Systém výběru interních i externích hodnotitelů je nastaven transparentně a taktéž 
hodnotící kritéria jsou nastavena objektivně a zajišťují rovný přístup k hodnocení projektů mezi 
aktivitami v rámci oblasti podpory.  

 

Jako důležité se, kromě navržených doporučení, jeví zefektivnění vnitřních komunikačních vazeb 
a informačních toků na řídicím orgánu v Brně. Momentálně je proces předávání interních 
informací mezi odděleními mnohdy zdlouhavý zejména v případě, kdy je vyžadována promptní 
reakce. Může se stát, že zpětná vazba dorazí k autorovi dotazu/požadavku se značným 
zpožděním a toto zpoždění může vyvolávat další rizika. Zpracovatel navrhuje prozkoumání 
vnitřních komunikačních toků. 

 


