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Příloha č. 4

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK
ICT a sdílené služby – aktivita Zřizování a provoz center 
sdílených služeb

Metodika bodování

Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: 

A Binární (vylučovací) kritéria

B Připravenost žadatele k realizaci projektu (hodnotící kritérium, max. 15 bodů)

C Potřebnost a relevance projektu (hodnotící kritérium, max. 60 bodů)

D Hospodárnost rozpočtu (hodnotící kritérium, max. 18 bodů)

E Specifická kritéria (hodnotící kritérium, max. 7 bodů)

Pokud projekt předložený žadatelem o dotaci získá v části A alespoň jedno záporné 
hodnocení, bude projekt z dalšího hodnocení vyřazen jako nepřijatelný.

Části B až E jsou bodovací – přidělený počet bodů se může pohybovat v uvedeném bodovém 
rozpětí dle posouzení hodnotitele. Každá část obsahuje prostor pro komentář bodového 
hodnocení, který je nedílnou součástí posudku projektu provedeného hodnotitelem. Prostor 
pro komentář může být dle potřeby rozšířen. V tomto komentáři hodnotitel MUSÍ vlastními 
slovy zdůvodnit výši bodového hodnocení. Součet bodů za části B až E je celkovým bodovým 
ohodnocením projektu. 

Projekt může získat maximálně 100 bodů. Minimální počet bodů potřebných pro naplnění 
kritérií programu a schválení projektu je 60.

Nesplnění kritérií programu zakládá důvod pro neschválení žádosti o poskytnutí dotace.

A Binární (vylučovací) kritéria ANO/NE
Zdroj 

informace

1.
Náplň projektu, jeho cíl i způsobilé výdaje jsou v souladu 
s hlavními parametry programu a vymezením způsobilých 
výdajů (viz příloha č.2 Výzvy). Výstupy projektu se projeví 
v odvětvích ekonomických činností vymezených v programu.

Předmětem hodnocení je soulad předkládaného projektu se 
základními parametry programu, tj. zejména naplnění cíle 
programu. 

Hodnotitel rovněž posoudí, zda předmět podnikání žadatele není 
v rozporu s požadavkem na zařazení do podporovaných 
ekonomických činností CZ-NACE.

Plná žádost
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Příjemce dotace vytvoří v rámci realizace projektu v závislosti 
na velikosti podniku minimální množství nových odborných 
pozic definovaných velikostí podniku (v přepočtu na plný 
pracovní úvazek):

Aktivita \ Velikost podniku Malý Střední Velký

Centra sdílených služeb 10 20 40

Komentář:

Jedná se o odborné pozice, jež jsou vytvořeny v přímé souvislosti 
s realizací projektu a obsazeny zaměstnanci, jejichž pracovní 
náplň koresponduje s předmětem činnosti centra.

Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, jenž slouží pro účely zajištění aktivit projektu, činí 
pro malý podnik minimálně 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 
mil. Kč, v případě velkých podniků 1 mil. Kč

Komentář:

Investicí do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se 
rozumí pořízení odepisovatelného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku (s výjimkou MSP lze pořídit pouze majetek, 
který je nový – tj. nebyl dosud odepisován a není starší 2 let).

2. Projekt respektuje zásady rovných příležitostí

Komentář:

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nabízí příležitosti všem 
skupinám obyvatel, které splňují požadované kvalifikační 
předpoklady.

Podnikatelský 
záměr

3. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí a na 
zdraví lidí

Komentář: 

Při posuzování vlivu na ŽP se posoudí, zda opatření, kroky a 
práce během realizace projektu a jeho finální výsledek, 
nepoškozují ŽP nebo na něho nemají jiný negativní vliv, ať už 
přímý nebo nepřímý. Naopak, projekt a jeho výsledek by měl být 
k ŽP šetrný a v případě možnosti by i mohl napomáhat regeneraci 
ŽP. Hodnocení se zaměřuje zejména na problematiku ochrany 
ovzduší, vody, omezení hlučnosti, vibrací, produkci odpadů, 
snížení energetické a materiálové náročnosti, apod.

Podnikatelský 
záměr

V případě vyřazení projektu na tomto místě hodnotitel uvede řádné zdůvodnění. 
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B Připravenost žadatele k realizaci projektu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. Dosavadní zkušenosti v podporované oblasti

pracuje v oboru, do kterého projekt směřuje, více než 3 
roky, a to v oblasti, která je předmětem řešení projektu

4 b.

pracuje v oboru do 3 let, a to v oblasti, která je předmětem 
řešení projektu

3 b.

pracuje v oboru více než 3 roky, ale nemá zkušenosti s 
činností, která je předmětem řešení projektu

2 b.

pracuje v oboru do 3 let a nemá zkušenosti s činností, která 
je předmětem řešení projektu

1 b.

nepracuje v oboru, do kterého projekt směřuje 0 b.

+1 bod: reference ze zahraničí v oblasti sdílených služeb

Komentář:

Pokud je pro účely podpory zakládána v České republice nová právní 
entita, vztahuje se uvedené hodnocení i na mateřskou společnost, v 
případě, že je tato jediným nebo většinovým vlastníkem. Pokud 
existuje více mateřských společností se stejným podílem, žadatel si 
sám vybere, která z nich bude využita pro účely hodnocení.

/5 Podnikatelský 
záměr

2. Projekt je uskutečnitelný s ohledem na zkušenosti žadatele 
s investičními akcemi podobného rozsahu a jejich financováním 

Komentář: 

Hodnotitel posoudí, zda má žadatel technické zázemí, kompetenci 
a zkušenosti pro realizaci investice požadovaného rozsahu na pozadí 
jeho předchozí historie. 

U projektů s výší předpokládané dotace nad 20 mil Kč žadatel rovněž 
uvede, zda počítá s využitím dalších zdrojů financování.

/2 Podnikatelský 
záměr

3. Žadatel disponuje dostatkem kvalifikovaných lidských zdrojů

Žadatel získá další kvalifikované pracovníky 
náborem

max. 4 body

Žadatel má zajištěné kvalifikované pracovníky 
z vlastních zdrojů (převede, či soustředí je z jiných 
pracovišť)

max. 2 body

Komentář: 

Žadatel uvede, jakým způsobem hodlá zajistit provoz centra 
kvalifikovanými pracovníky; hodnotitel posoudí věrohodnost 
a serióznost jeho tvrzení s přihlédnutím k závažnosti tohoto kritéria.

/4 Podnikatelský 
záměr

4. Výhled společnosti do budoucna

Je stanovena reálná strategie budoucího vývoje    2 b.

/4 Podnikatelský 
záměr
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Existuje realisticky definovaná SWOT analýza 1 b.

Firma působí na trhu s perspektivou dalšího růstu 1 b.

Komentář:

Jednotlivé položky se sčítají.

B. Celkem bodů /15

Slovní komentář za část B:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny B. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

C Potřebnost a relevance projektu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. Počet nově vytvořených pracovních míst

Při navýšení počtu pracovních pozic o každých dalších 25% nad 
požadovaných 10/20/40 zaměstnanců dle velikosti podniku viz 
výzva, získá Příjemce 1 bod, max. však 4 body.

Komentář:

Příjemce má povinnost vytvořit v rámci realizace projektu stanovený 
minimální počet nových pracovních míst dle jeho velikosti a 
podporované aktivity a obsadit je zaměstnanci, kteří vykonávají 
odbornou činnost centra.

/4 Podnikatelský 
záměr 

2. Výše investice

Za navýšení investice nad minimální požadovanou investiční 
částku získává žadatel 1 bod za každé 50% navýšení, max. však 
2 body.

Komentář:

Minimální investice je definována v bodě A1 těchto výběrových kritérií 
a dále ve Výzvě.

/2 Podnikatelský 
záměr

3. Tržní potenciál 

Firma zpracovává podnikatelské strategie a prokazuje znalosti 
trhu, dělá průzkumy trhu, zjišťuje potřeby zákazníků (max. 3 
body)

Komentář: 

Žadatel dokumentuje, že je firmou, která má zažité základní principy 
podnikání a jim odpovídající mechanismy. Musí být zřejmé, 
že předkládaný projekt logicky navazuje na dosavadní vývoj firmy 
a na rozvojové záměry žadatele. Fakta uváděná v podnikatelském 
záměru by měla zřetelně informovat o podnikatelské strategii 
žadatele např.: jakým způsobem firma obchoduje (má vlastní 
prodejní síť – obchoduje prostřednictvím zástupců – dodává výlučně 
jednomu odběrateli), jak si obstarává podněty pro inovaci produktů 

/44 Podnikatelský 
záměr
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a procesů (např. od vlastních obchodníků, kontaktem se zákazníky, 
provádí průzkum trhu, zjišťuje potřeby klientů…). Musí být zřejmé, 
že předložený projekt má v těchto strategiích oporu.

V případě projektu s výší předpokládané dotace nad 20 mil. Kč 
popíše žadatel podrobněji nejen celkovou podnikatelskou strategii, 
ale uvede i principy dalších významných firemních činností (obchod, 
inovace produktů a postupů, investiční rozvoj aj.).

Jak projekt reaguje na aktuální a perspektivní potřeby firmy 
z pohledu její pozice na trhu - hodnotitel posoudí potřebnost 
a závažnost projektu a zralost firmy souhrnně. (max. 9 bodů)

Komentář: 

Hodnotitel ocení v tomto kritériu souhrnný dojem z toho, jak dalece je 
projekt pro žadatele potřebný a jak je firma na podobný krok 
připravena z pohledu podnikatelské strategie a možností firmy.

Střednědobé trendy ve vývoji firmy a jejich synergie 
s předloženým projektem. (max. 6 bodů)

Komentář:

Hodnotitel posoudí, zda jsou střednědobé trendy ve vývoji firmy 
v souladu s projektem, jak projekt tyto trendy naplňuje a zda nejsou 
ve vzájemném rozporu.

Výsledný efekt projektu. Žadatel má jasnou představu 
o realizovatelnosti a uplatnitelnosti výsledků projektu na trhu, 
zda projekt přináší jasnou přidanou hodnotu oproti existujícím 
aktivitám. (max. 10 bodů)

Komentář:

Hodnotitel posoudí, jak jsou uváděné představy žadatele reálné či 
pravděpodobné ve vztahu k existujícímu trhu, přičemž zohlední 
i reálnost žadatelem provedené analýzy trhu. Současně zhodnotí 
výsledný efekt projektu pro jeho koncové beneficienty, vyhodnotí jeho 
prospěšnost a naplnění účelu služby.

Dopad projektu na zvýšení konkurenceschopnosti společnosti 
v ČR a vliv na konkurenceschopnost celé ekonomiky. 
(max. 10 bodů)

Komentář:

Hodnotitel posoudí, zda a jakým způsobem projekt zvyšuje 
konkurenceschopnost společnosti žadatele a zároveň posoudí, jak 
projekt ovlivní konkurenceschopnost celé ekonomiky ČR.

Žadatel deklaruje ekonomický přínos investice projektu pro
firmu a dokáže jej kvantifikovat a logicky zdůvodnit.
(max. 6 bodů)

Komentář: 

Hodnotitel posoudí význam ekonomických dopadů investice na firmu
jako celek.
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D Hospodárnost rozpočtu
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. Rozpočet projektu 

max. 18 bodů

Komentář:  

/18

4. Začlenění centra sdílených služeb a nároky na lidské zdroje

Popis organizačního začlenění centra v rámci stávající struktury 
žadatele (max. 5 bodů)

Komentář:

Hodnotitel posoudí, jak dalece odpovídá organizační zařazení centra 
nárokům na bezproblémovou spolupráci se stávajícími útvary.

Klade realizace projektu nároky na další zvyšování kvalifikace 
nebo rekvalifikaci zaměstnanců? (max. 3 body)

specifické vzdělávání nad rámec základního školení (další 
profesní vzdělávání, školení nad rámec uživatelského 
stupně)

3 b.

základní školení spojené s pořízenou technologií 
(uživatelské školení), zaškolení nových zaměstnanců

1 b.

žádné nároky nebo je žadatel neuvádí 0 b.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců 

Podíl pracovníků s VŠ vzděláním či dostatečnou kvalifikací na 
nově vytvořených pracovních místech. (max. 2 body)

Více nebo rovno 50% 2 b.

méně než 50% 0 b.

Komentář:

VŠ vzděláním se rozumí úspěšné absolvování alespoň bakalářského 
studijního programu. Dostatečnou kvalifikací se rozumí minimálně 
maturita s další 5 letou praxí v oboru doložená příslušnými certifikáty 
o dosažení praxe. Souvislost projektu s dlouhodobou podnikatelskou 
koncepcí a zároveň s požadavky a trendy trhu.

/10 Podnikatelský 
záměr

C. Celkem bodů                                       /60

Slovní komentář za část C:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny C. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.
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Hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho s konkrétními akcemi 
(stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci 
apod.) a posoudí, zda navrhované náklady v jednotlivých položkách 
i sumárně odpovídají rozsahu akce a zároveň, zda jsou přiměřené 
v místě a čase v obvyklých cenách. V případě, že má oprávněné 
pochybnosti o potřebnosti, nebo předpokládané ceně daného statku pro 
realizaci projektu, uvede tuto položku do tabulky „ostatní majetek, 
nesouvisející s projektem“ a navrhne krácení. Posoudí rovněž, zda je 
v pořádku vymezení kombinovaného využití některých pořizovaných 
položek ve prospěch projektu a mimo projekt.

Všechny zdroje a náklady musí být identifikovány a přiřazeny
k jednotlivým aktivitám. Jejich struktura musí být dostatečně podrobná 
na úrovni jednotlivých nákladů a aktivit. Výše nákladů musí odpovídat
obvyklé výši v daném odvětví a místě realizace. 

Rozpočet musí obsahovat přehledné a jasné rozlišení výdajů projektu 
včetně podrobného rozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů.
Navrhované výdaje jsou nutné k realizaci projektu a jsou provázány 
s aktivitami projektu.

Poskytovatel bude v rámci mezd, nájemného a služeb expertů 
považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na 
trhu.

Výdaje na pořízení HW a SW jsou způsobilé pouze do úrovně hodnoty 
cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie 
a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu). 

Výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady (osobní náklady, 
služby poradců, expertů a studie) jsou způsobilé pouze do úrovně 
hodnoty cen obvyklých na trhu.

Přidělení bodů:

Projekt je v souladu s hodnotou obvyklou na trhu: 18 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o méně než (nebo 
rovno) 5%: 9 bodů
Projekt je předražen dle obvyklé hodnoty na trhu o více než 5%: 0 bodů

D. Celkem bodů /18

Slovní komentář za část D:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny D. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

E Specifická kritéria
Počet 
bodů

Zdroj 
informace

1. A. 

Projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, 
které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob vyšší, než je 
průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za 
poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                                         7 bodů

/7 PZ 
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B.

Projekt bude realizován v okresech z  hospodářsky problémových 
regionů definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 
952/2013, které zároveň vykazují podíl nezaměstnaných osob nižší, 
než je průměrný podíl za ČR (posuzováno dle údajů zveřejněných 
MPSV za poslední měsíc před vyhlášením výzvy).                         5 bodů

C.

Projekt není realizován v hospodářsky problémových regionech 
definovaných usnesením vlády CR č. 344/2013 nebo č. 952/2013, 
ale bude realizován v okrese s podílem nezaměstnaných osob 
vyšším než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR 
(posuzováno dle údajů zveřejněných MPSV za poslední měsíc před 
vyhlášením výzvy).                                                                          

7 bodů

D. 

V případě, že projekt bude realizován v jiném regionu než výše 
definované:                                                                                   0 bodů

Komentář: 

Cílem zvýhodnění těchto typů hospodářsky postižených regionů ČR je 
povzbudit prostřednictvím realizace intervencí daného programu 
podpory OP PIK hospodářský rozvoj právě v oblastech, kde je to nejvíce 
potřebné. 

Slovní komentář za část E:

Hodnotitel detailně zdůvodní svoje hodnocení u každého z kritérií ze skupiny E. Toto hodnocení bude 
vkládáno přímo do MS2014+. Na závěr každé kategorie provede rovněž souhrnné hodnocení.

SOUHRN BODOVÉHO HODNOCENÍ:

B. Připravenost žadatele k realizaci projektu /15 

C. Potřebnost a relevance projektu /60

D. Hospodárnost rozpočtu /18

E. Specifická kritéria /7

CELKEM /100

Celkové hodnocení projektu (B+C+D+E)                                           Bodů
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Hodnotitel uvede souhrnné hodnocení předloženého projektu v podobě:

doporučuji – nedoporučuji k přijetí 

(hodnotitel vybere dle stupnice přidělených bodů odpovídající variantu, doporučený projekt získal 60 –
100 bodů, nedoporučený 0-59 bodů).

Souhrnný komentář k projektu

Hodnotitel zde uvede nejvýznamnější rysy svého posudku, případně přidá další relevantní postřehy 
a názory, pro něž nenašel v hodnotící tabulce oporu. Provede abstrakt posudku.  Podkladem mu jsou 
souhrnné hodnocení dílčích částí. 
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