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Příloha č. 2 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 

Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů 

 

Název výzvy:    Výzva Covid 19 programu podpory TECHNOLOGIE  

Pořadové číslo výzvy:             XII. 

Druh výzvy:   průběžná 

Model hodnocení:                   jednokolový (jedna žádost o podporu) 

Proces schvalování projektů:   

1. Agentura pro podnikání a inovace (API)  

- kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu  

2. Řídicí orgán OP PIK  

- výběrová komise 

3. Řídicí orgán OP PIK  

– vydání právního aktu o poskytnutí podpory / Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

 

I.  HODNOCENÍ PROJEKTŮ 

 

1.1   KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

Žádost o podporu je nejdříve posuzována z hlediska splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti.  

Kritéria pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí mají formu vylučovacích kritérií v podobě: splněno 

/ nesplněno / nehodnoceno (pro případy, kdy je pro vyhodnocení kritéria nutné vyžádat doplnění informace 

od žadatele) / nerelevantní (pro případy, kdy se kritérium na daný projekt nevztahuje). 

 U kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti je stanoveno, zda se jedná o napravitelné, či 

nenapravitelné kritérium. V případě nesplnění jednoho či více kritérií při kontrole formálních náležitostí a 

přijatelnosti, označených jako napravitelné (viz dále definice tohoto kritéria), bude žadatel vyzván k 

odstranění vad žádosti o podporu přes MS2014+, a to ve lhůtě 8 pracovních dní následujících ode dne předání 

výzvy k odstranění. Po odstranění vad žádosti ze strany žadatele hodnotitel opětovně ověří formální 

náležitosti prostřednictvím MS2014+, kde vyznačí, že došlo k odstranění vad žádosti. Žádost o podporu může 

být vrácena maximálně dvakrát. Pokud žadatel ve lhůtě 8 pracovních dnů nekoná, tj. nepředá žádné doplnění, 

nebude už znovu vyzván k odstranění vad a žádost hodnotitel zamítne pro nesplnění formálních náležitostí. 

V případě opětovného nesplnění jednoho napravitelného kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí musí 
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být žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení (tj. nejsou dále kontrolovány formální 

náležitosti a přijatelnost). 

 V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ musí být žádost o podporu vyloučena z 

dalšího procesu hodnocení. V opačném případě, tj. při splnění všech kritérií pro hodnocení bude projekt 

doporučen k podpoře. 

 

Zdrojem informací pro všechna kritéria jsou žádost o podporu v MS2014+ a její přílohy, popř. veřejné 

rejstříky. 

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI: 

Poř. Definice kritéria hodnocení formálních náležitostí Hodnocení 
splněno / nesplněno / 

nehodnoceno / 

nerelevantní  

Druh kritéria 
napravitelné / 

nenapravitelné 

Zdroj informace 

1. Žádost o podporu v MS2014+ je správně vyplněná 

a má veškeré formální náležitosti.  

 

Komentář: Pravidla pro Žadatele stanovují přesný 

postup, jak má být Žádost o podporu (Ž) v MS2014+ 

vyplněna. PM zkontroluje ta datová pole, která 

Pravidla upravují a pokud jsou vyplněna v souladu 

s Pravidly, ohodnotí kritérium jako splněno. 

 

 napravitelné Žádost o podporu v 

MS2014+ (dále jen 

„Ž“) 

2. Žádost je opatřena elektronickým podpisem. 

Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. 

statutárnímu orgánu anebo je doložena plná moc, 

kterou vystavil statutární orgán pro jinou 

oprávněnou osobu. 

Komentář: Žádost bude opatřena elektronickým 

podpisem oprávněné osoby (viz obchodí rejstřík 

na serveru www.justice.cz). Žadatel ověří podpis 

na Záložce Základní informace najetím na zelenou 

pečeť. Případně žadatel dodá plnou moc k podpisu 

žádosti do MS 2014+ - záložka Plné moci či 

Dokumenty. Pokud se jméno shoduje s OR či plnou 

mocí PM ohodnotí kritérium jako splněno. 

 napravitelné Ž 

3. K žádosti jsou přiloženy všechny povinné přílohy 

dle Výzvy.  

Komentář: V MS2014+ budou na záložce 

dokumenty vloženy všechny přílohy, které 

požaduje článek 9.3 Výzvy. Pokud jsou vloženy 

všechny dokumenty PM ohodnotí kritérium jako 

splněno. 

 napravitelné Ž 

http://www.justice.cz/
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KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI: 

Poř. Definice kritéria přijatelnosti  Hodnocení 

 

Druh kritéria 
napravitelné / 

nenapravitelné  

Zdroj informace 

5.  Žadatel získal na základě předložené žádosti o podporu 

minimální požadovaný počet bodů/známku v rámci 

ekonomického hodnocení. 

Komentář: Jedním z povinných dokumentů (viz kritérium 

3.) je Formulář finanční analýzy. Žadatel vyplní tabulku 

ekonomického hodnocení dle postupu uvedeného 

v příloze č. 4_Pravidla pro žadatele a příjemce – Zvláštní 

část. Pokud je výsledný rating vyšší než 5 bodů ohodnotí 

PM kritérium jako splněno. Kritérium je z hlediska výpočtu 

nenapravitelné, ale žadateli je umožněno opravit či doplnit 

podklady pro výpočet. 

Nerelevantní 

pro 

požadovano

u dotaci do 

2,5 mil. Kč 

včetně 

nenapravitelné Formulář 

zjednodušeného 

ekonomického 

hodnocení 

6. Žadatel se dle zjištění v dostupných veřejných rejstřících 

nenachází aktuálně ve stavu insolvence, konkurzu, 

likvidace, úpadku apod. (stavy, v nichž není přiměřená 

jistota ohledně dalšího budoucího ekonomického 

fungování žadatele). 

Komentář: MS2014+ obsahuje vlastní kontrolu 

insolvenčního rejstříku. Výsledek kontroly je na kartě 

Základní informace. Jedná se o checkbox s názvem 

„Kontrola v insolvenčním rejstříku proběhla“. Pokud 

vnitřní kontrola proběhla v pořádku, bude v checkboxu 

 nenapravitelné Veřejné rejstříky 

4. Žadatel/příjemce splnil ke dni podání žádosti o 

podporu podmínky stanovené Výzvou: 

- odst. 4.2 bod f) – Účetní závěrka byla uveřejněna 

v Obchodním rejstříku, či doložil návrh na zápis do 

Obchodního rejstříku. 

Podmínka subjektů, které mají povinnost uloženou 

zákonem. 

- odst. 4.2 bod g) – Žadatel provedl zápis 

skutečných majitelů. 

- odst. 4.2 bod h) – Žadatel nemá formu s.r.o., kde 

je k podílu/ům společníka/ů vydán kmenový list. 

Požadované přílohy dokládá žadatel/příjemce do 

dokumentů žádosti o podporu. 

 napravitelné Ž, informace v 

MS2014+, Obchodní 

rejstřík, Sbírka listin, 

Evidence skutečných 

majitelů 
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zobrazena „fajfka“. V takovém případě PM ohodnotí 

kritérium jako splněné. 

7. Při kontrole žádosti o podporu nebylo zjištěno nic, co by 

nasvědčovalo spáchání trestného činu podvodu nebo 

dotačního podvodu, tj. především prokazatelné uvedení 

nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany žadatele, 

pokud tyto údaje jsou způsobilé ovlivnit 

poskytnutí/neposkytnutí dotace. 

Komentář: Ze všech dostupných údajů nahraných 

žadatelem do MS2014+, z podnikatelského záměru 

včetně příloh ani z jiné dokumentace nahrané k projektu 

nebylo zjištěno nic, co by nasvědčovalo spáchání 

trestného činu podvodu nebo dotačního podvodu, 

tj. především prokazatelné uvedení nepravdivých nebo 

neúplných údajů ze strany žadatele, pokud tyto údaje 

jsou způsobilé ovlivnit poskytnutí/neposkytnutí dotace. 

 nenapravitelné Ž 

 

8. Žadatel doložil statut MSP obsahující úplné a pravdivé 

informace. 

 napravitelné Ž, PZ 

9. Výše dotace je v souladu s ustanoveními Výzvy o 

maximální a minimální absolutní výši dotace. 

Komentář: Viz bod 7.2 Výzvy. PM na obrazovce 

Financování/Přehledy zdrojů financování ověří, zda dotace 

(příspěvek Unie) splňuje ustanovení výzvy o minimální a 

maximální výši dotace, případně jiná omezení výše dotace 

stanovená výzvou. 

 napravitelné Ž, PZ 

10. Výše dotace z hlediska míry podpory (% dotace z celkových 

způsobilých výdajů) je v souladu s ustanoveními Výzvy o 

míře podpory.. 

Komentář: Bod 7.1 Výzvy. Stanovuje maximální míru 

podpory. Tuto částku PM API porovná s částkou Příspěvek 

Unie (% Příspěvek Unie + Národní spolufinancování) 

na záložce Přehled zdrojů financování v MS2014+. PM API 

ohodnotí kritérium jako splněné, pokud je míra podpory 

v MS2014+ nižší nebo rovna maximu daného Výzvou. 

 napravitelné Ž, PZ 

11. Způsobilé výdaje splňují kritéria přijatelnosti dle Výzvy 

(podporované aktivity).  

 napravitelné Ž, PZ 
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12. Podnikatelský záměr obsahuje detailní popis souboru 

pořizovaných zařízení vykazovaných jako jeden kus 

instalované technologie (vazba na hodnoty indikátoru 

24301) 

Komentář: Na záložce indikátory PM zjistí hodnotu 

indikátoru 24301. Tato hodnota by měla souhlasit 

s počtem nakupovaných technologií, které jsou uvedeny 

v podnikatelském záměru. Pokud hodnota indikátoru 

nesouhlasí, musí PM z PZ zjistit, zda žadatel nepočítá 

soubory zařízení jako jednu instalovanou technologii 

(např. výrobní linka skládající se z 10 strojů může mít 

hodnotu indikátoru 24301 jak 10 pro každý stroj 

samostatně, tak 1 kde jako pořízená technologie vystupuje 

kompletní linka). V případě, že je PM schopen 

jednoznačně identifikovat tento soubor majetku, který 

odpovídá hodnotě indikátoru, nebo v případě, že hodnota 

indikátoru odpovídá počtu pořízených zařízení, ohodnotí 

toto kritérium jako splněné. 

 napravitelné Ž, PZ 

13. Popis projektu v žádosti je dostačující a je v souladu s 

podmínkami přijatelnosti Výzvy a daného programu 

podpory OP PIK (podporované aktivity dle Výzvy). 

Komentář: Podnikatelský záměr je strukturovaný dle 

Přílohy č. 1 osnova podnikatelského záměru. Všechny 

kapitoly záměru jsou dle PM dostatečně zpracovány 

a poskytují relevantní informace. V případě, že 

v podnikatelském záměru, jeho přílohách ani v dalších 

doložených informacích a dokumentech PM nenalezne 

zjevný rozpor s textem Výzvy, ohodnotí kritérium jako 

splněno. 

 napravitelné Ž, PZ 

14. Projekt respektuje zásady rovnosti žen a mužů, 
nediskriminace a udržitelný rozvoj dle čl. 7 a 8 Nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1303/2013 
ze dne 17. prosince 2013.  
  
Komentář: 
 

Z návrhu projektu musí být zřejmé, že nedochází k 

diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace a že bude 

chráněno životní prostředí a zlepšována jeho kvalita.  

 nenapravitelné Ž, PZ 

15. Projekt má pozitivní či neutrální vliv na životní prostředí 
a na zdraví lidí (kritérium je v této fázi hodnocení použito 

 nenapravitelné Ž, PZ 
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pouze v případě, kdy v rámci dané výzvy není 
zpracováváno věcné hodnocení). 
 
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. 

16. Žadatel dostatečně odůvodnil a doložil způsob stanovení 
rozpočtu projektu ke každé pořizované technologii.  
 
Komentář:  
 
Žadatel v PZ dostatečně vysvětlil sestavení rozpočtu (a 
doložil alespoň tři cenové nabídky pro každou pořizovanou 
technologii uvedenou v rozpočtu, nebude-li postupovat 
dle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK a realizovat VŘ; 
a pokud bude realizovat VŘ, doložil alespoň jednu cenovou 
indikativní nabídku ke každé technologii (v případě ZV, 
které vznikly v období mezi 1. 2. 2020 do podání žádosti o 
podporu nebude muset žadatel dokládat indikativní 
nabídky). 

Nerelevantní 

v případě, že 

ZV vznikly v 

době od 1. 

2.2020 do 

podání Ž 

napravitelné Ž, PZ 

 

17. Projekt je zaměřen na likvidaci infekčního odpadu nebo na 

podporu výroby zdravotnických prostředků a osobních 

ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s 

přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu 

jeho šíření. Seznam prostředků je uveden v příloze č. 3 

Výzvy. Řídící orgán si vyhrazuje právo tento seznam 

aktualizovat. 

 nenapravitelné Ž, PZ 

 

 

2. Výběr projektů a vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
 
Výběrová komise projednává pouze projekty, které jsou v pozitivních stavech. Rozhodnutí výběrové komise 

je přijímáno hlasováním jejích členů, přičemž pro schválení rozhodnutí je zapotřebí nadpoloviční většiny 

kladných hlasů všech přítomných osob, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího jednání 

výběrové komise. 

Výběrová komise má pravomoc projednávané projekty nedoporučit, resp. neschválit k podpoře, pouze však 

z následujících důvodů: 
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a) v případě prokázaného překryvu projektu s jiným již běžícím projektem, který má shodné klíčové aktivity, 

stejnou cílovou skupinu i stejné území dopadu;  

b) disponibilní prostředky ve Výzvě neumožní projekt podpořit v dostatečném rozsahu a není zároveň 

vytvářen zásobník projektů;  

c) ve Výzvě jsou uvedeny další limity (např. podíl financí určený pro jednu skupinu subjektů) či další podmínky 

podpory a projekt nelze podpořit s ohledem na tyto limity;  

d) v případě prokázaného pochybení/excesu při hodnocení projektu nebo při zjištění nových závažných 

odborných skutečností, které hodnotitel v době prováděného hodnocení nemohl znát, a tyto prokazatelně 

brání vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Výběrová komise má v souladu se schváleným programovým dokumentem OP PIK a v souladu s Řídicí 

dokumentací OP PIK (Operační manuál OP PIK) pravomoc projednávaný projekt vrátit k vyjádření se k jejím 

výhradám, které musí být v zápise z jednání výběrové komise konkrétně formulovány a musí se na nich 

konsensuálně shodnout všichni členové výběrové komise, a to výhradně z následujících důvodů:  

a) pokud má vážné pochybnosti o relevantnosti posudku nebo jeho určité části a potvrzení této pochybnosti 

by zjevně mělo vyústit v nedoporučení projektu k financování;  

b) v případě podezření na procesní pochybení v některé etapě hodnocení projektu;  

c) v případě zjištění nových závažných skutečností spojených s odbornými specifikami daného projektu, které 

by podle názoru členů výběrové komise mohly vést k odlišnému závěru hodnotitelů, pokud by tyto 

skutečnosti jim byly v době hodnocení známy.  

 

V takovém odůvodněném případě důvody tohoto kroku však musí být dostatečně konkrétní, aby bylo jasné, 

na co má hodnotitel reagovat, a musí být uvedeny písemně. Tento postup smí být použit pro příslušný případ 

pouze jednou.  

Každý žadatel, který byl seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí a u kterého hrozí, že na základě 

provedeného hodnocení nebude úspěšný, může podat žádost o přezkum. Žadatelé, kteří odmítli úpravy 

žádosti o podporu navrhované ze strany ŘO, mají před vydáním rozhodnutí o ukončení administrace žádosti 

o podporu rovněž nárok na vznesení připomínek prostřednictvím žádosti o přezkum. Každý žadatel může 

podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení, tedy ode dne, kdy se 

do systému přihlásí žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních dnů ode dne, 

kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému vložen. Žádost o přezkum je 

podávána prostřednictvím elektronického podání v MS2014+, jímž žadatelé vyjadřují nesouhlas s podklady 

pro rozhodnutí ve fázi hodnocení a výběru projektů.  

 

V případě schválení projektu bude poskytovatelem podpory vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jehož 

součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce a jehož vzor je jednou z 

příloh Výzvy. 


