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Metodika procesu hodnocení  

potenciálních strategických projektů území Ústeckého kraje (PSP) 

 

 

V souladu s Metodikou MMR pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu spravedlivé 

územní transformace (dále „metodika“) tento dokument popisuje a podrobně rozpracovává postup 

procesu hodnocení dle Metodiky) kap. 4.1.3.4 Fáze 2 – odborné hodnocení, kap. 4.1.3.5 Fáze 3 – 

Pracovní skupiny RSK, kap. 4.1.3.5 Fáze 4 – Projednávání doporučení pracovních skupin v RSK rozšířené 

o členy tripartity, definování strategických projektů pro PSÚT 

 

Dokument popisuje: 

1. Ustanovení Koordinačního výboru Pracovních skupin Regionální stále konference ÚK (dále jen „PS 

RSK ÚK“) 

2. Vytvoření Databáze hodnotitelů PSP (dále jen „Databáze hodnotitelů“) 

3. Seznam PSP a mechanismus jejich přidělování hodnotitelům  

4. Metoda hodnocení PSP 

5. Projednání PSP v PS RSK ÚK  a RSK ÚK 

 

1. Ustanovení Koordinačního výboru PS RSK ÚK  

Koordinační výbor (dále jen „KV“) 

a) KV se ustanovuje pro potřeby vyhlašovatele výzvy zejména ve věci transparentního posouzení 

splnění kvalifikace hodnotitelů pro danou výzvu, rozdělení podaných a evidovaných PSP, 

v příslušném termínu a splňujících požadavky dané výzvou, vybraným hodnotitelům a řádné 

řízení daného procesu. Podklady pro KV připravuje sekretariát RSK ÚK, jedná se zejména o 

podkladové dokumenty s informacemi o počtu přijatých projektů, o jejich 

úspěšnosti/neúspěšnosti v jednotlivých fázích hodnotícího procesu.  

 

 



Složení KV 

a) KV je složen z  vedoucích pracovních skupin (dále jen PS“) při Regionální stálé konferenci 

Ústeckého kraje: PS Infrastruktura; PS Vzdělávání; PS Energetika; PS Výzkum, vývoj, inovace; 

PS Strategické řízení; PS Cestovní ruch 

b) Jednání KV je trvale přítomen Sekretariát RSK ÚK, který provádí zápis a další úkony, které KV 

ke své činnosti potřebuje. Sekretariát RSK ÚK nemá hlasovací právo.  

Předseda  

a) Na svém prvním zasedání si zvolí KV předsedu. 

b) Předsedou může být pouze člen KV. 

c) Operativně svolává a řídí zasedání KV. 

d) Plní koordinační roli mezi KV a sekretariátem RSK ÚK. 

e) Schvaluje zápis ze zasedání. 

f) Dohlíží nad procesem výběru hodnotitelů projektu, kontroluje soulad s platnou metodikou a 

nastavením procesů transparentního výběru. 

g) V případě nepřítomnosti Předsedy na jednání, pověří vedením jednání vybraného člena KV. 

Tato skutečnost bude uvedena v zápise z jednání. 

Zápis 

a) O průběhu zasedání KV se pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje sekretariát RSK ÚK. Zápis obsahuje 

zejména datum a místo konání zasedání, popis průběhu zasedání, závěry a výstupy ze zasedání 

a čas ukončení zasedání. Přílohou zápisu ze zasedání je prezenční listina. 

b) Zápis schvaluje předseda KV, v případě jeho nepřítomnosti na zasedání člen pověřený 

předsedou vedením zasedání. 

c) Zápis ze zasedání schvaluje předseda KV a to nejpozději do 3 pracovních dnů od konání 

zasedání.  

2. Vytvoření databáze hodnotitelů  

a) KV obdrží od sekretariátu RSK ÚK jmenný seznam potenciálních hodnotitelů (seřazený dle 

abecedy), kteří doložili veškeré potřebné náležitosti včetně Přihlášky a všech příloh. Sekretariát 

RSK ÚK provede základní formální kontrolu splnění kvalifikace. 

b) KV posoudí kvalifikaci hodnotitelů ze seznamu zájemců o pozici Hodnotitel dle parametrů 

vyhlášené výzvy na nábor zájemců o pozici Externího hodnotitele strategických projektů v 

rámci přípravy Operačního programu Spravedlivá transformace a Plánu spravedlivé územní 

transformace (PSÚT). Při tomto posuzování zohlední informace uvedené zájemcem v Přihlášce 

pro hodnotitele a preferované tematické oblasti dle čl. 8 návrhu Nařízení FST (dále jen 

„tematické oblast“, které zájemce uvedl jako prioritní pro hodnocení ve vztahu ke své 

odbornosti). Výstupem je finální Databáze hodnotitelů, s uvedením tematických oblastí, pro 

které jsou hodnotitelé kompetentní a splnili kvalifikaci.  

c) V případě vzniklých pochybností, či nejasností uvedených v Přihlášce může člen KV operativně 

v průběhu jednání kontaktovat zájemce o pozici Hodnotitele a tyto nové informace při svém 

rozhodování zohlednit.  

d) O finální podobě Databáze hodnotitelů, musí KV hlasovat. Databáze hodnotitelů je schválena 

konsensem KV. Hodnotitelé uvedení v Databázi hodnotitelů jsou sekretariátem RSK ÚK o této 

skutečnosti informováni. 

e) Zájemci, kteří nesplnili požadavky dané výzvou, nebudou v Databázi hodnotitelů zapsáni. 

V zápise z jednání KV bude uvedena u každého takového zájemce i informace o tom, jaký 

parametr v rámci dané výzvy nesplnil. Následně tyto neúspěšné zájemce informuje e-mailem 



sekretariát RSK ÚK spolu s odůvodněním, proč nebyl daný zájemce vybrán a to do 3 dnů od 

předání finálního zápisu na sekretariát RSK ÚK podepsaného předsedou KV. Proti tomuto kroku 

není ze strany zájemce možné odvolání. 

f) Schválená databáze hodnotitelů bude předána sekretariátu RSK ÚK, který Databázi 

hodnotitelů pro hodnotící proces anonymizuje následujícím způsobem:  

- Hodnotitelům je přiřazen identifikátor, který vychází z času a data přijetí přihlášky, která 

byla doručena sekretariátu RSK ÚK v rámci Výzvy na nábor zájemců na pozici externí 

hodnotitel. V případě podání přihlášky dvěma různými způsoby, které výzva připouští je 

evidován dřívější čas přijetí této přihlášky. Identifikátor je následně tvořen následujícím 

způsobem MMHHDD (MM= minuta, HH=hodina, DD=den). Na základě identifikátoru bude 

vygenerována databáze s finálním pořadím hodnotitelů. Následně bude každému 

hodnotiteli přiřazen unikátní identifikační kód ve tvaru xHOD (x=pořadí hodnotitele ve 

finální databázi pořadí hodnotitelů). Hodnotitelé jsou dle identifikačního kódu seřazeni od 

nejnižší hodnoty po nejvyšší. 

 

3. Seznam potenciálních strategických projektů 

a) KV obdrží od sekretariátu RSK ÚK seznam přijatých PSP, které prošly Fází 0 a 1 procesu 

hodnocení stanovené Metodikou MMR. 

b) PSP jsou v seznamu předkládanému KV na základě data a času evidence jednotlivých PSP 

podatelnou Krajského úřadu Ústeckého kraje. PSP jsou v seznamu řazeny od nejstaršího data 

přijetí po nejaktuálnější. 

c) KV rozdělí PSP dle tematických oblastí (čl. 8 návrhu Nařízení FST). V souladu s přílohou č. 2 KV 

přiřadí PSP do příslušné PS RSK ÚK. 

 

4. Mechanismus přidělování PSP jednotlivým hodnotitelům     

a) Pro proces mechanismu přidělování PSP jednotlivým hodnotitelům bude KV využita finální 

databáze hodnotitelů (kapitola č. 2 bod f.) a seznam potenciálně strategických projektů 

(kapitola č. 3 bod b). 

b) Pro rozdělení PSP jednotlivým hodnotitelům bude využit následující mechanismus: 

- PSP s pořadovým číslem jedna je přiřazen hodnotitelům uvedeným na 1. a 2. místě (každou 

PSP hodnotí 2 hodnotitelé) pro danou tematickou oblast, která je pro daný PSP uvedena 

prioritní. U dalších PSP v pořadí je postupováno shodně. V případě, že by měl být PSP 

přiřazen hodnotiteli, který již má přidělen jiný PSP k hodnocení a v dané tematické oblasti 

jsou na dalších pořadí hodnotitelé bez přiděleného PSP, je tento hodnotitel opomenut a 

PSP je přidělen hodnotiteli následujícímu v pořadí. 

c) Po přidělení PSP poslednímu hodnotiteli ve finální databázi hodnotitelů pro danou tematickou 

oblast, bude další PSP přidělena opět hodnotiteli vedeném na prvním místě databáze. 

d) Finální seznam, kde je uvedeno rozdělení PSP jednotlivým hodnotitelům je součástí zápisu 

z jednání KV. 

e) V případě mimořádných událostí (např. odstoupení hodnotitele, zdravotní indispozice atd.) 

dojde k renominaci hodnotitele sekretariátem RSK ÚK v souladu s článkem 4 bod b). 

f) V případě potřeby nominace arbitra dojde k výběru hodnotitele na pozici arbitra dle článku 4 

bod b) sekretariátem RSK ÚK. 



g) Pokud dojde k nominaci hodnotitelů dle článku 4 bodů d) a e) sekretariát RSK ÚK neprodleně 

informuje (e-mailem) předsedu KV, který ověří správnost postupu. Správnost postupu bude 

potvrzena sekretariátu RSK ÚK předsedou KV formou e-mailu. 

 

5. Metoda hodnocení PSP 

Hodnotitel 

a) Hodnotitelé hodnotí věcnou část (podle stanovených kritérií dle přílohy č. 2 Výzvy 

k předkládání strategických projektů). 

b) Hodnotitelé vypracovávají odborný posudek doporučující/nedoporučující PSP do další fáze 

hodnotícího procesu. 

c) Každý PSP hodnotí nezávisle 2 hodnotitelé na základě hodnotících kritérií, příp. 3. hodnotitel - 

arbitr. 

d) Hodnotitel při odborném hodnocení PSP postupuje v souladu s Příručkou pro externí 

hodnotitele a Etickým kodexem hodnotitele (dále jen „Etický kodex”)1. Podepsaný Etický kodex 

hodnotitel doloží sekretariátu RSK ÚK současně s uzavřením pracovněprávního vztahu 

s Ústeckým krajem. 

 

Arbitr 

a) Arbitr vstupuje do procesu hodnocení v případě rozdílného posouzení PSP dvěma hodnotiteli. 

b) Rozdílným posouzením PSP je myšlena situace, kdy jeden z hodnotitelů doporučí PSP pro další 

fázi hodnocení a druhý nikoliv. 

c) Arbitrem v daném případě bude hodnotitel, který následuje v pořadí pro danou tematickou 

oblast dle mechanismu popsaném výše (viz článek 4 e). V případě, že pozice arbitra dle procesu 

uvedeném v článku 4b. by náležela shodnému hodnotiteli, který projekt již hodnotil je z výběru 

opomenut a následuje další hodnotitel v pořadí. 

d) V případě, že sekretariát RSK ÚK obdrží dva rozdílné posudky hodnotitelů dle bodu b) tohoto 

článku, sekretariát bez dalšího odkladu přidělí PSP dle popsaného mechanismu Arbitrovi 

a předá mu relevantní podklady k vypracování posudku (viz článek 4e).  

Bodové hodnocení  

a) Sekretariát RSK ÚK eviduje posudky hodnotitelů do složky projektu a uvede bodové hodnocení 

do Evidenčního archu PSP.  

b) Finální bodové hodnocení projektu je dáno aritmetickým průměrem obou doporučujících 

posudků. 

c) V případě, že dojde k nedoporučení PSP ze strany dvou hodnotitelů je projekt z dalších fází 

hodnotícího procesu vyřazen. 

d) Proti bodovému hodnocení externími hodnotiteli se není možné odvolat. 

e) Na základě finálního bodového hodnocení pro každou tematickou oblast seřadí sekretariát RSK 

jednotlivé PSP dle bodového hodnocení tak, že projekt s nejvyšším aritmetickým průměrem 

bude veden na prvním místě. 

                                                           
1 Příručku pro hodnotitele a vzor Etického kodexu hodnotitele naleznete na www.rskuk.cz v sekci „Fond pro 
spravedlivou transformaci”, záložce „Výzvy FST”, stránce „Výzva pro externí hodnotitele” 

http://www.rskuk.cz/


f) Výstupem je seznam doporučených PSP seřazených dle získaného počtu bodů od nejvyššího 

po nejnižší rozdělený po tematických oblastech. V případě dosažení shodné bodové hranice 

více PSP, budou tyto PSP seřazeny dle abecedního pořadí názvů PSP. 

g) Sekretariát RSK ÚK tento seznam následně předá k dalšímu posouzení do příslušné Pracovní 

skupiny RSK ÚK. 

h) Sekretariát RSK ÚK také předá PS RSK ÚK seznam všech vyřazených PSP ze všech fází hodnocení 

(Fáze 0, 1, 2).  

 

6. Projednání potenciálních strategických projektů v PS RSK ÚK (PS) 

a) Sekretariát RSK ÚK a vedoucí PS důkladně seznámí členy PS s procesem výběru PSP a příslušnou 

metodikou dané výzvy. 

b) Každá Pracovní skupina při RSK ÚK má vymezené relevantní tematické oblasti výzvy dle Přílohy 

č. 2. 

c) Členové PS obdrží finální podklady k projednání v souladu se Statutem a Jednacím řádem PS 

5 dní před samotným jednáním. Sekretariát RSK ÚK předá členům PS RSK ÚK: 

- seznam doporučených PSP pro příslušnou tematickou oblast včetně hodnotících posudků 

- seznam vyřazených PSP. 

d) Členové PS se seznámí s předkládanými PSP a jejich hodnocením. PS RSK ÚK provede validaci 

předchozích kroků v procesu hodnocení, projedná výstupy z odborného hodnocení. 

e) V případě shodného bodového hodnocení, PS stanoví prioritní pořadí PSP. 

f) Určení priorit nebo změnu pořadí musí PS řádně odůvodnit. Toto odůvodnění bude popsáno 

a bude součástí Zápisu z jednání.  

g) V případě, kdy není dosaženo konsensu., bude v dané věci provedeno hlasování dle Jednacího 

řádu PS. Hlasy členů se zaznamenávají a budou součástí Zápisu z jednání. 

h) Člen PS RSK ÚK, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a 

rozhodování určité záležitosti v rámci PS RSK ÚK mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj 

samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na 

základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením 

projednávání  dané záležitosti v rámci PS RSK ÚK. 

i) Výstupem projednání bude seznam doporučených PSP pro schválení v RSK ÚK seřazený dle 

přiděleného pořadí Pracovní skupinou RSK ÚK.  

j) Konečné pořadí projektů a finální podoba seznamu musí být schválena členy PS RSK ÚK. Finální 

seznam je součástí Zápisu z jednání.  

k) Finální seznam má podobu doporučující stanoviska a bude předložen k projednání členům RSK 

ÚK.  

 

7. Regionální stálá konference Ústeckého kraje (dále jen „RSK ÚK“) 

a) RSK ÚK v souladu se Statutem a Jednacím řádem RSK ÚK a metodikou výzvy, projedná a schválí 

Seznam strategických projektů území Ústeckého kraje, který bude sloužit jako podklad pro 

zpracování PSÚT pro implementaci OPST. 

b) Členové RSK ÚK obdrží finální podklady k projednání v souladu se Statutem a Jednacím řádem 

RSK ÚK 5 dní před samotným jednáním. Mezi tyto podklady patří vypracované hodnotící 

posudky doporučených PSP hodnotiteli, PSP, seznamy PSP dle priorit, které byly schváleny na 

jednotlivých PS a Zápisy z jednání z PS. 

c) Členové RSK ÚK se seznámí s předkládanými PSP a jejich hodnocením. 



d) Vedoucí pracovních skupin při RSK ÚK seznámí členy RSK ÚK s vyhodnocením PSP pro 

příslušnou tematickou oblast a doporučení pro zařazení do seznamu strategických projektů 

s přiděleným pořadím.  

e) Členové RSK ÚK projednají dílčí seznamy doporučených strategických projektů z jednotlivých 

PS RSK ÚK a stanoví celkové pořadí strategických projektů území Ústeckého kraje dle 

tematických oblastí pro předložení MMR a pro zařazení do Plánu spravedlivé územní 

transformace. V případě změny pořadí oproti doporučení PS RSK ÚK, musí být tato změna 

řádně odůvodněna. 

f) V případě shodného bodového hodnocení PSP, RSK ÚK stanoví pořadí PSP. 

g) Určení priorit nebo změnu pořadí musí RSK ÚK řádně odůvodnit. Toto odůvodnění bude 

popsáno a bude součástí Zápisu z jednání 

h) Člen RSK ÚK, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování 

určité záležitosti v rámci RSK ÚK mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo 

osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo 

plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením projednávání  dané 

záležitosti v rámci RSK ÚK. 

i) Konečné pořadí projektů a finální podoba Seznamu strategických projektů z území Ústeckého 

kraje musí být schválena členy RSK ÚK. Finální seznam je součástí Zápisu z jednání. 

j) Rozhodnutí RSK ÚK o finálním Seznamu strategických projektů z území Ústeckého kraje je 

konečné. Proti rozhodnutí se není možné odvolat.  

k) Finální seznam strategických projektů v území Ústeckého kraje bude vyvěšen na oficiálních 

webových stránkách RSK ÚK. 

l) Finální Seznam strategických projektů Ústeckého kraje bude předložen MMR k dalšímu 

posouzení a zapracování do PSÚT. 

m) Hlasy členů se zaznamenávají a budou součástí Zápisu z jednání. 

n) Z jednání členů RSK ÚK bude pořízen zvukový záznam. 

 

8. Přílohy: 

Příloha č. 1: Interní proces hodnocení – RSK ÚK 

Příloha č. 2: Pracovní skupiny RSK ÚK – podporované oblasti FST 



Příloha č. 1: Interní proces hodnocení – RSK ÚK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sekretariát RSK ÚK 

Řídící výbor (vedoucí Pracovních skupin vč. vedoucí oddělení uhelné regiony) 

Výzva k předkládání 

strategických projektů 

Výzva na nábor zájemců o 

pozici externí hodnotitel 

Sekretariát RSK ÚK vč. MMR a MŽP 

Přehled potenciálně strategických projektů 

vč. posudků překryvů 
Seznam potenciálních externích 

hodnotitelů 

Sekretariát RSK ÚK 

       PS 
Infrastruktura 

 

 

PS 
Vzdělávání 

 

 

PS 
Strategické řízení 

 

 

PS 
Energetika 

 

 

PS 
VVI 

 

 

PS 
Cestovní ruch 

 

 

HODNOTITEL 1  ARBITR HODNOTITEL 2 

Posudek 

Posouzení posudku hodnotitelů vč. návrhu pořadí strategických projektů pro 

schválení RSK ÚK/hodnotitelé jako hosté 

RSK ÚK + TRIPARTITA 

Sekretariát RSK ÚK 

Sekretariát RSK ÚK 

Schválení strategických projektů za území ÚK do PSÚT 

Posudek Posudek 



Podporované oblasti FST

1
Pracovní skupina 

Infrastruktura

i) investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového 

využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“

n) ostatní jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech včetně investice do infrastruktury pro účely 

školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory.

m) aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání

l)  pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání

k) zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání

d) investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do 

snižování emisí skleníkových plynů

e)  investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 o energii z obnovitelných zdrojů, 

včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby

f) investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury

g)  investice do rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do 

výroby tepla, pokud jsou založeny výhradně na obnovitelných zdrojích energie

j) investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným 

používáním a recyklací

a) produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, 

modernizaci a přeměně

b) investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření 

pracovních míst

c) investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými institucemi, a podpora přenosu 

pokročilých technologií

h) investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení 

Příloha č. 2: Pracovní skupiny RSK ÚK – podporované oblasti FST

Pracovní skupina 

Cestovní ruch6

Pracovní skupiny RSK

5
Pracovní skupina 

Výzkum, vývoj, inovace

3
Pracovní skupina 

Strategické řízení

Pracovní skupina 

Energetika

2
Pracovní skupina 

Vzdělávání

4


