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1 Definice pojmů 
FST - Hlavním smyslem a cílem Fondu pro spravedlivou transformaci je podpořit území (FST), která 

se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku Evropské unie do roku 2050 

potýkají se závažnými sociálněekonomickými problémy. Těmito územími jsou především regiony, kde 

dochází k útlumu těžby uhlí. Zaměřovat by se měl zejména na vytváření nových pracovních míst, 

pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví i obnovu území po těžbě uhlí či návazném 

průmyslu. 

OPST – Operační program Spravedlivou transformace. Cílem OP ST je podpořit území Karlovarského, 

Ústeckého a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální 

ekonomiku potýkají se závažnými socio-ekonomickými problémy. Podpora se bude zaměřovat zejména 

na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu 

území po těžbě uhlí či návazném průmyslu. 

PSÚT – Plán spravedlivé územní transformace je základním dokumentem pro poskytování podpory 

z OP ST. Příprava PSÚT je v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. 

Sekretariát RSK ÚK – Sekretariát zajišťuje činnost RSK ÚK po administrativní, organizační a koordinační 

stránce. V případě Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje spolupracuje na aktivitách 

vedoucích k naplňování Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, 

Moravskoslezského a Karlovarského kraje a s platformou Uhelné regiony v transformaci. Je zapojen do 

implementace OP ST. 

RSK ÚK -  Regionální stálá konference ÚK je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního 

a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje, bez právní osobnosti (subjektivity), která se 

mimo jiné podílí na implementaci OP ST. 

PS RSK ÚK - Regionální stálá konference ÚK zřizuje pracovní skupiny pro stěžejní tematické oblasti 

daného regionu. Členy pracovních skupin jsou významní aktéři z řad samosprávných celků, 

podnikatelských subjektů, krajských či neziskových organizací zaměřených na činnost v dané tematické 

oblasti. 

Výzva – Výzva k předkládání strategických projektů pro OP ST https://rskuk.cz/vyzva-pro-predkladani-

potencialnich-strategickych-projektu 

Koordinační výbor – Výbor je ustanoven pro potřeby vyhlašovatele Výzvy k předkládání strategických 

projektů pro OP ST zejména ve věci transparentního posouzení splnění kvalifikace hodnotitelů pro 

danou výzvu, rozdělení podaných a evidovaných projektů. Výbor je složen z vedoucích PS RSK ÚK. 

Checklist – Checklistem je myšlen dokument, do kterého hodnotitel zapisuje posudek k danému 

projektu. 

Etický kodex hodnotitele - je dokument, který upravuje obecné i konkrétní postupy, která jsou pro 

hodnotitele závazná. Je postaven zejména principech transparentnosti, rovného přístupu 

a odpovědnosti.  

 

2 Základní informace 
Externí hodnotitel dále jen „hodnotitel” v rámci Výzvy k předkládání strategických projektů pro OP ST 

(dále jen „výzva“) hodnotí odbornou část předložené Závazné struktury informací o připravovaném 

strategickém projektu - Předběžné studie proveditelnosti (dále jen „projekt”). Cílem odborného 

https://rskuk.cz/vyzva-pro-predkladani-potencialnich-strategickych-projektu
https://rskuk.cz/vyzva-pro-predkladani-potencialnich-strategickych-projektu
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hodnocení projektů je vyhodnotit kvalitu projektů s ohledem k naplňování podporovaných aktivit 

v rámci FST a umožnit srovnání projektů podle jejich kvality. 

 

3 Výběr hodnotitele 
Sekretariát RSK ÚK evidoval veškeré podané přihlášky na pozici hodnotitele výzvy.  

Veškeré podklady byly následně předány Koordinačnímu výboru, který posoudil splnění kvalifikačních 

předpokladů hodnotitelů v souladu se zaslanou přihláškou a uvedenými tematickými oblastmi. 

Výstupem je databáze hodnotitelů pro všechny tematické oblasti splňujících požadovanou kvalifikaci.  

 

4 Přiřazení projektu hodnotiteli 
Projekty hodnotitelům přiřazuje Koordinační výbor dle Metodiky hodnocení potenciálně 

strategických projektů území Ústeckého kraje. 

Každý projekt je vždy přiřazen 2 hodnotitelům. V případě rozdílných posudků těchto hodnotitelů je 

projekt zaslán k odbornému posouzení 3 hodnotiteli (tzv. arbitrovi). Rozdílným posudkem je myšlena 

situace, kdy jeden z hodnotitelů uvede, že projekt splňuje odbornou část hodnocení (tzn. projekt 

doporučí do další fáze hodnocení) a zároveň druhý hodnotitel uvede, že projekt nesplňuje odbornou 

část hodnocení (tzn. projekt nedoporučí do další fáze hodnocení).  

Přidělený projekt bude hodnotiteli zaslán sekretariátem RSK ÚK formou e-mailu. 

E-mail bude obsahovat: 

a) Checklist – odborné hodnocení (dále jen „checklist”) 

b) Projekt včetně všech příloh  

c) Pokyny pro další postup (termíny, popis dalšího postupu, odkaz na platnou dokumentaci výzvy 

apod.) 

d) Příručku pro hodnotitele 

Hodnotitel zašle v den obdržení e-mailu s přiděleným projektem sekretariátu RSK ÚK e-mailem 

zpětnou vazbu, že projekt k hodnocení přijímá/nepřijímá. 

 

Nepřijmout projekt lze z níže uvedených důvodů: 

a) Hodnotitel nemůže hodnotit projekty, pokud neabsolvoval povinné školení pro hodnotitele. 

Absolvování hodnocení hodnotitel stvrzuje podpisem v checklistu. 

b) Hodnotitel nemůže hodnotit projekt, v rámci jehož hodnocení by byl v rozporu s Etickým 
kodexem hodnotitele (např. střet zájmů,…). Tato informace musí být neprodleně sdělena 
sekretariátu RSK ÚK. 

c) Hodnotitel ze zdravotních, časových a dalších opodstatněných důvodů není schopen v dané 
lhůtě zpracovat hodnocení projektu v odpovídající kvalitě. 

 
V rámci fáze odborného hodnocení hodnotitel dostane k posouzení max. 5 projektů (pokud mu budou 

Koordinačním výborem přiděleny). Hodnotitel bude mít na zpracování odborného hodnocení/posudku 

5 pracovních dní od doručení e-mailu ze sekretariátu RSK ÚK s informací o přidělení projektu. 
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V případě, kdy bude hodnotitelem tzv. arbitr se lhůta na zpracování posudku zkracuje na 3 pracovní 

dny. 

 

5 Hodnocení projektu 

5.1 Povinnosti hodnotitele 
Hodnotitel je povinen se zúčastnit školení pro hodnotitele. Informaci s termínem školení RSK ÚK zašle 

hodnotiteli e-mailem. Bez absolvování školení, nemůže být hodnotitel zapojen do procesu hodnocení 

projektů. 

Na školení budou hodnotiteli představeny výklady jednotlivých hodnocených kritérií a podkritérií 

v kontextu celé žádosti a metodiky.  

Hodnotitel se po celou dobu hodnocení řídí příslušnou metodikou dané výzvy, jejími pravidly a etickým 

kodexem hodnotitele. 

Etický kodex hodnotitele hodnotitel stvrzuje svým podpisem současně s uzavřením pracovněprávního 

vztahu s Ústeckým krajem. Bez stvrzení Etického kodexu hodnotitele není přípustné hodnotiteli přidělit 

projekt k odbornému hodnocení. 

V případě nejasností, má hodnotitel možnost kontaktovat se svým dotazem sekretariát RSK ÚK. 

5.2 Checklist 
Hodnotitelé provádějí odborné hodnocení/posudek do checklistu zaslaného sekretariátem RSK ÚK 

v souladu „Metodikou hodnocení pro sběr dat a přístupu ke strategickým projektům v Plánu 

spravedlivé územní transformace” a přílohou č. 2 Výzvy předkládání potenciálně strategických projektů 

v rámci OP ST.  

Hodnotitelům projektu sekretariát RSK ÚK předvyplní v checklistu tyto pole, záhlaví projektu:  

  Projekt č. 

  Název projektu 

  Nositel projektu 

  Tematická oblast FST dle PSP 

 Identifikační číslo hodnotitele 

Ostatní pole checklistu vyplňují hodnotitelé. 

5.2.1 Pole Zhodnocení a komentář k projektu 
Písemné vyjádření a zhodnocení projektu uvede hodnotitel v checklistu do pole „Komentář 

k celkovému hodnocení projektu”. Tento komentář je klíčový i z pohledu dalšího hodnocení projektu. 

Hodnotitel zhodnotí projekt z pohledu jeho komplexnosti, provázanosti, bodového ohodnocení 

i z pohledu metodologie strategického projektu. Hodnotící posudky budou součástí dalších fází 

hodnocení. Budou podstoupeny členům Řídícího výboru, následně členům PS RSK ÚK a v případě 

doporučených projektů budou k dispozici členům RSK ÚK.  

Písemné hodnocení musí vždy obsahovat: 

- shrnutí posouzení přijatelnosti projektu: ekonomická přijatelnost projektu, přiměřenost 

rozpočtu a harmonogramu projektu ve vztahu k plánovaným aktivitám, připravenost záměru, 

uvedení slabých a silných stránek projektu, 
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- Shrnutí transformačního potenciálu a strategičnosti projektu pro území ÚK, 

- veškeré další informace, které by dle názoru hodnotitelů měly mít PS RSK ÚK a RSK ÚK 

k dispozici pro doporučení zápisu konkrétních projektů do Plánu spravedlivé územní 

transformace. 

Komentář by měl být stručný a výstižný (doporučená délka je cca 2 500 znaků).  

5.2.2 Pole Transformační potenciál  
Se skládá z níže uvedených hodnotících kritérií: 

1. Dopad na lokální ekonomiku 

2. Dopad na zaměstnanost 

3. Dopad na udržitelný rozvoj území 

4. Inovační potenciál a jedinečnost projektu 

Každé z těchto hodnotících kritérií obsahuje dílčí podkritéria.  

V části Transformační potenciál checklistu hodnotitel hodnotí splnění jednotlivých podkritérií formou 

výběru ANO (splnění podkritéria)/NE (nesplnění podkritéria). 

Zároveň ke každému hodnocenému podkritériu hodnotitel zpracuje komentář, ve kterém bude jasně, 

srozumitelně a prokazatelně vysvětleno, proč je či není dané kritérium z pohledu projektu naplněno. 

Tento popis je z pohledu hodnotitele závazný a bude sloužit pro další posuzování projektu.  

Doporučená délka k popisu jednoho dílčího podkritéria je cca 2000 znaků. Hodnotitel pro vyplnění této 

části checklistu využije přílohu č. 2 výzvy „Přehled hodnotících kritérií”, list: Fáze 2 Transformační 

potenciál. 

5.2.3 Pole Proveditelnost projektu  
Se skládá z níže uvedených kapitol/ kritérií: 

1. Realizovatelnost projektu 

2. Institucionální kapacita nositele projektu 

3. Technická proveditelnost projektu  

4. Ekonomická proveditelnost projektu  

5. Základní analýza rizik 

V části přijatelnost projektu checklistu hodnotitel hodnotí splnění jednotlivých podkritérií formou 

výběru ANO (splnění podkritéria)/NE (nesplnění podkritéria). Ke každému hodnocenému podkritériu 

hodnotitel zpracuje komentář zdůvodňující jeho rozhodnutí. Hodnocená kritéria/podkritéria v této 

části checklistu nejsou bodována, nevstupují do bodovacího procesu určujícího zda, projekt 

splňuje/nesplňuje odbornou část hodnocení. Hodnotitel pro vyplnění této části checklistu využije 

přílohu č. 2 výzvy „Přehled hodnotících kritérií”, listy: Fáze 2 Proveditelnost (2), Připravenost projektu. 

Doporučená délka k popisu jednoho dílčího podkritéria je cca 2000 znaků. 

 

5.3 Vyhodnocení projektu  

5.3.1 Bodové hodnocení 
Kapitola Transformační potenciál projektu je bodována. Každý projekt může dosáhnout maximálního 

počtu 20 bodů.  

Na základě počtu splněných podkritérií daného kritéria v části Transformační potenciál jsou za dané 

kritérium projektu přiděleny body následujícím způsobem. 
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a) 0 bodů - projekt nesplňuje žádné podkritérium daného kritéria viz kapitola 5.2.2 

b) 1 bod - projekt splňuje 1 podkritérium daného kritéria 1b (POZOR: u kritéria „Inovační 

potenciál a jedinečnost” jsou za splnění podkritéria udělovány 2 body) 

c) 3 body - projekt splňuje 2 podkritéria daného kritéria  

d) 6 bodů - projekt splňuje 3 a více podkritérií daného kritéria  

 

Hodnotitel do checklistu bodové hodnocení k jednotlivým podkritériím nezapisuje! Body jsou 

automaticky generovány na základě toho, zda hodnotitel uvedl k daným podkritériím projektu 

možnosti: splnil či nesplnil (ANO/NE). 

 

Na základě bodového hodnocení a komplexního posouzení předloženého projektu hodnotitel udělí 

jedno ze dvou stanovisek (pole checklistu: Hodnocení projektu splnil/nesplnil): 

a) Projekt splňuje odbornou část hodnocení 

b) Projekt nesplňuje odbornou část hodnocení 

 

A. Projekt splnil odbornou část hodnocení – Doporučen k dalšímu procesu hodnocení 

Projekt SPLNÍ odbornou část hodnocení v případě, kdy mu hodnotitel udělí za splnění hodnotících 

kritérií v části checklistu „Transformační potenciál” 10 a více bodů a zároveň: 

- v případě investičního projektu projekt získá v každém hodnotícím kritériu minimálně 1 bod, 

- v případě neinvestiční projektu projekt získá v každém hodnotícím kritériu minimálně 1 bod, 

s výjimkou kritéria „Dopad na udržitelný rozvoj území” kdy v tomto hodnotícím kritériu může 

být projekt hodnocen i 0 body, 

- v případě kombinace investičního/neinvestičního projektu projekt získá v každém hodnotícím 

kritériu minimálně 1 bod. 

 

 

B. Projekt nesplnil odbornou část hodnocení – Nedoporučen k dalšímu procesu hodnocení 

Projekt NESPLNÍ odborné hodnocení v případě, kdy mu bude hodnotitelem v části checklistu 

„Transformační potenciál“:  

- přiděleno 0 - 9 bodů, 

- přiděleno 10 a více bodů, ale zároveň je některé dílčí kritérium u investičního projektu 

hodnoceno 0 body 

- přiděleno 10 a více bodů, ale zároveň je některé dílčí kritérium u neinvestičního projektu 

hodnoceno 0 body (s výjimkou hodnotícího kritéria „Dopad na udržitelný rozvoj území”, kdy je 

přípustné, aby byl projekt hodnocen 0 body) 

- přiděleno 10 a více bodů, ale zároveň je některé dílčí kritérium u kombinace 

investičního/neinvestičního projektu hodnoceno 0 body 

5.3.2 Čestná prohlášení 
Na kompletně vyplněném checklistu hodnotitel zaškrtne čestná prohlášení. Následně hodnotitel 

checklist podepíše a předá sekretariátu RSK ÚK a to ve dvou krocích. 
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1. Elektronicky na e-mail fst@kr-ustecky.cz (sekretariát RSK ÚK) ve stanovené lhůtě pro 

posouzení projektu. 

2. Originál checklistu předat sekretariátu RSK ÚK nejpozději do 3 pracovních dnů od zaslání 

elektronické verze checklistu na sekretariát RSK ÚK a to následovně: 

a) osobním předáním na podatelně Krajského úřadu Ústeckého kraje nebo 

b)  poštou na adresu: 

Krajský úřad Ústeckého kraje, 

odbor strategie, přípravy a realizace projektů, 

Velká Hradební 3118/48, 

400 02 Ústí nad Labem 

v zalepené obálce označené: „SPRP – PSÚT” nebo 

c) do datové schránky Ústeckého kraje (ID datové schránky: t9zbsva), v náležitostech 

zprávy v datovém poli „Věc” uveďte „SPRP – PSÚT” nebo 

mailto:fst@kr-ustecky.cz

