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Vážený pan 

JUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 

Náměstek ministra 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32 

110 15  Praha 1 

 

V Praze dne 25.5 2016 

Vážený pane náměstku ministra,  

 V návaznosti na naše předchozí jednání bych Vám chtěl poděkovat za přizvání externích 

odborníků do systému hodnocení projektů v programech OP PIK, konkrétně pak INOVACE, 

APLIKACE, POTENCIÁL, SPOLUPRÁCE, PARTNERSTVÍ, ZNALOSTNÍ TRANSFÉR, 

SLUŽBY INFRASTRUKTURY A TECHNOLOGIE. Školení vybraných hodnotitelů k těmto 

programům se uskutečnilo v Praze ve dnech 13. a 17. 5. 2016 a byla na něm představena nová 

metodika pro hodnocení projektů. 

 Na základě srovnání s metodikou předchozích výzev (ISOP) však musím konstatovat, že 

nová metodika není dobře připravena a některé nedostatky mohou významným způsobem 

ovlivnit konečné rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí hodnoceného projektu. Vzhledem k tomu, že 

jsem se školení dne 17. 5. 2016 osobně zúčastnil, a souhlasím s celou řadou připomínek 

přítomných expertů z jednotlivých oborů, dovoluji si Vás požádat o revizi předložené metodiky 

hodnocení. Jsem si vědom, že interní hodnotitelé, na kterých leží největší tíha a odpovědnost za 

konečnou formulaci závěrů pro hodnotící komisi, jsou sice znalí administrativních a formálních 

náležitostí, ale při vší úctě k jejich práci jim většinou chybí praktické zkušenosti s aplikací 

výsledků výzkumu do praxe. 

 Dovoluji si Vám nabídnout naši spolupráci při precizování stávající metodiky, kdy Vám 

s týmem vybraných, zkušených a nezávislých odborníků můžeme být nápomocni nejen radou, ale 

i návrhy na změny, zejména v následujících oblastech: 

1. Potenciální hodnotitelé jsou osloveni e-mailem s žádostí o vyjádření, jestli jsou schopni a 

ochotni daný projekt na základě stručné anotace přijmout k hodnocení. V celé řadě 

případů však chybí termín, do kdy musí své rozhodnutí vyjádřit, někdy systém 

automaticky bez upozornění nabídku hodnocení stáhne. Následné zaslání mnohdy i 

neúplné dokumentace projektu však může narazit na problémy s ochranou osobních dat. 

Totéž platí i o vyhotoveném a e-mailem zaslaném posudku (např. MŠMT poskytuje 

automaticky všem hodnotitelům přístup k projektům přímo v systému MS 2014+) 
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2. Podle zák.130/2002 Sb. musí mít hodnotitel k dispozici veškeré podklady, které žadatel 

předal poskytovateli ve své žádosti. Pokud je nemá, tak může být vyhotovený posudek 

právně napaden. 

3. Z informací, získaných na školení hodnotitelů vyplývá, že pro každý program je určen 

tým, který za řízení a hodnocení tohoto programu odpovídá a ostatní programy jsou pro 

ně svým způsobem konkurenční. Jsem přesvědčen, že na jednom ministerstvu by měl 

platit jednotný postup řízení i hodnocení podaných žádostí o podporu. 

4. Nejednotnost v postupu hodnocení je patrná také z toho, že každý program má svůj 

formulář pro hodnocení, u některých programů není k dispozici žádný formulář a 

hodnotitel má možnost se vyjádřit v libovolné formě, což není pro hodnocení obvyklé a 

může nastat problém při případném odvolání žadatele, i když odpovědnost za sestavení 

konečného znění posudku má interní hodnotitel, ale ten bude většinou čerpat z posudků 

externích hodnotitelů. 

5. Největší problémy při vyhotovení posudku se budou týkat hospodárnosti rozpočtu. 

Metodický pokyn v této oblasti je pro hodnotitele nepoužitelný a při jeho prezentaci 

zůstala řada otázek přednášejícími nezodpovězena, často s odkazem na směrnice EU. 

V tomto bodě doporučuji jednoznačně definovat, vysvětlit nebo upravit následující 

připomínky: 

a) Posuzovat technicky srovnatelné výrobky a na jejich základě určit cenu obvyklou ve 

fázi zpracování projektu je nereálné, zejména ve lhůtě a s časovou dotací, které jsou 

dané hodnotiteli na vypracování osudku. Zde také nelze připustit, aby hodnotitel 

vycházel z jiných zdrojů, než z podkladů uvedených v projektu.  

b) Cena obvyklá je vyjádřena ve znění zákona č.151/1997 Sb., včetně podmínek, za 

jakých může být stanovena a jakými postupy se musí zpracovatel řídit. Výstupem 

může být např. Znalecký posudek, který však hodnotitel nemůže zajistit.  

c) Žadatelé nemají při přípravě žádosti ve velké většině případů jasně definované 

technicky srovnatelné výrobky, zejména se liší rozsah dodávky ve vybavení 

technologie nástroji, náhradními díly, SW, servisem, školením obsluhy atd. Pro 

hodnotitele je nemožné stanovit 5-ti % toleranci pro přidělení plného počtu bodů, nebo 

jejich krácení, v souladu s podmínkami výzvy, protože skutečné náklady se dají zjistit 

pouze na základě výběrového řízení, nebo alespoň srovnáním s cenou obvyklou 

srovnatelných výrobků, což rozhodně nelze nahradit internetovým průzkumem.  

d) Pokud žadatel nedoloží ve své žádosti potřebné podklady pro hodnocení, je hodnotitel 

povinen tento bod hodnotit nulou a dále neshánět doplňující podklady. 

e) Pokud je cena zařízení nebo technologie výsledkem výběrového řízení, pak není 

důvod ji zpochybňovat. 
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f) Využívání veřejně dostupných informačních zdrojů je pro hodnocení projektu 

problematické, tyto informace nejsou zaručené a v některých případech mohou být 

úmyslně zkreslené. 

g) Při posuzování osobních nákladů by měl žadatel vycházet ze svých statistických 

údajů. Pravdou je, že osobní náklady se značně liší region od regionu a rovněž od 

hodnocené profese a CZ NACE v podnikání. Zprůměrování těchto údajů není správné, 

ale hodnotitel by měl v zadání dostat alespoň jednoduchou šablonu. 

h) I když hodnocení rozpočtu stavebních prací provádí interní hodnotitelé MPO, je pro 

všechny oponenty dobrým vodítkem ÚRS/RTS. Celá řada prací však nelze podle 

těchto kritérií jednoznačně posoudit a záleží jenom na zkušenostech hodnotitele. 

Většina rozpočtářů si však k cenám podle ÚRS/RTS dává rezervu 10 – 20%, která 

může být zakódovaná v jiných položkách a dá se těžko posoudit, dokázat a ohodnotit. 

Vážený pane náměstku ministra, neberte prosím můj dopis jako kritiku všeho, co bylo na 

školeních, nebo na přímých konzultacích prezentováno, samozřejmě tam byla i celá řada 

výborných informací, ale jako vstřícný návrh na zlepšení systému, který by lépe vyhověl 

jak předpisům EU, tak snaze o zvýšení konkurenceschopnosti rychlou realizací výstupů 

z řešených projektů a snížení administrativních bariér všech žadatelů o veřejnou podporu. 

 

S pozdravem, 

 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Ecler, CSc.  

čestný prezident AVO 

 


