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1 Úvod  

 

Tento dokument stanovuje seznam kritérií výběru projektů pro vybraná opatření Programu 

Doprava 2021-2027 (dále jen „OPD“) a je schvalován Monitorovacím výborem OPD.  

Dokument byl připraven ve vazbě na ustanovení Nařízení č. 2021/1060 (dále jen „obecné 

nařízení“), článek 40 bod 2. a), který říká, že „Monitorovací výbor schvaluje metodiku a kritéria 

použitá při výběru operací, včetně jakýchkoli jejich změn“.  

Kritéria výběru projektů jsou zpracována v souladu s Metodickým pokynem výzvy, 

hodnocení a výběr projektů (dále jen „Metodický pokyn“), který vydává Ministerstvo pro místní 

rozvoj s cílem stanovit pro řídicí orgány programů jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev, 

hodnocení a výběru projektů. 

Konkrétní aplikace kritérií v rámci věcného hodnocení je provedena v příslušných 

hodnotících souborech. Tyto dokumenty ve formátu XLS, které budou používány pro vlastní 

provádění hodnocení, budou součástí dokumentace každé vyhlašované výzvy pro předkládání 

žádostí o podporu. Hodnotící soubory budou schvalovány společně s textem příslušných výzev 

v rámci Plánovací komise OPD (platforma pro přípravu a plánování výzev).  

Související postupy a způsob aplikace kritérií v rámci procesu hodnocení a výběru projektů 

na úrovni Řídicího orgánu jsou popsány v rámci Modelu hodnocení projektů OPD a dále v Operačním 

manuálu OPD. 
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2 Opatření 01, 02, 05, 06, 07, 08 

Dále popsaná kritéria výběru projektů jsou jednotná a platná pouze pro níže uvedená opatření 

spadající pod priority definované v programovém dokumentu OPD 2021-2027. Jedná se o opatření, 

která budou realizována na základě průběžných nesoutěžních výzev, přičemž příjemci v těchto  

výzvách budou vlastníci/správci dotčené dopravní infrastruktury (státní investorské organizace, 

města či městy zřizované společnosti). 

 

 
 

2.1 Způsob posouzení žádostí o podporu: 

Před samotným věcným hodnocením žádosti o podporu probíhá kontrola formálních náležitostí a 

kontrola přijatelnosti. K věcnému hodnocení jsou předány pouze formálně úplné žádosti o podporu 

zpracované v souladu s požadavky na přijatelnost žádosti o podporu.  

Požadovaný rozsah a forma žádosti o podporu budou součástí dokumentace příslušné výzvy, která 

bude Řídicím orgánem OPD publikována při vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o podporu.  

 

2.2 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí 

 
Název kritéria Způsob hodnocení (ANO/NE) Zdroj informací 

Žádost o podporu je podána v předepsané 
formě a obsahově splňuje všechny povinné 
náležitosti. 

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě 
a obsahově splňuje všechny povinné náležitosti. 
NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě 
a obsahově nesplňuje všechny povinné náležitosti. 

• Žádost o 
podporu 

• Pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele. 
 
 

ANO – Žádost o podporu je podepsána statutárním 
zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele. 
NE – Žádost o podporu není podepsána statutárním 
zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele. 

• Žádost o 
podporu 

• Plná moc / 
pověření 

Číslo 
opatření

 Název opatření Fond Cíl politiky Priorita Název priority Specifický cíl

01 Železniční infrastruktura TEN-T FS 3 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita
Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální 
sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu

02 Silniční infrastruktura TEN-T FS 3 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita
Rozvoj udržitelné, inteligentní, bezpečné a intermodální 
sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu

05 Železniční infrastruktura mimo TEN-T FS 3 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita
Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, 
regionální a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a 

06 ITS - dopravní telematika FS 3 1 Evropská, celostátní a regionální mobilita
Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, 
regionální a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a 

07 Silniční infrastruktura mimo TEN-T EFRR 3 2
Celostátní silniční mobilita zajišťující 
konektivitu k  síti TEN-T 

Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, 
regionální a místní mobility odolné vůči změnám 
klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a 
přeshraniční mobility

08 Infrastruktura městské drážní dopravy FS 2 3
Udržitelná městská mobilita (a alternativní 
paliva)

Podpora udržitelné multimodální městské mobility
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Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
splňují náležitosti požadované v 
dokumentaci výzvy. 

ANO – K žádosti o podporu jsou doloženy všechny 
povinné přílohy, které splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci výzvy a které jsou v souladu se žádostí o 
podporu. 
NE – K žádosti o podporu nejsou doloženy všechny 
povinné přílohy nebo povinné přílohy nesplňují 
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě, nebo 
nejsou v souladu se žádostí o podporu.  

• Žádost o 
podporu 

• Přílohy žádosti 
• Dokumentace 

výzvy 

 

2.3 Kritéria pro kontrolu přijatelnosti: 

Název kritéria Způsob hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Zdroj informací 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami výzvy. 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy. 
NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy. 

• Žádost o 
podporu 

• Dokumentace 
výzvy 

Žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušnou výzvu. 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušnou výzvu. 
NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušnou výzvu. 

• Text výzvy  
• Žádost o 

podporu 
 

Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny. 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. 
NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. 
NERELEVANTNÍ – Ve výzvě nejsou stanoveny limity 
způsobilých výdajů. 

• Text výzvy  
• Žádost o 

podporu 
 

Záměr projektu byl schválen Centrální 

komisí Ministerstva dopravy v souladu 

s požadavky Směrnice MD č. V-2/2012 v 

platném znění. 

ANO – Projekt byl schválen Centrální komisí 
Ministerstva dopravy  
NE – Projekt nebyl schválen Centrální komisí 
Ministerstva dopravy 
NERELEVANTNÍ –  Projekt nepodléhá schvalování dle 
Směrnice MD č. V-2/2012. 

• Žádost o 
podporu 
 

Právnická osoba žadatele včetně jeho 
statutárního orgánu, případně fyzická 
osoba podnikající, je trestně bezúhonná. 

ANO – Žadatel – právnická osoba žadatele včetně jeho 
statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající 
– doložil čestné prohlášení (dotační podvod, 
poškozování zájmů EU, atd.).  
NE – Žadatel – právnická osoba žadatele včetně jeho 
statutárního orgánu, případně fyzická osoba podnikající 
– nedoložil čestné prohlášení (dotační podvod, 
poškozování zájmů EU, atd.). 

• Čestné 
prohlášení 
v MS2021+ 
 

Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové 
hodnoty a datum jejich dosažení odpovídají 
cílům projektu. 

ANO –Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty 
a datum jejich dosažení odpovídají cílům projektu. 

NE – Zvolené indikátory, jejich výchozí a cílové hodnoty 
a datum jejich dosažení neodpovídají cílům projektu. 

• Žádost o 
podporu 

• Dokumentace 
výzvy 

Skutečný majitel/skuteční majitelé 
žadatele nejsou veřejným funkcionářem ve 
střetu zájmů dle §4c zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

ANO – Skutečný majitel/skuteční majitelé nejsou 
veřejným funkcionářem ve střetu zájmů dle §4c zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

NE – Skutečný majitel/skuteční majitelé právnické osoby 
žadatele jsou veřejným funkcionářem ve střetu zájmů 
dle §4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, případně 
skuteční majitelé nebyli žadatelem dostatečně průkazně 
doloženi a nelze je s určitostí identifikovat. 

NERELEVANTNÍ – Právnická osoba žadatele není 
evidující osobou – viz §7 zákona č. 37/2021 Sb., o 
evidenci skutečných majitelů. 

• Žádost o 
podporu 

• Výpis z evidence 
skutečných 
majitelů/prohláš
ení žadatele, že 
není evidující 
osobou 

Žadatel byl ověřen z hlediska finančního 
zdraví a podniku v obtížích 
 

ANO -  žadatel doložil podklady pro ověření finančního 
zdraví a podniku v obtížích a z těchto podkladů vyplývá, 
že není z hlediska finančního zdraví rizikový a není ani 
podnikem v obtížích  

NE -  žadatel doložil podklady pro ověření finančního 
zdraví a podniku v obtížích a z těchto podkladů vyplývá, 

• Žádost o 
podporu 
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2.4 Kritéria pro věcné hodnocení: 

Název kritéria:  Relevance projektu 

Popis hodnocení: 

V rámci tohoto kritéria bude posouzen soulad projektu s věcným vymezením OPD a s příslušnými 

strategickými dokumenty. Konkrétně bude posouzeno: 

• Soulad s příslušnou prioritou  

• Naplňování příslušného opatření 

• Naplňování indikátorů výsledku OPD 

• Naplňování indikátorů výstupu OPD 

• Soulad projektu s DSS, dopravní politikou a dalšími strategickými dokumenty 

 

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky 

mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno 

s výhradou“ / „Splněno nedostatečně“.  

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním. 

V případě hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen.  

V případě hodnocení „Splněno s výhradou“ je v rámci odůvodnění definována výhrada 

(podmínka schválení). 

Hlavní zdroj informací:  

žádost o podporu 

 

 

že je z hlediska finančního zdraví rizikový  nebo je 
podnikem v obtížích  

NERELEVANTNÍ –  ověření žadatele z hlediska finančního 
zdraví a podniku v obtížích není pro daného žadatele 
v rámci příslušné výzvy vyžadováno. 

Byl zpracován a schválen kontrolní seznam 
pro ověřování údajů z žádosti o podporu v 
rámci externích zdrojů informací  

 

ANO -  kontrolní seznam pro ověřování údajů z žádosti o 
podporu v rámci externích zdrojů informací byl 
zpracován s kladným výsledkem 

NE -  kontrolní seznam pro ověřování údajů z žádosti o 
podporu v rámci externích zdrojů informací byl 
zpracován s negativním výsledkem 

 

• Žádost o 
podporu 

• IS ARACHNE 
• IS ISIR 
• IS ESM 
• IS ESF 
• Obchodní 

rejstřík 
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Název kritéria:  Soulad s horizontálními principy 

Popis hodnocení: 

V rámci tohoto kritéria bude posouzena slučitelnost s horizontálními politikami Unie: 

• Příspěvek realizace projektu ke zkvalitnění životního prostředí a zlepšení veřejného 

zdraví 

- Zlepšení kvality ovzduší nebo snížení emisí  

- naplňování cílů programů zlepšování kvality ovzduší (vytvořených dle 

ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší), případně zda 

projekt přispěje ke snížení emisí, a to včetně primárních částic a 

prekurzorů sekundárních částic v obydlených oblastech, 

- Splnění požadavků DNSH a klimatické odolnosti 

- Splnění požadavků environmentální legislativy EU  

- investice/opatření budou respektovat požadavky environmentální 

legislativy Evropské unie, tj. směrnice Rady č. 92/43/EHS ze dne 21. 

května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a 

planě rostoucích rostlin, a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 

2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011, o posuzování některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. 

- Zohlednění problematiky udržitelné energie  

- U stavebních projektů musí být při přípravě i realizaci zohledněna 

problematika udržitelné energie, a to zejména ve vztahu ke snížení 

energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti, nalezení 

vhodných energetických zdrojů nezatěžujících životní prostředí apod. 

• Princip rovných příležitostí 

- Podpora rovných příležitostí  

- Zohledňuje projekt podporu rovných příležitostí všech skupin osob 

v případech, kde je to možné, a nemá negativní dopad na rovné 

příležitosti?  

- Princip zákazu diskriminace  

- Dodržuje projekt princip zákazu diskriminace? 

• Rovnost mezi muži a ženami 

- Dodržuje projekt princip rovnosti žen a mužů? 

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 
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Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky 

mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno 

s výhradou“ / „Splněno nedostatečně“.  

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním. V případě, že je hodnocení 

neutrální, je výsledek uváděn jako kladný, tj. „Ano“. 

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen. 

V případě hodnocení „Splněno s výhradou“ je v rámci odůvodnění definována výhrada 

(podmínka schválení). 

Hlavní zdroj informací:  

žádost o podporu 

 

Název kritéria:  Plnění cílů a kvalita žádosti 

V rámci tohoto kritéria bude posouzeno, zda je žádost o podporu v rámci nastavené struktury OPD 

2021-2027 řádně zdůvodněná a vede k plnění cílů programu. Konkrétně bude posouzeno: 

• Provázanost cílů a obsahu projektu 

• Rozpočet projektu  

• Způsobilost nákladů  

• Technické řešení  

• Provozní udržitelnost 

 

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky 

mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno 

s výhradou“ / „Splněno nedostatečně“.  

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním.  

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen. 

V případě hodnocení „Splněno s výhradou“ je v rámci odůvodnění definována výhrada 

(podmínka schválení). 

Hlavní zdroj informací:  

žádost o podporu 

 

Název kritéria:  Ekonomická a finanční efektivita  

Popis hodnocení: 
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V rámci tohoto kritéria bude posouzeno, zda žádost o podporu splňuje požadavky na ekonomickou 

a finanční efektivitu. Konkrétně bude posouzeno: 

• Společenská ekonomická efektivnost 

- Efektivnost výdajů vyjádřená EIR a ENPV 

- Hospodárnost, účelnost a efektivnost výdajů 

- Věrohodnost a ověřitelnost vstupních údajů použitých pro ekonomické hodnocení 

včetně správnosti prováděných výpočtů 

• Finanční potřeba dotace  

• Rentabilita po dotaci  

• Finanční udržitelnost (realizace + provoz) 

 

 Hodnota minimální EIRR (Economical internal rate of return) jako podmínka pro povolení 

realizace je stanovena v rámci Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb (popřípadě v rámci specifických pokynů pro hodnocení ekonomické 

efektivity projektů v jednotlivých modech dopravy). 

 

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky 

mohou nabývat hodnot „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno 

s výhradou“ / „Splněno nedostatečně“.   

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním. 

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen. 

V případě hodnocení „Splněno s výhradou“ je v rámci odůvodnění definována výhrada 

(podmínka schválení). 

Hlavní zdroj informací:  

žádost o podporu 

 

 

Název kritéria:  Připravenost projektu 

Popis hodnocení: 

V rámci tohoto kritéria bude posouzena připravenost žádosti o podporu k fyzické realizaci. 

Konkrétně bude ověřováno dosažení příslušných milníků přípravy: 

• Harmonogram projektu  
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• Hodnoceni EIA 

• Hodnoceni NATURA  

• Stavební povolení, územní rozhodnutí   

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

Kombinované kritérium: výsledek hodnocení je vyjádřen slovním deskriptorem, tzn. výsledky 

mohou nabývat hodnot  „Splněno zcela“ / „Splněno převážně“ / „Splněno částečně“ / „Splněno 

s výhradou“ / „Splněno nedostatečně“.  

Výsledek hodnocení je doplněn patřičným slovním odůvodněním. 

V případě výsledku hodnocení „Splněno nedostatečně“ projekt nemůže být schválen. 

V případě hodnocení „Splněno s výhradou“ je v rámci odůvodnění definována výhrada 

(podmínka schválení). 

Hlavní zdroj informací:  

žádost o podporu 

 

 

2.5 Rozčlenění kritérií pro opatření 01, 02, 05, 06, 07, 08 mezi aspekty kvality 

stanovené Metodickým pokynem 

Kritérium OPD Aspekty kvality dle Metodického 
pokynu 

Relevance projektu Potřebnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Soulad s horizontálními principy Soulad s horizontálními tématy 
 

Plnění cílů a kvalita žádosti Efektivnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Ekonomická a finanční efektivita Proveditelnost projektu 
Hospodárnost projektu 
Efektivnost projektu 
 

Připravenost projektu Proveditelnost projektu 
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3 Opatření 09 

Dále popsaná kritéria výběru projektů jsou jednotná a platná pouze pro opatření 09 - Infrastruktura 

pro alternativní paliva, spadající pod prioritu definovanou v programovém dokumentu OPD 2021-

2027. Jedná se o opatření, které bude realizováno na základě soutěžních kolových výzev, přičemž 

příjemci v těchto výzvách budou vlastníci/provozovatelé dotčené infrastruktury s veřejným 

přístupem. Kritéria pro toto opatření musí být v souladu s požadavky souvisejícími se skutečností, 

že se jedná o poskytování veřejné podpory. Část opatření 09 zaměřená na podporu vodíkových 

plnících stanic bude realizována na základě platného Rozhodnutí SA.45182 (2016/N) ze dne 11. 8. 

20171, jímž byl v rámci procesu notifikace ze strany EK schválen příslušný režim veřejné podpory. 

Tento režim je platný do 11. 8. 2023. Po tomto datu bude podpora na vodíkové plnící stanice 

realizována na základě jiného režimu, což si vyžádá také aktualizaci kritérií výběru projektů. 

V návaznosti na plánovanou aktualizaci obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) budoucnu 

tato kritéria pro opatření 09 v budoucnu dále rozšířena o parametry pokrývající další podporované 

oblasti v opatření 09  (zejména dobíjecí infrastruktura). 

 

 
 

3.1 Způsob posouzení žádostí o podporu: 

Před samotným věcným hodnocením žádosti o podporu probíhá kontrola formálních náležitostí a 

kontrola přijatelnosti. K věcnému hodnocení jsou předány pouze formálně úplné žádosti o podporu 

zpracované v souladu s požadavky na přijatelnost žádosti o podporu.  

Požadovaný rozsah a forma žádosti o podporu budou součástí dokumentace příslušné výzvy, která 

bude Řídicím orgánem OPD publikována při vyhlášení výzvy pro předkládání žádostí o podporu.  

 

3.2 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí 

Pro hodnocení formálních náležitostí v opatření 09 budou používána identická kritéria jako pro 

opatření 01, 02, 05, 06, 07, 08 – viz kapitola 2.2. 

                                                 
1 SA. 45182 (2016/N) – Režim státní podpory zavádění veřejně přístupných dobíjecích a plnicích stanic pro vozidla s pohonem na 
alternativní paliva v České republice. 

Číslo 
opatření

 Název opatření Fond
Cíl 

politiky
Priorita Název priority Specifický cíl

09 Infrastruktura pro alternativní paliva FS 2 3
Udržitelná městská mobilita (a alternativní 
paliva)

Podpora udržitelné multimodální městské mobility
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3.3 Kritéria pro kontrolu přijatelnosti 

Pro hodnocení přijatelnosti v opatření 09 budou používána identická kritéria jako pro opatření 01, 

02, 05, 06, 07, 08 – viz kapitola 2.3. 

 

3.4 Kritéria pro věcné hodnocení: 

Pro věcné hodnocení v opatření 09 budou používána identická kritéria jako pro opatření 01, 02, 05, 

06, 07, 08 – viz kapitola 2.4. Tato kritéria budou dále doplněna o kritéria zohledňující požadavky 

vyplývající z pravidel veřejné podpory a skutečnosti, že se jedná o soutěžní výzvu. Jedná se o 

následující rozšiřující kritéria: 

 

Název kritéria:  Relevance projektu II 

Popis hodnocení: Relevance projektu II vyjadřuje kvalitu projektu posuzovanou jednak z hlediska 
naplňování specifických cílů vymezených v Národním akčním plánu čisté mobility (NAP CM), a dále 
z hlediska naplňování požadavků a doporučení vyplývající ze směrnice 2014/94/EU o zavádění 
infrastruktury pro alternativní paliva. Účel hodnocení je posoudit přidanou hodnotu předložených 
projektů z hlediska specifických cílů stanovených v  NAP CM a dále z hlediska požadavků a 
doporučení vyplývající ze směrnice 2014/94/EU.  

Funkce kritéria: kombinované 

 

Název subkritéria: Soulad projektu s pravidly veřejné podpory 

Funkce subkritéria a způsob hodnocení: 

- Hodnotitel posoudí, zda projekt naplňuje pravidla veřejné podpory resp. soulad 
s Rozhodnutím SA. 45182 (2016/N). 

- Vylučovací subkritérium:  
o ANO - projekt splňuje kritérium 
o NE - projekt nesplňuje kritérium 

Název subkritéria: Naplňování specifických cílů Národního akčního plánu čisté mobility  

Funkce subkritéria a způsob hodnocení: 

- V návaznosti na jednotlivé specifické cíle počtu veřejně přístupných plnicích stanic obsažené 
v kapitole 4.2 NAP CM se posuzuje, do jaké míry předložený projekt přispívá k naplnění 
příslušného specifického cíle 

- Hodnotící subkritérium:   
o Projekt, který obsahuje výstavbu 1 vodíkové plnicí stanice,  obdrží 10 bodů. 
o Projekt, který obsahuje výstavbu 2 vodíkových plnicích stanic,  obdrží 30 bodů. 
o Projekt, který obsahuje 3 a více vodíkových plnicích stanic,  obdrží 50 bodů.  
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Název subkritéria: Lokalita instalace veřejně přístupných plnicích stanic 

Funkce subkritéria a způsob hodnocení: 

- V návaznosti na požadavek směrnice AFIR bude prověřena přidaná hodnota projektu 
z hlediska jeho geografického umístění  

- Hodnotící subkritérium  
o Projekt obsahující 1 nebo více plnicích stanic, které jsou umístěny mimo síť TEN-T, 

obdrží 0 bodů 
o Projekt, který je částečně realizován na síti TEN-T (do 50 % včetně), obdrží 10 bodů. 
o Projekt, který je částečně realizován na síti TEN-T (více než 50 %), obdrží 30 bodů.  
o Projekt, který je zcela realizován na síti TEN-T, obdrží 50 bodů.        

 

 

 

Název kritéria: Hospodárnost projektu 

Popis hodnocení: Hospodárnost projektu vyjadřuje, nakolik je u předložených projektů naplněna 
zásada hospodárnosti, která je jednou ze zásad řádného finančního řízení. Účelem hodnocení je 
určit, který z předkládaných projektů nejlépe splňuje zásadu hospodárnosti. 

Název subkritéria: Výše dotace  

Funkce subkritéria a způsob hodnocení: 

- Provádí se porovnání jednotlivých předložených projektů z hlediska požadované výše dotace.  
- Hodnotící subkritérium  

o V rámci tohoto subkritéria bude provedeno porovnání jednotlivých žádostí, 
pokud jde o požadovanou výši dotace na realizací dané plnicí stanice (stanic). 
Porovnání bude vždy vztaženo k jednotkovým nákladům na pořízení jedné plnicí 
stanice. Nejvyšší počet bodů (50) obdrží žádost, jejíž projekt obsahuje nejnižší 
požadavek na dotaci (v absolutní hodnotě na jednu plnicí stanici). Nejnižší počet 
bodů (0) obdrží žádost, jejíž projekt obsahuje nejvyšší požadavek na dotaci (v 
absolutní hodnotě na jednu plnicí stanici). Jednotková výše dotace v rámci 
projektu bude pro účely porovnání stanovena jako průměrná výše dotace na 
jednu stanici (celková výše dotace v rámci projektu / počet podpořených stanic). 
Počet bodů pro ostatní žádosti bude odpovídat výši požadované dotace ve vztahu 
k žádostem s nejvyšší a nejnižší požadovanou dotací. Vypočtený počet bodů bude 
vždy matematicky zaokrouhlen na celé číslo. 
 

Název subkritéria: Intenzita podpory 

Funkce subkritéria a způsob hodnocení: 

- Provádí se porovnání jednotlivých předložených projektů z hlediska požadované intenzity 
podpory na realizaci příslušného funkčního celku sítě plnicích stanic.  
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- Hodnotící subkritérium  
o V rámci tohoto subkritéria bude provedeno porovnání jednotlivých žádostí, pokud 

jde o požadovanou intenzitu podpory. Žádost požadující pro projekt maximální 
intenzitu podpory v rámci daného podprogramu obdrží 0 bodů. Za každé procento 
pod touto maximální intenzitou obdrží žádost 1 bod.  Maximální počet bodů je 50.  

 

 

Název kritéria:  Připravenost projektu II 

Popis hodnocení: Připravenost projektu II vyjadřuje, nakolik je u předložených projektů zajištěna 
technická realizovatelnost a majetkoprávní příprava ve vztahu k nezbytným pozemkům pro 
realizaci. Účelem hodnocení je určit, který z předkládaných projektů nejlépe splňuje připravenost 
projektu k realizaci. 

Název subkritéria: Stupeň technické proveditelnosti projektu  

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

- Prověřuje se, nakolik záměr projektu obsahuje posouzení technické proveditelnosti projektu. 
Příslušná analýza by měla obsahovat zejména posouzení prostorového uspořádání včetně 
přístupu k lokalitě.  

- Hodnotící subkritérium  
o 0 bodů obdrží projekt, jehož posouzení technické proveditelnosti chybí nebo vykazuje 

zásadní nedostatky.  
o 30 bodů obdrží projekt, jehož posouzení technické proveditelnosti je neúplné, ale 

obsahuje minimálně 50 % požadovaných údajů  
o Maximální počet bodů (50) obdrží projekt, jehož posouzení technické proveditelnosti 

je komplexní a úplné, a to pro všechny lokality projektu  

 

Název subkritéria: Stupeň smluvní připravenosti projektu   

Funkce kritéria a způsob hodnocení: 

- Posuzuje se pokročilost záměru, pokud jde o podniknuté kroky žadatele ve vztahu k 
majitelům jednotlivých pozemků, na kterých by měl být projekt realizován.  

- Hodnotící subkritérium  
o 0 bodů obdrží projekt, který nemá zajištěn přístup k pozemku nebo pozemkům, na 

kterých bude realizovat stavby plnicích stanic dle projektu 
o 10 bodů obdrží projekt, který má zajištěn přístup k méně než 50 % pozemků, na 

kterých bude realizovat stavby plnicích stanic dle projektu 
o 30 bodů obdrží projekt, který má zajištěn přístup alespoň k 50 % pozemků, na kterých 

bude realizovat stavby plnicích stanic dle projektu 
o Maximální počet bodů (50) obdrží projekt, který má zajištěn přístup ke všem 

pozemkům, na kterých se budou realizovat stavby plnicích stanic dle projektu 
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3.5 Rozčlenění kritérií pro opatření 09 mezi aspekty kvality stanovené 

Metodickým pokynem 

Kritérium OPD Aspekty kvality dle Metodického 
pokynu 

Relevance projektu Potřebnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Soulad s horizontálními principy Soulad s horizontálními tématy 
 

Plnění cílů a kvalita žádosti Efektivnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Ekonomická a finanční efektivita Proveditelnost projektu 
Hospodárnost projektu 
Efektivnost projektu 
 

Připravenost projektu Proveditelnost projektu 
 

Relevance projektu II Účelnost projektu 
 

Hospodárnost projektu Hospodárnost projektu 
 

Připravenost projektu II Proveditelnost projektu 
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4 Opatření 11 – Technická pomoc 

Dále popsaná kritéria výběru projektů jsou platná pouze pro níže uvedené opatření spadající pod 

prioritu Technická pomoc definovanou v programovém dokumentu OPD 2021-2027. Jedná se o 

opatření, které bude realizováno na základě průběžné nesoutěžní výzvy, přičemž příjemci budou 

pouze subjekty implementační struktury OPD. 

 

 
 

4.1 Základní zásady: 

- projekty jsou identifikovány textem Priority a schváleným Plánem alokace Technické 

pomoci Programu Doprava pro období 2021-2027 (dále jen Plán alokace TP OPD) 

- žádosti o podporu jsou posuzovány z hlediska kvality připravenosti, vhodnosti 

k realizaci s ohledem na cíle Priority 4 Technická pomoc 

- schválení struktury výdajů Technické pomoci (adekvátní věcné náplni žádostí o 

podporu) provádí MD v rámci provedeného rozpisu rozpočtu Technické pomoci na 

jednotlivé roky a Monitorovací výbor schválením věcné a finanční náplně Plánu 

alokace  TP OPD 

4.2 Způsob posouzení žádostí o podporu: 

U projektů Technické pomoci není prováděno věcné hodnocení. U předložených žádostí o 

podporu probíhá pouze kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. Jsou používána pouze 

vylučovací kritéria. V případě výsledku hodnocení „NE“ projekt nemůže být schválen. 

  

4.3 Kritéria pro kontrolu formálních náležitostí 

Název kritéria Způsob hodnocení (ANO/NE) Zdroj informací 

Žádost o podporu je podána v předepsané 
formě a obsahově splňuje všechny povinné 
náležitosti. 

ANO – Žádost o podporu je podána v předepsané formě 
a obsahově splňuje všechny povinné náležitosti. 
NE – Žádost o podporu není podána v předepsané formě 
a obsahově nesplňuje všechny povinné náležitosti. 

• Žádost o 
podporu 

• Pravidla pro 
žadatele a 
příjemce 

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele. 
 
 

ANO – Žádost o podporu je podepsána statutárním 
zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele. 
NE – Žádost o podporu není podepsána statutárním 
zástupcem nebo oprávněným zástupcem žadatele. 

• Žádost o 
podporu 

• Plná moc / 
pověření 

Číslo 
opatření

 Název opatření Fond Cíl politiky Priorita Název priority Specifický cíl

11 Technická pomoc FS 20 4 Technická pomoc Technická pomoc
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Jsou doloženy všechny povinné přílohy a 
splňují náležitosti požadované v 
dokumentaci výzvy. 

ANO – K žádosti o podporu jsou doloženy všechny 
povinné přílohy, které splňují náležitosti požadované 
v dokumentaci výzvy a které jsou v souladu se žádostí o 
podporu. 
NE – K žádosti o podporu nejsou doloženy všechny 
povinné přílohy nebo povinné přílohy nesplňují 
náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě, nebo 
nejsou v souladu se žádostí o podporu.  

• Žádost o 
podporu 

• Přílohy žádosti 
• Dokumentace 

výzvy 

  

4.4 Kritéria pro kontrolu přijatelnosti: 

 

 

Název kritéria Způsob hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Zdroj informací 

Posouzení souladu projektu se schváleným 
Plánem alokace TP OPD 

ANO – Projekt je v souladu s Plánem alokace TP OPD. 
NE –  Projekt není v souladu s Plánem alokace TP OPD . 

• Žádost o 
podporu 

• Plán alokace TP 
OPD 

Posouzení souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy 
 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy. 
NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými 
aktivitami výzvy. 

• Žádost o 
podporu 

• Dokumentace 
výzvy 

Posouzení, zda žadatel splňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušnou 
výzvu. 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušnou výzvu. 
NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce 
pro příslušnou výzvu. 

• Text výzvy  
• Žádost o 

podporu 
 

Posouzení, zda projekt respektuje limity 
způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny). 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů. 
NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. 
NERELEVANTNÍ – Ve výzvě nejsou stanoveny limity 
způsobilých výdajů. 

• Text výzvy  
• Žádost o 

podporu 
 

Posouzení relevance projektu 

• Soulad s OPD 
• Soulad s cíli Prioritní osy  
• Plnění indikátorů  

ANO – Projekt vyhovuje požadavkům na relevanci  
NE –  Projekt nevyhovuje požadavkům na relevanci  • Žádost o 

podporu 
 

Posouzení adekvátní kvality dokumentace 
a zdůvodnění žádosti 
 
• Splnění očekávaných kritérií kvality 

dokumentace žádosti v souladu se 
základními obecnými standardy a 
kritérii hospodárnosti při nakládání s 
prostředky 

• Způsobilost výdajů 
• Rozpočet projektu zahrnuje 

odůvodněné položky a náklady těchto 
položek jsou přiměřené a jsou 
vynaloženy v souladu s principem 
hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti 

ANO – Projekt vyhovuje požadavkům na adekvátní 
kvalitu dokumentace a zdůvodnění žádosti  
NE –   Projekt nevyhovuje požadavkům na adekvátní 
kvalitu dokumentace a zdůvodnění žádosti 

• Žádost o 
podporu 

• Dokumentace 
výzvy 

Posouzení souladu s horizontálními 
principy 
• Udržitelný rozvoj (zejména z hlediska 

životního prostředí) 
• Posouzení, zda projekt dodržuje 

princip rovných příležitostí 
• Posouzení, zda projekt dodržuje 

princip zákazu diskriminace 
• Posouzení, zda projekt dodržuje 

princip rovnosti žen a mužů 

ANO – Projekt vyhovuje požadavkům na soulad 
s horizontálními principy  
NE –    Projekt nevyhovuje požadavkům na soulad 
s horizontálními principy 

• Žádost o 
podporu 

• Dokumentace 
výzvy 
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4.5 Rozčlenění kritérií přijatelnosti pro opatření 11 mezi aspekty kvality 

stanovené Metodickým pokynem 

Kritéria OPD Aspekty kvality dle 
Metodického pokynu 

Posouzení souladu projektu se schváleným Plánem alokace 
TP OPD   
 
Posouzení souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy 
 
Posouzení, zda žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušnou výzvu  
 
Posouzení, zda projekt respektuje limity celkových 
způsobilých výdajů (pokud jsou stanoveny) 

Potřebnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Posouzení relevance projektu 

• Soulad s OP Doprava 
• Soulad s cíli Priority  
• Plnění indikátorů  
 

Potřebnost projektu 
Účelnost projektu 
 

Posouzení adekvátní kvality dokumentace a zdůvodnění 

žádosti  

• Splnění očekávaných kritérií kvality dokumentace žádosti 
• Způsobilost výdajů 
• Rozpočet projektu 

Hospodárnost projektu 
Účelnost projektu 
Proveditelnosti projektu 

Posouzení souladu s horizontálními principy 

• Udržitelný rozvoj (zejména z hlediska životního prostředí) 
• Posouzení, zda projekt dodržuje princip rovných příležitostí 
• Posouzení, zda projekt dodržuje princip zákazu 

diskriminace 
• Rovnost mezi muži a ženami 

Soulad s horizontálními 
tématy 
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