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ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

Plná moc/pověření nebo usnesení z jednání krajského zastupitelstva

Pokud je žadatelem kraj a nebyla doložena plná moc/pověření, je doloženo usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Dokumenty)?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, popř. je žádost podepsána na základě plné moci/pověření, je odpověď NR.
Je na plné moci/pověření/usnesení uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Odpovídá harmonogram víceetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) zahájení první etapy a ukončení poslední etapy 

projektu? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR.

Je na záložce "Veřejná podpora" vybrána hodnota "Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014"? 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě?

Je doložena plná moc/pověření v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? (záložka Plná moc) 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, popř. pokud je žádost podepsána na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR. 

Je žádost podána přes MS2014+?

Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami?

Registrační číslo projektu

Žadatel

Kód hodnotitele

Datum zpracování

Hodnotící kritérium

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný
Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným prohlášením, ze kterého vyplývá trestní 

bezúhonnost statutárního zástupce žadatele?

Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 
Spravuje podporované muzeum sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů? Hodnotitel ověří na http://ces.mkcr.cz/ 

Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za poslední tři roky překročila 30 000 návštěvníků.
Vyplývá z NIPOS, že návštěvnost muzea za poslední tři roky překročila 30 000 návštěvníků? Hodnotitel ověří v příloze č. 8 Spec. pravidel výzvy.

Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.
Je podporované muzeum zřizováno státem nebo krajem?

Hodnotící kritérium

Žádost je podána v předepsané formě.

ANO – žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu

NE – žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro 

příslušný specifický cíl a výzvu

Je žadatelem muzeum nebo zřizovatel muzea? Splňuje muzeum následující podmínky výzvy?

• muzeum je zřizováno státem nebo krajem;

• muzeum spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů;

• průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2014, 2015 a 2016, překročila 30 000 návštěvníků1, výpočet vychází z údajů 

za návštěvnost, včetně návštěvnosti akcí pořádaných v daném muzeu, které muzea vykazují Národnímu informačnímu a poradenskému 

středisku pro kulturu NIPOS (hodnotitel ověří v příloze č. 8 Spec. pravidel výzvy).
Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory ANO – aktivity projektu jsou v souladu s pravidly veřejné 

podpory pro specifický cíl a danou výzvu

NE – aktivity projektu nejsou v souladu s pravidly veřejné 

podpory 

Doložil žadatel čestné prohlášení (čestné prohlášení s kódem 81), že nesplňuje definici podniku v obtížích? 

ANO – žadatel - statutární zástupci nebo osoba pověřená 

doložili čestné prohlášení (dotační podvod, poškozování 

zájmů EU)

NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení 

ANO – Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o 

ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

NE – Muzeum nespravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., 

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ANO – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za 

poslední tři roky, překročila 30 000 návštěvníků. 

NE – Návštěvnost muzea, vypočítaná jako roční průměr za 

poslední tři roky, nepřekročila 30 000 návštěvníků.

ANO – Muzeum je zřizováno státem nebo krajem.

NE – Muzeum není zřizováno státem ani krajem.

Odpovídá harmonogram jednoetapového projektu (datum zahájení a datum ukončení projektu) datu zahájení a ukončení etapy projektu? 

U víceetapového projektu je odpověď NR.

Jsou v žádosti o podporu na záložce klíčové aktivity vyplněny podporované aktivity projektu?

Vyplnil žadatel na záložce Subjekty informace k velikosti podniku? Jedná se o pole: „Počet zaměstnanců“, „Roční obrat“ nebo „Bilanční suma 

rozvahy“.

Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

ANO – žádost v elektronické podobě je podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

žadatele.

NE – žádost v elektronické podobě není podepsána 

statutárním zástupcem nebo pověřeným zástupcem 

žadatele.

Žádost podepsal: 

statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)? 

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci/pověření nebo na základě usnesení z jednání zastupitelstva, je odpověď NR.

pověřený zástupce na základě plné moci/pověření (záložka Plné moci) 

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen nebo na základě usnesení z jednání krajského 

zastupitelstva, je odpověď NR.
pověřený zástupce kraje na základě usnesení z jednání zastupitelstva (záložka Plné moci)

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. Pokud je zástupce pověřen na základě plné moci/pověření, je odpověď NR.

ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)

NE – žádost o podporu není podána v předepsané formě a 

obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s 

přílohami)

Je doloženo Čestné prohlášení žadatele o vypořádání finančních závazků z jiných projektů financovaných z komunitárních programů nebo 

jiných fondů Evropské unie (čestné prohlášení s kódem 78)?

Jsou etapy projektu nastaveny v minimální délce 3 měsíců?

U jednoetapových projektů je odpověď NR.
Pokud je projekt rozdělen do více etap, navazují na sebe časově jednotlivé etapy? 

U jednoetapového projektu je odpověď NR.
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Je doložena smlouva o smlouvě budoucí?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena nájemní smlouva nebo pokud projekt nepočítá 

s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru?

Pokud bylo doloženo stavební povolení s nabytím/bez nabytí právní moci, ohlášení, žádost o stavební povolení,veřejnoprávní smlouva, žádost o 

vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy 

nevyžadují stavební povolení,  je odpověď NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

Je z plné moci/pověření/usnesení jasně patrné, kterých úkonů se převedení pravomoci týká? Je zmocněnec zplnomocněn na podpis žádosti o 

podporu?

V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.
Je signatář k podpisu žádosti zplnomocněn nejpozději ke dni podpisu žádosti o podporu?

Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR.

Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením

Je k ukončeným zadávacím a výběrovým řízením doložena podepsaná smlouva včetně případných dodatků?

Pokud nebyla ukončena žádná ZŘ/VŘ, je odpověď NR. 

Odpovídá stav všech veřejných zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky v MS2014+/Studii proveditelnosti?

Je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci?

Pokud je doložen územní souhlas, nebo účinná veřejnoprávní smlouva, odpověď je NR.  Příloha se nedokládá, pokud žadatel požádal o vydání 

společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud je pro projekt územní rozhodnutí nebo územní souhlas podle stavebního 

zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nerelevantní. 

Pokud žadatel v kap. 21 Studie proveditelnosti popisuje, že postupuje v souladu se Stavebním zákonem ve spojeném řízení, je doložena 

„Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení“ nebo společné rozhodnutí s nabytím právní moci? 

V případě, že  je pro projekt územní rozhodnutí nebo územní souhlas podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nerelevantní, nebo 

pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, odpověď je NR.

Je žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení potvrzena stavebním úřadem? 

V případě, že  je pro projekt územní rozhodnutí nebo územní souhlas podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) nerelevantní, nebo 

pokud žadatel nepostupuje dle spojeného územního a stavebního řízení, nebo pokud je již doloženo Rozhodnutí o sloučeném územním a 

stavebním řízení, odpověď je NR.
Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, je doložen územní souhlas či účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení?

Pokud se projekt netýká stavby nebo pokud je pro projekt územní rozhodnutí nebo územní souhlas podle stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb.) nerelevantní, popř. stavba vyžaduje územní rozhodnutí, je odpověď NR. Pokud žadatel postupuje ve sloučeném územním a stavebním 

řízení, je odpověď NR.
Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 

veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení (záložka Dokumenty)

Je doloženo pravomocné stavební povolení?

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, stavební povolení bez nabytí právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného 

stavebního záměru,veřejnoprávní smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s 

nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení, je odpověď NR.

Je ve výpisu z katastru nemovitostí uveden žadatel jako vlastník objektu nebo subjekt s právem hospodaření?

Pokud je předložena nájemní smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které 

podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR .

Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu opravňující žadatele k užívání nemovitosti, je nájemní vztah v době podání žádosti zapsán v katastru 

nemovitostí?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud 

projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je nájemní vztah uzavřen minimálně do ukončení doby udržitelnosti projektu?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud 

projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Pokud žadatel provádí technické zhodnocení objektu, je možnost provádět technické zhodnocení uvedeno v nájemní smlouvě? 

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud 

projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je v případě pronájmu majetek pronajmut od subjektů, které spadají do oprávněných žadatelů?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud 

projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení

Odpovídá předmět všech veřejných zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným aktivitám?

Doklady o právní subjektivitě žadatele

Je doložena zřizovací či zakládací listina nebo jiný dokument o založení?

Právní subjektivitu dokládají pouze organizace zakládané kraji. Pokud je žadatelem kraj a jím zřizovaná organizace, organizační složka státu 

nebo příspěvková organizace OSS, je odpověď NR.
Studie proveditelnosti 

Je studie proveditelnosti vytvořena podle osnovy uvedené v příloze č. 2 Specifických pravidel (záložka Dokumenty)?

Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu

Je doložen výpis z katastru nemovitostí týkající se nemovitostí dotčených stavebními úpravami projektu?

Pokud projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je výpis z katastru nemovitosti vystaven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?

Pokud nebyl předložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR.

Je doložena nájemní smlouva?

Pokud je žadatel zapsán v KN jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření nebo je doložena smlouva o smlouvě budoucí nebo pokud 

projekt nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.
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2.1
Je projekt zaměřen na podporu zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění?

Jsou aktivity, popsané ve studii proveditelnosti/žádosti o podporu (záložka Popis projektu), v souladu s podporovanými aktivitami dle 

Specifických pravidel, kapitola 2.2 Podporované aktivity? 

Je součástí projektu zpřístupnění sbírky?

V případě projektů zaměřených na budování nových nebo rekonstrukci stávajících depozitářů, je odpověď NR.

Je doložena žádost o stavební povolení, popř. stavební povolení bez nabytí právní moci?

Pokud bylo doloženo stavební povolení s nabytím právní moci, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní 

smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo 

stavba/stavební úpravy nevyžadují ohlášení, je odpověď NR. 
Je žádost o stavební povolení potvrzena stavebním úřadem?

Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR.

Jsou k žádosti o stavební povolení/k ohlášení doloženy všechny přílohy (pokud nejsou doloženy v jiné příloze žádosti o podporu)?

Je doloženo ohlášení?

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní 

smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo 

stavba/stavební úpravy nevyžadují ohlášení, je odpověď NR.
Je ohlášení potvrzeno stavebním úřadem?

Pokud nebylo předloženo ohlášení, je odpověď NR.

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

specifického cíle a výzvy

NE – projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami 

specifického cíle a výzvy

Položkový rozpočet stavby (záložka Dokumenty)

Je doložen zjednodušený rozpočet stavby, tzn. stanovení ceny stavebních prací pro způsobilé a nezpůsobilé výdaje a pro hlavní a vedlejší 

aktivity projektu (stavební rozpočet dle spec.pravidel, kap. Položkový rozpočet stavby), ve členění na stavební objekty, popř. dílčí stavební 

nebo funkční celky?

Pokud je doložen položkový rozpočet stavby, dle stupně PD, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají 

stavebnímu povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.je odpověď NR.

Je doložen položkový stavební rozpočet, který odpovídá svým detailem a strukturou zpracování příslušnému stupni projektové dokumentace 

ve formátu .pdf? 

Pokud je doložen zjednodušený rozpočet stavby, nebo pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti 

stavebního povolení nebo ohlášení, je odpověď NR.

Je projektová dokumentace součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená stavebním úřadem?

Je doložena projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem?

Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby?

Pokud nemusí být vypracována, je odpověď NR.  

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)

Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení?

Pokud stavba nevyžaduje stavební povolení, je odpověď NR.
Je doložena projektová dokumentace pro ohlášení stavby?

Pokud stavba nevyžaduje ohlášení, je odpověď NR.

ANO – k žádosti jsou doloženy všechny povinné přílohy, které 

obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

NE – k žádosti nejsou doloženy všechny povinné přílohy nebo 

obsahově nesplňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 

výzvě

Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení?

Pokud je doloženo stavební povolení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo žádost o stavební povolení nebo ohlášení, 

žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci, je odpověď NR.
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2.2

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2
ANO - projekt není zaměřen na podporu komerčních 

turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské 

provozy, ubytovací a stravovací zařízení

NE - projekt je zaměřen na podporu komerčních turistických 

zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, 

ubytovací a stravovací zařízení

3.3

Projekt není zaměřen na podporu komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 

a stravovací zařízení.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

odpovídají tržním cenám.

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.

Odpovídají výdaje uvedené v rozpočtu projektu za stavební práce zjednodušenému rozpočtu stavby/položkovému rozpočtu 

stavby/položkovému rozpočtu stavby z vítězné nabídky uchazeče*? 

*Relevantní vždy odpovídající typ rozpočtu podle stavu výběrového řízení na stavební práce. 

Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány stavební práce, je odpověď NR.

Doložil žadatel veškeré podklady prokazující stanovení cen do rozpočtu projektu vztahující se k hlavním aktivitám projektu? (Studie 

proveditelnosti kap. 12 Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu)

1) Pro plánované VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu projektu podle jednoho ze způsobu stanovení ceny uvedené v pravidlech

2) Pro zahájené VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky

3) Pro ukončené VŘ/ZŘ - stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky (v případě 1 nabídky zároveň stanovení předpokládané 

hodnoty zakázky)

Stanovení cen do rozpočtu projektu nebo stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky a příp. 

uzavřenou smlouvu na plnění zakázky vztahující se k hlavním aktivitám projektu, žadatel dokládá také u uskutečněných přímých nákupů od 

100 000 Kč bez DPH.

Pokud projekt zahrnuje v hlavních aktivitách pouze stavební práce, nebo stavební práce a dodávky realizované formou přímých nákupů do 100 

000 Kč bez DPH, je odpověď NR.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
ANO – žadatel řádně odůvodnil potřebu projektu

NE – žadatel nezdůvodnil potřebnost projektu
Je v kap. 5 Studie proveditelnosti uveden popis potřebnosti projektu s vazbou na specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a 

rozvoje kulturního dědictví? 

Projekt je v souladu s Integrovanou strategií podpory kultury do roku 2020.

ANO - Ve studii proveditelnosti je odkaz na konkrétní 

kapitolu Integrované strategie podpory kultury do roku 2020.

NE - Ve studii proveditelnosti odkaz na konkrétní kapitolu 

chybí nebo není zřejmá vazba projektu na Integrovanou 

strategii podpory kultury do roku 2020.

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 7 Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu) uvedena vazba na Integrovanou strategii podpory kultury 

do roku 2020?

Výsledky projektu jsou udržitelné ANO – žadatel prokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 

zajištění dostatečné kapacity pro udržitelnost projektu min. 5 

let od ukončení financování 

NE – žadatel neprokázal zajištění udržitelnosti výsledků a 

zajištění dostatečné kapacity pro udržitelnost projektu min. 5 

let od ukončení financování

Je v kapitole 18 Studie proveditelnosti uveden způsob, jakým bude zajištěna udržitelnost?

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 

rovnost mužů a žen) ANO – projekt nemá negativní vliv na žádnou z 

horizontálních priorit IROP (tj. má pozitivní nebo neutrální 

vliv)

NE – projekt má negativní vliv na některou z horizontálních 

priorit IROP

Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 16 Studie proveditelnosti) uvedeno, že má projekt 

neutrální nebo pozitivní vliv na jednotlivé horizontální priority?

Pokud byl u některé z horizontální priority zvolen pozitivní vliv, je uveden popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na tuto horizontální 

prioritu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 16 Studie proveditelnosti) a popis pozitivního vlivu na danou 

prioritu?

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů
ANO - projekt respektuje limity způsobilých výdajů

NE - projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů

NERELEVANTNÍ - v projektu nedochází k nákupu pozemku

Je dodržen limit pro nákup pozemků stanovený na 10 % celkových způsobilých výdajů projektu?

Pozn. limit se vztahuje na pozemky nezastavěné a zastavěné se stavbou určenou k demolici, nevztahuje se na zastavěný pozemek se stavbou, 

která bude sloužit účelu projektu a cílem nákupu je stavba. Pokud není do způsobilých nákladů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď 

NR. 

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů

NE – projekt nerespektuje minimální a maximální hranici 

celkových způsobilých výdajů

Jsou celkové způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 3 mil. Kč (záložka Financování/Rozpočet)? 

Jsou celkové výdaje projektu maximálně ve výši 123 282 000 Kč?

Byl dodržen stanovený limit maximální výše celkových výdajů projektu na daný objekt, který je předmětem dotace? 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy

ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy

NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy

Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2022 (záložka Harmonogram)?

Je termín ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?

Jsou procenta míry podpory podle typu žadatele z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě? Struktura 

financování je uvedena v kapitole 2.5 Specifických pravidel.

Je území realizace projektu na území  ČR mimo území hl. m. Prahy.

Spadají cílové skupiny uvedené v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/cílové skupiny) do podporovaných cílových skupin 

uvedených ve výzvě? Cílovou skupinou jsou návštěvníci, vlastníci muzeí, subjekty s právem hospodaření, místní obyvatelé. 
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3.4

3.5

3.6

3.7

NR
CBA v MS2014+ žadatel nevyplňuje. Kritérium „V hodnocení eCBA projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, 

stanovené ve výzvě ŘO IROP“ je pro tyto projekty nerelevantní.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě ŘO IROP

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty ukazatelů. 

NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů. 

NERELEVANTNÍ – nemusí se provádět 

Je v modulu CBA provedeno individuální ověření potřeb financování, tj. modul CBA - veřejná podpora?

Na záložce doplňkové informace musí být zaškrtnutý checkbox veřejná podpora.

Je výše podpory (CSSF14+, zál. Přehled zdrojů financování, příspěvek Unie + finanční prostředky SR) nižší nebo rovna výši podpory (maximální 

investiční podpory) v modulu CBA – veřejná podpora? 

Projekty s CZV do 3 mil. Kč

Projekty s CZV od 3 mil. Kč do 100 mil. Kč

Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 3 mil. Kč a nižšími než 100 mil. Kč v modulu CBA zpracována finanční analýza? 

U projektů mimo uvedené rozmezí celkových způsobilých výdajů je odpověď NR.

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a 

provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola, 13) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k realizaci projektu?

Je ve Studii proveditelnosti (kapitola 18) popsáno zajištění administrativní, finanční a provozní kapacity k udržitelnosti projektu?

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

ANO -  Z rozpočtu projektu je zřejmé, že minimálně 85 % z 

celkových způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 

projektu.

NE - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že méně než 85 % z 

celkových způsobilých výdajů je zaměřeno na hlavní aktivity 

projektu.

Vychází z celkového rozpočtu projektu (záložka Financování/Rozpočet), že min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na 

hlavní aktivity projektu?

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu.

Jsou v žádosti o podporu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných ukazatelů/Indikátory) zvoleny indikátory podle přílohy č. 3 

Specifických pravidel?

o 9 07 03 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů

o 9 07 10 Podíl zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů
Je výchozí hodnota indikátorů nastavena v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?

Je cílová hodnota indikátorů nastavena v souladu s přílohou č. 3 Specifických pravidel?

Je naplnění cílové hodnoty indikátorů  nastaveno nejpozději ke dni ukončení realizace projektu?

Je u projektu v rámci finanční analýzy čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0?

Sledovaná čistá současná hodnota je v rámci "Návratnosti investice pro finanční analýzu" v systému CBA označena jako FNI_FNPV.

U projektů mimo uvedené rozmezí celkových způsobilých výdajů je odpověď NR.

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

odpovídají tržním cenám.

NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu 

neodpovídají tržním cenám.

Z podkladů předložených k cenovým položkám v rozpočtu projektu, tj. zejména ze stanovení cen do rozpočtu projektu/stanovení cen do 

rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky/smlouvy na plnění 

zakázky vyplývá, že se jedná o tržní ceny?

Pokud hodnotitel bude mít pochybnosti, zda se jedná o ceny tržní, vyzve žadatele k vysvětlení a doložení podkladů, ze kterých vycházel při 

stanovení ceny do rozpočtu projektu. Pokud projekt zahrnuje v hlavních aktivitách pouze stavební práce, nebo stavební práce a dodávky 

realizované formou přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH, je odpověď NR.

Popsal žadatel mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu ke stanovení cen do rozpočtu projektu?

Pokud ze Studie proveditelnosti vyplývá rozpor mezi stanovením ceny a jejím mechanismem, je žadatel vyzván k doložení podkladů, ze kterých 

vycházel při stanovení ceny do rozpočtu. Pokud projekt zahrnuje v hlavních aktivitách pouze stavební práce, nebo stavební práce a dodávky 

realizované formou přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH, je odpověď NR.

Je splněna podmínka, že zdrojová data ke stanovení cen do rozpočtu projektu nejsou starší 6 měsíců nebo je jejich stáří dostatečně 

odůvodněno?

Pokud projekt zahrnuje v hlavních aktivitách pouze stavební práce, nebo stavební práce a dodávky realizované formou přímých nákupů do 100 

000 Kč bez DPH, je odpověď NR.
Odpovídají cenové údaje uvedené ve stanovení cen do rozpočtu projektu/stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky/stanovení ceny na základě ukončené zakázky cenám položek rozpočtu projektu?

Pokud projekt zahrnuje v hlavních aktivitách pouze stavební práce, nebo stavební práce a dodávky realizované formou přímých nákupů do 100 

000 Kč bez DPH, je odpověď NR.

Je u každé položky rozpočtu uvedeno, zda spadá do hlavní nebo vedlejší podporované aktivity? (Žádost o podporu/záložka Rozpočet, Studie 

proveditelnosti/kapitola 14 Finanční analýza)?



76. výzva - Muzea II.

06_17_099
Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Verze 1.0

Platnost 23.11.2017

3.11

Je u projektu v rámci ekonomické analýzy čistá současná hodnota (ENPV) vyšší než 0?

Sledovaná čistá současná hodnota je v rámci "Návratnosti investice pro finanční analýzu" v systému CBA označena jako ENI_ENPV.

Projekt splnil kritérium i v případě, že ENPV je nižší než 0, pokud žadatel ve Studii proveitelnosti dostatečně zdůvodnil, proč hodnota vychází 

záporně a popsal, v čem spočívají přínosy projektu, které nebylo možné kvantitativně vyjádřit.

U projektů s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 100 mil. Kč je odpověď NR.

Projekty s CZV nad 100 mil. Kč

Je u projektu s celkovými způsobilými výdaji vyššími než 100 mil. Kč v modulu CBA zpracována finanční a ekonomická analýza? 

U projektů s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 100 mil. Kč je odpověď NR.

Je u projektu v rámci finanční analýzy čistá současná hodnota (FNPV) nižší než 0?

Sledovaná čistá současná hodnota je v rámci "Návratnosti investice pro finanční analýzu" v systému CBA označena jako FNI_FNPV.

U projektů s celkovými způsobilými výdaji nižšími než 100 mil. Kč je odpověď NR.

Žadatel zpracoval plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části. ANO - Žadatel zpracoval a doložil plán zpřístupnění sbírky 

nebo její části, které jsou předmětem projektu.

NE - Žadatel nezpracoval a nedoložil plán zpřístupnění.

NERELEVANTNÍ – Depozitář není zpřístupněn.

Je v kapitole 8 Studie proveditelnosti popsán plán zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části?

Plán zpřístupnění není povinný v případě projektů zaměřených pouze na budování nových a rekonstrukci stávajících depozitářů.

Nenapravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění alespoň jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu hodnocení bez možnosti doplnění.

Napravitelná kritéria hodnocení - v případě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění.

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty ukazatelů. 

NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty ukazatelů. 

NERELEVANTNÍ – nemusí se provádět 


