
 

Věcné hodnocení – Ochrana zdraví a majetku obyvatel II 

NÁZEV KRITÉRIA VĚCNÉHO 

HODNOCENÍ 

POPIS KRITÉRIA VĚCNÉHO HODNOCENÍ HODNOCENÍ (BODOVACÍ ŠKÁLA) ZDROJ INFORMACÍ 

DOPAD PROJEKTU DO ÚZEMÍ 

Aspekt kvality projektu-

potřebnost 

Dopad projektu do území je popsán ve studii 

proveditelnosti. Dopadem do území více obcí se rozumí, 

že jednotka SDH v případě nutnosti zasahuje i na území 

okolních obcí, které jsou v území MAS Vyhlídky, z.s.  

10 bodů – Projekt má dopad do území 2 a více obcí MAS 

0 bodů – Projekt má dopad jen v území místa realizace 

Studie proveditelnosti 

 

STANOVENÍ RIZIK A JEJICH 

ELIMINACE 

Aspekt kvality projektu -

hospodárnost 

Žadatel předkládá přehled možných rizik projektu v 

realizační fázi a době udržitelnosti s vyznačením 

pravděpodobnosti výskytu, závažnosti a navrženým 

způsobem eliminace rizika. 

10 bodů-Žadatel uvedl technická, finanční, právní a provozní 

rizika jak v realizační fázi, tak i ve fázi udržitelnosti a způsob 

jejich eliminace. 

0 bodů-Žadatel neuvedl pro fázi realizační a/nebo fázi 

udržitelnosti žádná rizika a/nebo neuvedl způsob jejich 

eliminace 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 

VELIKOST OBCE/MĚSTA, VE 

KTERÉ/KTERÉM JE PROJEKT 

REALIZOVÁN 

Aspekt kvality projektu-účelnost 

Velikost obce dle počtu obyvatel, ve které je projekt 

realizován. 

 

10 bodů-Obec, na jejímž území stanice IZS zřizována, má méně 

než 1 000 obyvatel 

5 body-Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má 

1 000 až 4 000 obyvatel 

0 bodů-Obec, na jejímž území je stanice IZS zřizována, má více 

než 4 000 obyvatel 

Žádost o podporu 

Datu z ČSÚ k 1.1.2019 

JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV 

OBNOVOVANÉ NEMOVITOSTI? 

Aspekt kvality projektu -

efektivnost 

Preferovány jsou projekty, kdy žadateli zcela chybí stanice 

IZS pro podporovanou činnost. Je třeba ve studii 

proveditelnosti obsáhle popsat výchozí stav situace. 

10 bodů – Projekt řeší výstavbu nové stanice HZS 

5 body – Projekt řeší rekonstrukci, stavební obnovu, přístavbu, 

nástavbu, úpravu vnějších prostor, modernizaci stávajícího 

objektu či pořízení vybavení (neřeší výstavbu nové stanice 

HZS) 

Studie proveditelnosti 

POČET ZÁSAHŮ JPO V ROCE 

2018 

Aspekt kvality projektu-účelnost 

Žadatel popíše, kolik zásahů bylo v obci uskutečněno 

v roce 2018. 

10 bodů – Projekt řeší JPO, která uskutečnila více jak 5 

zásahů v roce 2018 

Žádost o podporu 

Studie proveditelnosti 



 

5 bodů – Projekt řeší JPO, která uskutečnila od 3 do 5 zásahů 

v roce 2018 

2 bodů – Projekt řeší JPO, která uskutečnila max. dva zásahy 

v roce 2018  

  

 

Minimální bodová hranice je 27 bodů. 


