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Administrace žádostí o dotace a kritéria hodnocení žádostí  

 

Administrátor shromáždí přijaté žádosti o dotace, posoudí jejich formální náležitosti 
a jejich soulad s podmínkami dotačního titulu a provede jejich hodnocení podle kritérií 
uvedených v tomto dotačním titulu.  

 
Administrátor si vyhrazuje právo vyžádat si doplnění předložené žádosti o dotaci.  
 
V případě, že žadatel v termínu dle odst. 8.6 nedoplní předloženou žádost o dotaci, je 
administrátor oprávněn žádost vyřadit a takto vyřazená žádost není hodnocena. 
 
Kritéria hodnocení žádostí o dotace jsou stanovena v pravidlech vyhlášeného 
dotačního titulu.  

 

Vždy je zachován systém hodnocení administrátorem (hodnotící kritéria A). Dále 
jsou žádosti hodnoceny poradním orgánem (Komisí pro mládež a sport Rady 
Olomouckého kraje (hodnotící kritéria B). 

 

ZPŮSOB HODNOCENÍ A ROZHODOVÁNÍ O ŽÁDOSTECH 

NÁZEV 

HODNOCENÍ 

HODNOTITEL POČET 
KRITÉRIÍ 

POČET 
PŘIDĚLENÝCH 
BODŮ 

Hodnotící 
kritéria A 

Administrátor  

(automatické 
hodnocení) 

4 30–60 

Hodnotící 
kritéria B 

Komise pro mládež a 
sport ROK 

3 20–40 

Mimořádné 
hodnotící 
opatření C 

Rada Olomouckého 
kraje (ROK) 

(posuzování kritérií 
uvedených v žádosti)* 

1 
-40/+40* 

 

*SNÍŽENÍ NEBO ZVÝŠENÍ BODŮ, DOPORUČENÝCH PORADNÍM ORGÁNEM BUDE POUŽITO JEN 
V MIMOŘÁDNÉM PŘÍPADĚ A BUDE VŽDY STRUKTUROVANĚ ZDŮVODNĚNO 

 
 
 

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ – DEFINICE 
 

A Hodnotící kritéria definovaná administrátorem  

A1 
Dosavadní hráčská/sportovní kariéra žadatele (úroveň soutěže, 
délka kariéry): 

Počet bodů: 
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Republikové soutěže/více než 3 roky 
Republikové soutěže/méně než 3 roky 
Krajské soutěže/více než 5 let 
Krajské soutěže/méně než 5 let 
Okresní soutěže 

15 
13 
11 
9 
7 

A2 Dosavadní trenérská kariéra žadatele (délka kariéry):  

 
Ano, více než 2 roky 
Ano, méně než 2 roky 
Ne 

15 
11 
7 

A3 Dosavadní trenérská kariéra žadatele (úroveň): Počet bodů: 

 

Republikové soutěže 
Krajské soutěže 
Okresní soutěže 
Není 

15 
13 
12 
8 

A4 Úroveň licence Počet bodů: 

 
Vyšší úroveň, navazující, pokračující 
Základní 

15 
8 

B 
Hodnotící kritéria definuje administrátor ve spolupráci 
s hodnotitelem kritérií B. Jedná se o věcné hodnocení se 
zaměřením na odbornost. 

 

B1 Význam sportu (olympijský/neolympijský):  

 
Olympijský sport  
Neolympijský sport 

15 
8 

B2 Dosavadní trenérská kariéra žadatele (u mládeže): Počet bodů: 

 
Ano, více než 2 roky 
Ano, méně než 2 roky 
Ne 

15 
12 
6 

B3 Garance, doporučení, reference: Počet bodů: 

 
Ano 
Ne 

10 
6 

ROK Mimořádné hodnotící opatření  

 

Při posuzování kritérií uvedených v žádosti ROK zhodnotí soulad 
hodnocení kritéria A (administrátor) a hodnocení kritéria B (hodnotící 
komise). Takto bude ROK posuzovat všechny žádosti/projekty, 
předložené k rozhodnutí o dotaci nebo předložené k závaznému 
doporučení ROK pro ZOK, které byly hodnoceny v úrovni A, B. 

 

 

Použití mimořádného hodnotícího opatření je závazné a jednotné 
pro všechny programové dotace: 

 Pokud v rámci hodnocení kritéria A, B dojde k výraznému 
nesouladu mezi výsledkem hodnocení A (administrátor) 
a hodnocením B (hodnotící komise), bude taková žádost při 
rozhodování vždy vyčleněna z materiálu a bude pro ni ROK 
hlasováno zvlášť. Před hlasováním o takových 
žádostech/projektech bude v rámci samostatného posouzení 
vyžádáno stanovisko hodnotící komise (poradního orgánu)  
a stanovisko administrátora.  

 Po prověření rozdílných stanovisek může ROK body 
v hodnotící úrovni B korigovat (vždy jen do výše bodů, které 
může hodnotící komise/poradní orgán přidělit), a to s písemným 
uvedením důvodu korekce. Důvod korekce je součástí 
samostatného hlasování o žádostech. V případě, kdy řídícím 
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Administrátor předloží přijaté žádosti s bodovým hodnocením kritérií  
A příslušnému poradnímu orgánu (Komisi pro mládež a sport Rady Olomouckého 
kraje). 
 
Poradní orgán provede hodnocení žádostí z odborného pohledu  
(kritéria B). 
  
Po vyhodnocení v poradním orgánu budou přijaté žádosti o dotace  
v dotačním titulu (podstatné náležitosti žádostí) seřazeny dle dosaženého bodového 
zisku. Žadatelům bude vyhověno nebo kráceno pouze do výše schválených finančních 
prostředků v tomto dotačním programu. 
 
Řídící orgán rozhodne o poskytnutí dotace posouzením kritérií uvedených v žádosti, 
zejména pak vzhledem k dosaženému bodovému hodnocení žádosti, k popisu 
konkrétního účelu a cíle projektu, očekávaných přínosů činnosti, účelu vynaložení 
dotačních prostředků.  

 Řídící orgán při posuzování bodového hodnocení přihlíží zejména k hranici 
dosaženého bodového zisku a souladu hodnocení  
B s hodnocením A.    
 
Řídící orgán rozhoduje o poskytnutí dotace rovněž s ohledem na mimořádné okolnosti 
poskytnutí dotace, např. zjištění nových závažných skutečností typu uvalení exekuce 
na žadatele, uvedení nepravdivých informací v žádosti apod.). 
 
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech činí 150 dnů ode dne ukončení lhůty pro podávání 
žádostí.  

 
V případě, že v některém dotačním titulu dojde k nedočerpání finančních prostředků, 
může řídící orgán rozhodnout o převodu těchto finančních prostředků do jiného 
dotačního programu. 

 
Informaci o poskytnutí či neposkytnutí dotace zašle administrátor žadatelům nejpozději 
do 15 dnů po rozhodnutí řídícího orgánu. Ve stejné lhůtě administrátor zveřejní 
výsledky vyhodnocení dotačního titulu na webových stránkách dotačního titulu 
(po zajištění anonymizace dokumentů). 
 

orgánem je ZOK, je důvod korekce součástí podkladového materiálu 
ZOK. 

Za výrazný nesoulad v hodnocení je považován rozdíl v hodnocení  
A, B o více než 30 %, a to bez ohledu na to, zda se jedná o vyšší 
ohodnocení části A nebo B, tzn., např. pokud hodnotící komise při 
posuzování žádosti (hodnocení B) přidělí body s více než  30%rozdílem 
hodnocení A, je žádost vyčleněna ze seznamu hodnocených žádostí  
a je postupováno dle mimořádného hodnotícího opatření. 


