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METODIKA VÝBĚRU OPERACÍ PRO VÝZVU 

ŠPIČKOVÝ VÝZKUM 

1. TYP VÝZVY A MODEL HODNOCENÍ 

- Kolová 

- Jednokolový model hodnocení 

Fáze procesu schvalování vč. dílčích lhůt1 (PD – pracovní den) 

 

2. KONTROLA PŘIJATELNOSTI A FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

- Fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí budou zajišťovat interní hodnotitelé.  

- Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí vč. popisu způsobu hodnocení jsou 

samostatnou přílohou výzvy. 

- Kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno 

(příp. pro daný projekt nerelevantní). 

- Kritéria kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí jsou napravitelná (tj. je možné doplnění 

ze strany žadatele v procesu schvalování na základě výzvy ŘO k odstranění vad) 

a nenapravitelná (tj. nesplnění znamená vždy vyřazení z procesu schvalování bez možnosti 

doplnění ze strany žadatele). 

- Při nesplnění některého z napravitelných kritérií a zároveň za podmínky splnění všech 

nenapravitelných kritérií je žadatel prostřednictvím IS KP21+ vždy právě jednou vyzván 

k odstranění vad žádosti o podporu2 (např. doplnění údajů či chybějících informací/podkladů)3. 

Lhůta pro odstranění vad je 10 pracovních dnů od data doručení výzvy k odstranění vad.  

- V případě, že žadatel na základě výzvy k odstranění vad ve stanovené lhůtě vadu neodstraní, 

je žádost o podporu vyřazena z procesu schvalování a poskytovatel řízení zastaví4. 

 

1 Dílčí lhůty jsou orientační. 

2 Viz § 14k odst. 1 rozpočtových pravidel. 

3 Vícekrát je žadatel vyzván pouze k opravě jiné vady žádosti, tj. k odstranění každé vady je žadatel vyzván vždy pouze jednou. 

4 Viz § 14k odst. 2 rozpočtových pravidel. 

vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory - Řídicí orgán 40 PD

kompletace dokumentace k právnímu aktu - Řídicí orgán 15 PD

výběr projektů - sestavení seznamu doporučených/nedoporučených projektů - Řídicí orgán

věcné hodnocení - Hodnoticí komise 60 PD

kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí - interní hodnotitelé 30 PD



 

 

- Při nesplnění kteréhokoli nenapravitelného kritéria je žádost o podporu vyřazena z dalšího 

procesu schvalování a poskytovatel řízení zastaví. 

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ 

- Věcné hodnocení provádí hodnoticí komise dle hodnoticích kritérií. Kritéria věcného 

hodnocení vč. jejich funkce a popisu způsobu hodnocení jsou samostatnou přílohou výzvy. 

- Fáze věcné hodnocení je rozdělena do dvou kroků. 

- Hodnoticí komise se řídí Statutem a Jednacím řádem Hodnoticí komise, jejichž vzory jsou 

uvedeny na webových stránkách programu na odkaze: https://opjak.cz/dokumenty/. 

- Kritéria věcného hodnocení mají funkci hodnoticí, vylučovací nebo kombinovanou: 

• Hodnoticí kritéria jsou kritéria, za jejichž splnění/nesplnění se přiděluje bodové 

hodnocení. 

• Vylučovací kritéria jsou kritéria, jejichž nesplnění znamená vyloučení žádosti 

o podporu z procesu schvalování. 

• Kombinovaná kritéria jsou kritéria, za jejichž splnění/nesplnění se přidělují body, 

při nesplnění minimální hranice bodů, která je stanovena výzvou, je žádost o podporu 

vyloučena z procesu schvalování. 

- Hodnoticí komise provádí hodnocení do hodnoticí tabulky, ve které hodnotí jednotlivá kritéria 

a pro každé hodnocení uvádí komentář/zdůvodnění. 

- Svá stanoviska hodnoticí komise vždy zdůvodňuje. Zápis z jednání hodnoticí komise je 

zveřejněn nejpozději do 15 pracovních dnů od data jednání hodnoticí komise v daném kroku 

na webových stránkách programu. 

1. krok věcného hodnocení 

- Věcné hodnocení každé žádosti o podporu v 1. kroku provádí hodnoticí komise tvořená 

tuzemskými a zahraničními hodnotiteli vybranými z Databáze hodnotitelů ŘO s ohledem na 

tematické zaměření předložených žádostí o podporu. 

- Maximální počet bodů, které může hodnoticí komise přidělit každé žádosti o podporu 

v 1. kroku věcného hodnocení, je 165 bodů. Na základě výsledků věcného hodnocení hodnoticí 

komise stanoví, zda projekt postoupí do 2. kroku věcného hodnocení: 

• ANO – pokud projekt získá 125 a více bodů a zároveň splní minimální bodovou hranici všech 

kombinovaných kritérií a zároveň splní všechna vylučovací kritéria. Žádost o podporu 

postupuje do 2. kroku věcného hodnocení. 

• NE – pokud projekt získá méně než 125 bodů a/nebo nesplní miniminální bodovou hranici 

minimálně jednoho z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní minimálně jedno vylučovací 

kritérium. Žádost o podporu je z dalšího procesu schvalování vyloučena. 

- Hodnoticí komise v prvním kroku věcného hodnocení přiděluje slovní deskriptory, které se 

převádí na bodové hodnocení vyjádřené číslem v MS2021+. Hodnoticí komise postupuje dle 

vymezení slovních deskriptorů ke kritériu v příloze č. 1 výzvy. Hodnoticí komise přiděluje 

hodnocení vyjádřené deskriptorem na úrovni Výborné, Velmi dobré, Dobré, Dostatečné nebo 

Nedostatečné na základě závažnosti formulovaných výhrad. Konkrétní sada deskriptorů, které 

lze přidělit, je uvedena u každého jednotlivého kritéria v příloze č. 1 výzvy, tzn. pro dané 

kritérium mohou být relevantní pouze některé z deskriptorů uvedených níže.   



 

 

- Hodnoticí komise na základě závažnosti formulovaných výhrad přiděluje každému kritériu 

jeden z následujících deskriptorů: 

• Výborné – žádost o podporu naplňuje všechny hodnocené aspekty kritéria na výborné 

úrovni (bodové hodnocení odpovídá 100 % maximálního počtu bodů kritéria). 

• Velmi dobré – žádost o podporu je v daných aspektech kritéria zpracovaná na velmi dobré 

úrovni. Hodnoticí komise má drobné výhrady (bodové hodnocení odpovídá 

80 % maximálního počtu bodů kritéria). 

• Dobré – žádost je v daných aspektech kritéria zpracovaná na dobré úrovni. Hodnoticí 

komise má rozsáhlejší výhrady (bodové hodnocení odpovídá 60 % maximálního počtu bodů 

kritéria). 

• Dostatečné – žádost naplňuje aspekty kritéria jen zčásti či velmi obecně. Hodnoticí komise 

má výhrady, avšak proveditelnost projektu není ohrožena (bodové hodnocení odpovídá 

40 % maximálního počtu bodů kritéria).   

• Nedostatečné – žádost je zpracována v daných aspektech kritéria nedostatečně a/nebo 

obsahuje závažné nedostatky a/nebo dané kritérium nelze posoudit z důvodu chybějících 

nebo neúplných informací. Hodnoticí komise má zásadní výhrady a/nebo je ohrožena 

proveditelnost projektu (bodové hodnocení odpovídá 0 % maximálního počtu bodů 

kritéria).  

- 1. krok věcného hodnocení je ukončen zpravidla do 30 pracovních dnů od data ukončení 

předchozího fáze procesu schvalování. O výsledku 1. kroku věcného hodnocení bude žadatel 

informován interní depeší. 

2. krok věcného hodnocení 

- Věcné hodnocení v 2. kroku zajišťuje hodnoticí komise tvořená tuzemskými hodnotiteli 

vybranými z Databáze hodnotitelů ŘO s ohledem na tematické zaměření předložených žádostí 

o podporu.  

- Maximální počet bodů, které může hodnoticí komise přidělit každé žádosti o podporu 

v 2. kroku věcného hodnocení, je 106 bodů. Na základě výsledků věcného hodnocení hodnoticí 

komise stanoví, zda projekt ne/doporučuje k financování: 

• ANO – pokud projekt získá 60 a více bodů a zároveň splní minimální bodovou hranici všech 

kombinovaných kritérií a zároveň splní všechna vylučovací kritéria. Žádost o podporu 

postupuje do další fáze procesu schvalování. 

• NE – pokud projekt získá méně než 60 bodů a/nebo nesplní min. bodovou hranici min. 

jednoho z kombinovaných kritérií a/nebo nesplní min. jedno vylučovací kritérium. Žádost 

o podporu je z dalšího procesu schvalování vyloučena. 

- 2. krok věcného hodnocení je ukončen zpravidla do 30 pracovních dnů od data ukončení 

předchozího kroku hodnocení. O výsledku věcného hodnocení bude žadatel informován 

interní depeší. 

- Žádosti o podporu, které splní podmínky věcného hodnocení, tzn. které splní první i druhý krok 

věcného hodnocení, postupují do fáze výběru projektů. 

 



 

 

4. VÝBĚR PROJEKTŮ 

- V rámci výběru projektů ŘO sestavuje seznam doporučených a nedoporučených projektů 

k podpoře. Seznamy podepisuje náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF.  

- Výsledné bodové hodnocení žádosti o podporu, které rozhoduje o pořadí žádosti o podporu 

v seznamu doporučených/nedoporučených/náhradních projektů je stanoveno sečtením bodů 

za první a druhý krok věcného hodnocení. 

- Pro tuto výzvu je umožněno vytvoření zásobníku náhradních projektů. Do zásobníku 

náhradních projektů jsou řazeny žádosti o podporu dle výsledného bodového hodnocení, které 

splnily všechny podmínky pro doporučení k financování, ale nezbývá na ně finanční alokace 

stanovená ve vyhlášené výzvě.  

- V případě, že hranice disponibilní alokace bude stanovena mezi žádosti o podporu se stejnou 

výší bodů (např. tři žádosti o podporu hodnocené 60 body, z nichž na dvě žádosti alokace 

nestačí), rozhodne ŘO o navýšení alokace tak, aby byly podpořeny všechny žádosti o podporu 

stejně bodově hodnocené, nebo nebude podpořena žádná z žádostí o podporu na hranici 

disponibilní alokace (žádná ze tří hraničních žádostí o podporu s 60 body), tzn. alokace výzvy 

nebude vyčerpána. 

Stanovení výsledného pořadí žádostí o podporu v seznamu doporučených/ náhradních projektů: 

Žádosti o podporu doporučené k financování jsou nejprve zařazeny do skupin dle příslušnosti k vědním 

oblastem definovaným dle struktury klasifikace oborů OECD Fields or Research and Development (dále 

jen „FORD“)5. Důvodem zohlednění příslušnosti k jednotlivým vědním oblastem FORD při výběru 

projektů je snaha o rozložení podpory do maximálního množství vědních oblastí.  

Výsledné pořadí projektů je vytvořeno následovně: 

A. Rozdělení projektů do skupin dle vědních oblastí FORD: 

 Rozdělení projektů do vědních oblastí FORD provádí ŘO dle zařazení projektu do hlavního 

oboru dle Stromu odborností a oborů OP JAK6, který zvolil žadatel v žádosti o podporu / ve Studii 

proveditelnosti dle Převodníku oborů OECD – FORD/OP JAK, viz tabulka níže. 

B. Pořadí projektů v jednotlivých skupinách: 

 V každé vědní oblasti FORD jsou projekty seřazeny dle svého výsledného bodového hodnocení, 

a to sestupně od projektu s nejvyšším celkovým počtem bodů (v součtu za 1. a 2. krok věcného 

hodnocení).  

C. Krok výběru č. 1 (nejlepší projekty z vědní oblasti FORD): 

 Do výsledného pořadí jsou vybrány v jednotlivých vědních oblastech FORD projekty na prvním 

místě (ve vědních oblastech FORD “ Humanitní vědy a umění“, “ Společenské vědy“ and “ Zemědělské 

a veterinární vědy“) / na prvních dvou místech (ve vědních oblastech FORD “Přírodní vědy“, “ 

 

5 https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61  

6 https://opjak.cz/dokumenty/  

https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en#page61
https://opjak.cz/dokumenty/


 

 

Inženýrství a technologie“ a “ Lékařské a zdravotnické vědy“)7. Tyto projekty jsou seřazeny v pořadí dle 

svého výsledného bodového hodnocení, a to sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů. Pokud 

bude některá vědní oblast FORD prázdná (tj. žádný projekt z dané vědní oblasti nepostoupil do fáze 

výběru projektů), nebude z ní vybrán žádný projekt do výsledného pořadí. V případě, že se na prvním, 

resp. prvním a druhém místě v dané skupině umístí více stejně bodově hodnocených žádostí, budou 

do výsledného pořadí zařazeny všechny žádosti o podporu stejně bodově hodnocené splňující 

podmínky 1. kroku výběru. 

D. Krok výběru č. 2 (projekty bez zohlednění vědních oblastí FORD): 

 Zbývající projekty po kroku výběru č. 1 jsou do výsledného pořadí zařazeny v pořadí dle svého 

výsledného bodového hodnocení, a to sestupně od projektu s nejvyšším počtem bodů a bez ohledu na 

příslušnost k vědní oblasti FORD. 

E. Vytvoření seznamu náhradních projektů: 

 Po zohlednění disponibilní alokace je vytvořen seznam projektů doporučených k financování 

a seznam náhradních projektů zařazených do zásobníku seřazených dle výsledného bodového 

hodnocení. 

Převodník oborů OECD – FORD na strom oborů OP JAK: 

Vědní oblast FORD Obory dle přílohy Strom oborů OP JAK 

1. Natural Sciences  

 

OPJAK_1P_2P_2.1_Obecná matematika 

OPJAK_1P_2P_2.2_Aplikovaná statistika, operační výzkum 

OPJAK_1P_2P_2.3_Teorie a systémy řízení 

OPJAK_1P_2P_2.4_Teorie informace 

OPJAK_1P_2P_2.5_Teoretická fyzika 

OPJAK_1P_2P_2.6_Elementární částice a fyzika vysokých energií 

OPJAK_1P_2P_2.7_Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače 

OPJAK_1P_2P_2.8_Optika, masery a lasery 

OPJAK_1P_2P_2.9_Akustika a kmity 

OPJAK_1P_2P_2.11_Mechanika tekutin 

OPJAK_1P_2P_2.12_Fyzika plazmatu a výboje v plynech 

OPJAK_1P_2P_2.13_Fyzika pevných látek a magnetismus 

OPJAK_1P_2P_2.14_Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika 

OPJAK_1P_2P_2.15_Biofyzika 

OPJAK_1P_2P_3.1_Anorganická chemie 

 

7 Důvodem je rozdílná četnost zastoupení oborů v jednotlivých skupinách: (1. Humanitní vědy a umění (počet oborů 5), 2. Společenské vědy 
(počet oborů 12), 3. Lékařské a zdravotnické vědy (22), 4. Zemědělské a veterinární vědy (11), 5. Přírodní vědy (40), 6. Inženýrství 
a technologie (31)). Z toho důvodu bylo rozhodnuto, že ve skupinách, kde je více jak 20 oborů, budou podpořeny projekty na prvních dvou 
místech, oproti skupinám, kde je zařazeno méně jak 20 oborů, ve kterých budou podpořeny projekty pouze na prvním místě. 



 

 

OPJAK_1P_2P_3.2_Analytická chemie, separace 

OPJAK_1P_2P_3.3_Organická chemie 

OPJAK_1P_2P_3.4_Makromolekulární chemie 

OPJAK_1P_2P_3.5_Biochemie 

OPJAK_1P_2P_3.6_Fyzikální chemie a teoretická chemie 

OPJAK_1P_2P_3.7_Elektrochemie 

OPJAK_1P_2P_3.8_Jaderná a kvantová chemie, fotochemie 

OPJAK_1P_2P_4.1_Hydrologie a limnologie 

OPJAK_1P_2P_4.2_Geologie a mineralogie 

OPJAK_1P_2P_4.3_Seismologie, vulkanologie a struktura Země 

OPJAK_1P_2P_4.4_Geochemie 

OPJAK_1P_2P_4.5_Zemský magnetismus, geodesie, geografie 

OPJAK_1P_2P_4.7_Vědy o atmosféře, meteorologie 

OPJAK_1P_2P_4.9_Znečištění a kontrola vzduchu 

OPJAK_1P_2P_4.10_Znečištění a kontrola vody 

OPJAK_1P_2P_4.11_Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů 

OPJAK_1P_2P_4.12_Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola 

OPJAK_1P_2P_4.13_Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace 

OPJAK_1P_2P_4.15_Ochrana krajinných území 

OPJAK_1P_2P_5.1_Morfologické obory a cytologie 

OPJAK_1P_2P_5.2_Genetika a molekulární biologie 

OPJAK_1P_2P_5.6_Botanika 

OPJAK_1P_2P_5.7_Zoologie 

OPJAK_1P_2P_5.8_Ekologie - společenstva 

OPJAK_1P_2P_8_Informatika 

2. Engineering and Technology 

 

OPJAK_1P_2P_2.10_Termodynamika 

OPJAK_1P_2P_3.9_Průmyslová chemie a chemické inženýrství 

OPJAK_1P_2P_4.8_Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí 

OPJAK_1P_2P_5.9_Biotechnologie a bionika 

OPJAK_1P_2P_6.19_Lékařská zařízení, přístroje a vybavení 

OPJAK_1P_2P_7.2_Zemědělské stroje a stavby 

OPJAK_1P_2P_7.13_Potravinářství 

OPJAK_1P_2P_9.1_Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika 

OPJAK_1P_2P_9.2_Senzory, čidla, měření a regulace 



 

 

OPJAK_1P_2P_9.3_Počítačový hardware a software 

OPJAK_1P_2P_9.4_Využití počítačů, robotika a její aplikace 

OPJAK_1P_2P_9.5_Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie 

OPJAK_1P_2P_9.6_Jaderná energetika 

OPJAK_1P_2P_9.7_Hutnictví, kovové materiály 

OPJAK_1P_2P_9.8_Keramika, žáruvzdorné materiály a skla 

OPJAK_1P_2P_9.9_Kompositní materiály 

OPJAK_1P_2P_9.10_Ostatní materiály 

OPJAK_1P_2P_9.11_Koroze a povrchové úpravy materiálu 

OPJAK_1P_2P_9.12_Únava materiálu a lomová mechanika 

OPJAK_1P_2P_9.13_Inženýrské stavitelství 

OPJAK_1P_2P_9.14_Stavebnictví 

OPJAK_1P_2P_9.15_Pozemní dopravní systémy a zařízení 

OPJAK_1P_2P_9.16_Průmyslové procesy a zpracování 

OPJAK_1P_2P_9.17_Strojní zařízení a nástroje 

OPJAK_1P_2P_9.18_Ostatní strojírenství 

OPJAK_1P_2P_9.19_Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví 

OPJAK_1P_2P_9.20_Pohon, motory a paliva 

OPJAK_1P_2P_9.21_Aeronautika, aerodynamika, letadla 

OPJAK_1P_2P_9.22_Kosmické technologie 

OPJAK_1P_2P_9.23_Navigace, spojení, detekce a protiopatření 

OPJAK_1P_2P_9.24_Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla 

3. Medical and Health Sciences 

 

OPJAK_1P_2P_1.17_Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj 

OPJAK_1P_2P_4.14_Vliv životního prostředí na zdraví 

OPJAK_1P_2P_5.3_Imunologie 

OPJAK_1P_2P_5.4_Fyziologie 

OPJAK_1P_2P_5.5_Mikrobiologie, virologie 

OPJAK_1P_2P_6.1_Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie 

OPJAK_1P_2P_6.2_Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa 

OPJAK_1P_2P_6.3_Pneumologie 

OPJAK_1P_2P_6.4_Onkologie a hematologie 

OPJAK_1P_2P_6.5_Ostatní obory vnitřního lékařství 

OPJAK_1P_2P_6.6_ORL, oftalmologie, stomatologie 

OPJAK_1P_2P_6.7_Pediatrie 



 

 

OPJAK_1P_2P_6.8_Neurologie, neurochirurgie, neurovědy 

OPJAK_1P_2P_6.9_Traumatologie a ortopedie 

OPJAK_1P_2P_6.10_Chirurgie včetně transplantologie 

OPJAK_1P_2P_6.11_Gynekologie a porodnictví 

OPJAK_1P_2P_6.12_Psychiatrie, sexuologie 

OPJAK_1P_2P_6.13_Hygiena 

OPJAK_1P_2P_6.14_Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie 

OPJAK_1P_2P_6.15_Dermatovenerologie 

OPJAK_1P_2P_6.16_Ostatní lékařské obory 

OPJAK_1P_2P_6.17_Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství 

OPJAK_1P_2P_6.18_Farmakologie a lékárnická chemie 

4. Agricultural and veterinary 

sciences 

 

OPJAK_1P_2P_4.6_Pedologie 

OPJAK_1P_2P_7.3_Pěstování rostlin, osevní postupy 

OPJAK_1P_2P_7.4_Hnojení, závlahy, zpracování půdy 

OPJAK_1P_2P_7.5_Šlechtění rostlin 

OPJAK_1P_2P_7.6_Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin 

OPJAK_1P_2P_7.7_Chov hospodářských zvířat 

OPJAK_1P_2P_7.8_Výživa hospodářských zvířat 

OPJAK_1P_2P_7.9_Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat 

OPJAK_1P_2P_7.10_Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicína 

OPJAK_1P_2P_7.11_Lesnictví 

OPJAK_1P_2P_7.12_Rybářství 

5. Social Sciences 

 

OPJAK_1P_2P_1.4_Politologie a politické vědy 

OPJAK_1P_2P_1.5_Řízení, správa a administrativa 

OPJAK_1P_2P_1.6_Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi 

OPJAK_1P_2P_1.7_Právní vědy 

OPJAK_1P_2P_1.8_Ekonomie 

OPJAK_1P_2P_1.10_Písemnictví, mas-media, audiovize 

OPJAK_1P_2P_1.11_Sport a aktivity volného času 

OPJAK_1P_2P_1.13_Pedagogika a školství 

OPJAK_1P_2P_1.14_Psychologie 

OPJAK_1P_2P_1.15_Sociologie, demografie 

OPJAK_1P_2P_1.16_Městské, oblastní a dopravní plánování 

OPJAK_1P_2P_7.1_Zemědělská ekonomie 



 

 

6. Humanities and the Arts 

 

OPJAK_1P_2P_1.1_Filosofie a náboženství 

OPJAK_1P_2P_1.2_Dějiny 

OPJAK_1P_2P_1.3_Archeologie, antropologie, etnologie 

OPJAK_1P_2P_1.9_Jazykověda 

OPJAK_1P_2P_1.12_ Umění, architektura, kulturní dědictví 

5. ZPŮSOB OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ PROCESU SCHVALOVÁNÍ ŽADATELI 

- Žadatel je o výsledku každé fáze procesu schvalování informován interní depeší do 

10 pracovních dní od ukončení dané fáze. 

- Neúspěšný žadatel je oprávněn vyjádřit se k podkladům pro vydání usnesení/rozhodnutí 

prostřednictvím žádosti o přezkum – více viz kapitoly 5.15 a 5.16 Pravidel pro žadatele 

a příjemce – obecná část. 

6. VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU 

- Úspěšní žadatelé jsou ŘO osloveni prostřednictvím interní depeše s žádostí o doložení 

dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Žadatel je 

povinen doložit potřebnou dokumentaci ve lhůtě 15 pracovních dní od doručení depeše.  

- Po dodání požadovaných dokladů žadatelem ŘO zahájí kompletaci a přípravu podkladů 

pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Právní akt o poskytnutí/převodu 

podpory je vydán nejpozději do 40 pracovních dní od data, kdy žadatel předloží všechny 

podklady požadované poskytovatelem podpory k vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory.  

 

 

 

 

 


