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SC 1.3 ZVÝŠENÍ PŘIPRAVENOSTI K ŘEŠENÍ A ŘÍZENÍ RIZIK A KATASTROF 
 

Specifická kritéria přijatelnosti  

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr 
projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

SPOLEČNÁ PRO VŠECHNY AKTIVITY 

Projekt je v souladu s Koncepcí ochrany obyvatelstva do 
2020 s výhledem do roku 2030. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena 
vazba projektu na konkrétní kapitolu 
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do 2030. 

NE - Ve studii proveditelnosti chybí vazba 
projektu na konkrétní kapitolu Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2020 
s výhledem do 2030. 

 

 Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 
2020 s výhledem do 
2030 (kapitola 3.2.5 
Vyvážené a komplexně 
využitelné úkoly a 
nástroje ochrany 
obyvatelstva 
umožňující efektivní 
prevenci a přípravu na 
mimořádné události a 
krizové situace a jejich 
řešení založené na 
přesně definovaném a 
zakotveném systému 
ochrany obyvatelstva, 
4.1 Síly respektive 4.2 
Věcné zdroje) 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu se Strategií přizpůsobení se změně 
klimatu v podmínkách ČR v aktuálním znění. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena 
vazba projektu na konkrétní kapitolu 
Strategie přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR v aktuálním znění. 

NE - Ve studii proveditelnosti není uvedena 
vazba projektu na konkrétní kapitolu na 
Strategii přizpůsobení se změně klimatu 
v podmínkách ČR v aktuálním znění. 

 Strategie přizpůsobení 
se změně klimatu 
v podmínkách ČR 
(kapitola 3.10.3.2 
Rozvoj a posílení 
integrovaného 
záchranného systému) 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

Proveditelnost 
Účelnost 

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. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

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

Hospodárnost 

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je 
zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

NE - Z rozpočtu projektu není zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je 
zaměřeno na hlavní aktivity projektu. 

 žádost o podporu 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají 
tržním cenám.  Hospodárnost 

ANO - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu odpovídají tržním cenám. 
NE - Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu 
projektu neodpovídají tržním cenám. 

 žádost o podporu 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

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

Efektivnost 
Hospodárnost 

ANO - Projekt dosáhl minimálně hodnoty 
ukazatelů.  

NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů. 

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 studie proveditelnosti 

 MS2014+ 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 

aktivita – ZAJIŠTĚNÍ ADEKVÁTNÍ ODOLNOSTI S DŮRAZEM NA PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNÁM KLIMATU A NOVÝM RIZIKŮM 

Projekt je v souladu s dokumentem  
- „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 

složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
v období 2014 – 2020“,  

- respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného 
systému – Krajských zdravotnických záchranných 

Potřebnost 

Účelnost 

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena 
vazba projektu na dokument „Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020“ je-li 
žadatelem MV – Generální ředitelství HZS 
ČR, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, 

 zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních 
složek integrovaného 
záchranného systému – 
Policie ČR a 
Hasičského 
záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, 
s důrazem na 
přizpůsobení se 
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služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -
2020“. 

obec, MV – Policejní prezidium ČR, krajské 
ředitelství Policie ČR nebo státní organizace 
zřizující jednotku HZS podniku s územní 
působností a zároveň stanice/služebna 
určená k zodolnění je uvedena v příloze č. 2 
(v případě HZS ČR - mimo jednotek sboru 
dobrovolných hasičů) nebo v příloze č. 3 
(v případě PČR) tohoto dokumentu. 

Pokud je žadatelem kraj jako zřizovatel 
zdravotnické záchranné služby, je ve studii 
proveditelnosti uvedena vazba projektu na 
dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného 
záchranného systému – Krajských 
zdravotnických záchranných služeb v území, 
s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 -
2020“ a zároveň základna je uvedena v 
příloze č. 4 (nové stavby) nebo č. 5 (stavební 
úpravy, technické dovybavení) tohoto 
dokumentu.  

NE - Ve studii proveditelnosti není uvedena 
vazba projektu na dokument a 
stanice/služebna/základna určená k 
zodolnění není uvedena v příloze 
dokumentu. 

změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 – 2020, 
respektive Zajištění 
odolnosti a vybavenosti 
základních složek 
integrovaného 
záchranného systému – 
Krajských 
zdravotnických 
záchranných služeb v 
území, s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 -2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt zaměřený na zodolnění stanice základní složky IZS 
respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné smrště, 
sněhové srážky a masivní námrazy, havárie nebezpečných 
látek) definovaný pro exponované území. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Projekt respektuje druh rizika 
definovaný pro exponované území. 

NE - Projekt nerespektuje druh rizika 
definovaný pro exponované území. 

NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na 
zodolnění stanice základní složky IZS. 

 příloha Specifických 
pravidel výzvy pro 
žadatele a příjemce 
Exponovaná území  

 specifická pravidla 
výzvy pro žadatele a 
příjemce 

 studie proveditelnosti 

Projekt zaměřený na výstavbu nové stanice základní 
složky IZS  je realizován v jedné z uvedených příčin: 

- chod stanice je ohrožován opakujícími se výskyty 
mimořádných událostí (živelní pohromy a havárie 
a povodně v zátopové oblasti 20 leté vody a 
méně) znemožňující plnit funkci složky IZS, 

- dislokace, dispozice a stav objektu nevyhovuje 
zásahovým podmínkám k řešení mimořádných 

Potřebnost 

ANO - Projekt zaměřený na výstavbu nové 
stanice základní složky IZS je realizován 
alespoň z jedné z uvedených příčin. 

NE - Projekt zaměřený na výstavbu nové 
stanice základní složky IZS není realizován 
z jedné z uvedených příčin. 

 studie proveditelnosti 

 příloha Specifických 
pravidel výzvy pro 
žadatele a příjemce 
Exponovaná území 
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událostí (nedostačující reakční doba pro efektivní 
zásah složky IZS vycházející z plošného pokrytí 
území). 

NERELEVANTNÍ - Projekt není zaměřen na 
výstavbu nové stanice základní složky IZS. 

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy 
zákona o požární ochraně) doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Pokud je žadatelem obec, doloží 
doporučující stanovisko HZS příslušného 
kraje k projektu. 

NE - Pokud obec nedoloží doporučující 
stanovisko HZS příslušného kraje k projektu. 

NERELEVANTNÍ - V případě jiných příjemců 
než obce.  

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 

Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 
29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky 
HZS podniku s územní působností, doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Pokud je žadatelem státní organizace, 
doloží doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 

NE - Pokud státní organizace nedoloží 
doporučující stanovisko HZS příslušného 
kraje k projektu. 

NERELEVANTNÍ - V případě jiných příjemců 
než státní organizace, zřizující jednotky 
požární ochrany. 

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 

aktivita – POSÍLENÍ VYBAVENÍ ZÁKLADNÍCH SLOŽEK IZS TECHNIKOU A VĚCNÝMI PROSTŘEDKY 

Projekt je v souladu s dokumentem „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Policie ČR a Hasičského 
záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem 
na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v 
období 2014 – 2020“, respektive „Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních složek integrovaného 
záchranného systému – Krajských zdravotnických 
záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení 
se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -2020“ 
podle typu příjemce. 

Potřebnost 

ANO - Projekt je v souladu s příslušným 
dokumentem a respektuje věcné zaměření 
požadavků včetně normativu vybavení podle 
typu příjemce. 

NE - Projekt není v souladu s příslušným 
dokumentem a nerespektuje věcné zaměření 
požadavků včetně normativu vybavení podle 
typu příjemce. 

 

 Zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních 
složek integrovaného 
záchranného systému – 
Policie ČR a 
Hasičského 
záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, 
s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 – 2020, 
respektive Zajištění 
odolnosti a vybavenosti 
základních složek 
integrovaného 
záchranného systému – 
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Krajských 
zdravotnických 
záchranných služeb v 
území, s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 -2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

Projekt respektuje druh rizika (sucho; orkány a větrné 
smrště, sněhové srážky a masivní námrazy, havárie 
nebezpečných látek) definovaný pro exponované území. 

Účelnost 

Potřebnost 

ANO - Projekt respektuje druh rizika 
definovaný pro exponované území. 

NE - Projekt nerespektuje druh rizika 
definovaný pro exponované území. 

 příloha Specifických 
pravidel výzvy pro 
žadatele a příjemce 
Exponovaná území  

 Specifická pravidla 
výzvy pro žadatele a 
příjemce 

Projekt přispívá: 
- minimálně ke snížení negativních jevů mimořádné 

události,  
- nebo ke zvýšení kvality záchranných a 

likvidačních prací, 
- nebo ke snížení časové dotace potřebné při 

záchranných a likvidačních prací při řešení 
mimořádných událostí.  

Potřebnost 

ANO - Projekt přispívá minimálně ke snížení 
negativních jevů mimořádné události, nebo 
ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních 
prací, nebo ke snížení časové dotace 
potřebné při záchranných a likvidačních 
prací při řešení mimořádných událostí. 

NE - Projekt nepřispívá ke snížení 
negativních jevů mimořádné události, nebo 
ke zvýšení kvality záchranných a likvidačních 
prací, nebo ke snížení časové dotace při 
řešení mimořádných událostí. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 
 

Obce, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 29 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky sboru 
dobrovolných hasičů kategorie II a III (podle přílohy 
zákona o požární ochraně) doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - Pokud je žadatelem obec, doloží 
doporučující stanovisko HZS příslušného 
kraje k projektu. 

NE - Pokud obec nedoloží doporučující 
stanovisko HZS příslušného kraje k projektu. 

NERELEVANTNÍ - V případě jiných příjemců 
než obce.  

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 

Státní organizace, které zřizují jednotky požární ochrany (§ 
29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) - jednotky 
HZS podniku s územní působností, doložily doporučující 
stanovisko HZS ČR. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - Pokud je žadatelem státní organizace, 
doloží doporučující stanovisko HZS 
příslušného kraje k projektu. 

NE - Pokud státní organizace nedoloží 

 stanovisko HZS kraje 

 žádost o podporu 
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doporučující stanovisko HZS příslušného 
kraje k projektu. 

Nerelevantní - V případě jiných příjemců než 
státní organizace, zřizující jednotky požární 
ochrany. 

aktivita – MODERNIZACE VÝCVIKOVÝCH A VZDĚLÁVACÍCH STŘEDISEK PRO ZÁKLADNÍ SLOŽKY IZS 

Projekt je v souladu s dokumentem  
- „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních 

složek integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 
v období 2014 – 2020“,  

- respektive „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného záchranného 
systému – Krajských zdravotnických záchranných 
služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se 
změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 -
2020“. 

Potřebnost 

ANO - Ve studii proveditelnosti je uvedena 
vazba projektu na dokument „Zajištění 
odolnosti a vybavenosti základních složek 
integrovaného záchranného systému – 
Policie ČR a Hasičského záchranného sboru 
ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým 
rizikům v období 2014 – 2020“ je-li 
žadatelem MV – Generální ředitelství HZS 
ČR, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, 
MV – Policejní prezidium ČR, krajské 
ředitelství Policie ČR nebo organizační 
složky státu a jimi zřizované nebo zakládané 
organizace, které zajišťují vzdělávání a 
výcvik složek IZS a zároveň vzdělávací a 
výcvikové zařízení je uvedeno v příloze č. 4 
(v případě HZS ČR) nebo v příloze č. 5 
(v případě PČR) tohoto dokumentu. 

Pokud je žadatelem kraj jako zřizovatel 
zdravotnické záchranné služby, je ve studii 
proveditelnosti uvedena vazba projektu na 
dokument „Zajištění odolnosti a vybavenosti 
základních složek integrovaného 
záchranného systému – Krajských 
zdravotnických záchranných služeb v území, 
s důrazem na přizpůsobení se změnám 
klimatu a novým rizikům v období 2014 -
2020“ a zároveň je vzdělávací a výcvikové 
zařízení uvedeno v příloze č. 3 tohoto 
dokumentu.  

NE - Ve studii proveditelnosti není uvedena 
vazba projektu na dokument a vzdělávací, 
výcvikové zařízení není uvedeno v příloze 
dokumentu. 

 zajištění odolnosti a 
vybavenosti základních 
složek integrovaného 
záchranného systému – 
Policie ČR a 
Hasičského 
záchranného sboru ČR 
(včetně JSDH) v území, 
s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 – 2020, 
respektive Zajištění 
odolnosti a vybavenosti 
základních složek 
integrovaného 
záchranného systému – 
Krajských 
zdravotnických 
záchranných služeb v 
území, s důrazem na 
přizpůsobení se 
změnám klimatu a 
novým rizikům v období 
2014 -2020 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Projekt vytváří podmínky k získání odborných znalostí a 
nácviku dovedností pro základní složku IZS. 

Účelnost 
Potřebnost 

ANO - Projekt vytváří podmínky k získání 
odborných znalostí a nácviku dovedností 
potřebných k výkonu služby. 

NE - Projekt nevytváří podmínky k získání 
odborných znalostí a nácviku dovedností 
potřebných k výkonu služby. 

 studie proveditelnosti 

 žádost o podporu 
 

Projekt je realizován ve stávajících vzdělávacích a 
výcvikových zařízeních, kde je prováděna odborná 
příprava a nácvik dovedností složky IZS. 

Potřebnost 

ANO - Žadatel doložil, že vzdělávací a 
výcvikové zařízení plní svou funkci 
prostřednictvím výcvikových a výukových 
programů před zahájením projektu. 

NE - Žadatel nedoložil, že vzdělávací a 
výcvikové zařízení plní svou funkci 
prostřednictvím výcvikových a výukových 
programů před zahájením projektu. 

 studie proveditelnosti 


