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Č. j. MV-149978-17/SFV-2018

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ HODNOTICÍ KOMISE
I. IDENTIFIKACE HODNOTICÍ KOMISE

Číslo výzvy:

19.

Opatření:

1) Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková;
2) Výměna oken a dveří v ZZC Bělá - Jezová a ZZC Vyšní Lhoty.

Název výzvy

Rekonstrukce ZZC

Vyhlašovatel (OO)

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí

Datum zasedání:

29. 3. 2019 od 10:30 hod.

Místo konání:

Budova MV ČR, Nad Štolou 3, Praha 7, místnost 184

Alokace na výzvu

28 300 000 Kč

II. SLOŽENÍ HODNOTICÍ KOMISE

Funkce

Jméno, příjmení

Předseda

H101

Místopředseda

H011

Tajemník

PM021

Přizvaný expert

n/a

Přizvaný expert

n/a

Člen/ka hodnotící komise H002 byl/a ze zdravotních důvodů z jednání HK omluvena.
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III. SEZNAM PROJEDNÁVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU (seřazeno dle RČ)

Registrační číslo:

AMIF/19/01

Žadatel:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Název projektu:

Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt ZZC Balková

Doporučení
komise:

hodnotitelské
Schváleno bez podmínek

Člen komise, který je ve
---------vztahu k projektu:
Doporučená výše finanční 15 000 000,- Kč
podpory v Kč:
(podpora z AMIF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované
změny v projektu):
Z povahy projektu a v žádosti uvedených skutečností je zřejmé, jaká situace je projektem řešena
a k jaké změně stavu díky realizaci projektu dojde. Primární cílová skupina nebyla stanovena.
Projekt je plně v souladu s výzvou, v jejímž rámci je podáván. Z projektové žádosti je zřejmé, jaké
aktivity budou realizovány, při naplnění jednotlivých dílčích cílů dojde k naplnění hlavního cíle
projektu. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich úspěšném splnění může být naplněn hlavní
cíl projektu. Monitorovací ukazatele pro ověření výstupů projektu jsou nastaveny. Je zřejmé
jakým způsobem a na jakém základě předkladatel monitorovací indikátory stanovil. Cílové
hodnoty jsou stanoveny jasně a úspěšná realizace klíčových aktivit může vést k jejich naplnění.
Je zřejmé, jaký obsah bude u jednotlivých klíčových aktivit, u každé z nich je pak zřejmý její
výstup. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude nezbytné uskutečnit několik výběrových
řízení (nikoli současně) a rozsahu plánované rekonstrukce, lze harmonogram projektu možno
vnímat jako "opatrně" přiměřený. Pro řízení projektu budou využity existující, funkční a ověřené
struktury žadatele.
Hodnoticí komise doporučila projekt ke schválení bez podmínek.
Postup komise při hodnocení
Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem
stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky dvou
hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

Jednání hodnoticí komise dne 29. března 2019 k projektové žádosti AMIF/19/01
Počet přítomných členů HK na zasedání dne 29. března 2019: 2. V souladu s čl. 2 odst. 7
Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat
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rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo
místopředseda. HK byla usnášeníschopná. Jednání HK se zúčastnili i dva přizvaní experti.
Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost AMIF/19/01, jejímž
hlavním cílem je vybudování čističky odpadních vod pro objekt ZZC Balková. Následovalo
samotné hodnocení předložené Žádosti o podporu, v rámci kterého byl požádán o přednesení
svého názoru také přizvaný expert. Ten nejprve shrnul současný stav zařízení. Oblast, ve které
se zařízení nachází, je unikátní lokalitou z hlediska životního prostředí, nachází se v Přírodním
parku Horní Střela, tedy v obecně chráněném území s menším stupněm ochrany než národní
park nebo chráněná krajinná oblast. Areál je situován v těžce dostupném terénu, který může
ve špatných podmínkách způsobit, že se nepodaří objekt obsloužit těžkou technikou. Při zimním
provozu areálu, kdy je nebezpečí dočasné (i několikadenní) nesjízdnosti příjezdové svažité
komunikace pro vývozovou techniku, hrozí akutní nebezpečí nevyvezení obsahů jímek – žump,
kdy v limitním stavu by toto způsobilo nutnost uzavření areálu a přemístění uživatelů do jiných
prostor – to vše do doby provedení odvozu akumulovaných odpadních vod. Objekt historicky
několikrát měnil způsob využití, kdy byl využíván jako škola v přírodě pro ozdravné pobyty,
střední policejní škola či jako záchytné zařízení pro cizince provozované cizineckou a pohraniční
policií. Za doby užívání areálu SLZ PP ČR došlo ke zrušení čističky odpadních vod, zrušení bylo
provedeno jak „legislativně“, tak částečně fyzicky – demontáží technologie (betonové základy
zůstaly). Současné řešení je zhruba pro 50 osob, kdy dochází k odvozu splašků cca 10x za týden.
Při plném naplnění zařízení (kapacita areálu je až pro 300 osob), by nebylo možné zařízení plně
provozovat.
Z hlediska předložené ceny projektu expert konstatoval, že je odpovídající. SUZ by chtěla
postavit dvě menší čističky, které jsou v celkové hodnotě dražší, než jedna veliká. Důvodem
zvolení této varianty je to, že je pro zařízení lepší z provozních důvodů. V současné době není
kapacita naplněna, kdy její obsazenost závisí na aktuálních migračních tocích. V současné době
by tak pro uspokojení kapacitních požadavků stačilo využívat pouze jednu čističku a druhou mít
odstavenou pro případ většího zaplnění kapacity zařízení. Obě menší čističky se budou využívat
střídavě. Expert zmiňoval i skutečnost, že cenová kalkulace počítá i s menší rezervou pro případ
cenové fluktuace pořizovaného vybavení a stavebních prací. Možná je také vyšší administrativní
náročnost projektu z důvodu již zmíněné ochrany okolního životního prostředí přírodního parku.
V podkladovém hodnocení je zmíněno nedostatečné zajištění a popis projektového řízení. Popis
řízení projektu je velmi stručný, popisuje pouze jednu pozici (vedoucího projektu). Chybí popis
zapojení realizačního týmu. Tento nedostatek byl HK diskutován, HK však došla k názoru, že
žadatel má dostatečné zkušenosti a znalosti z oblasti realizace projektů spolufinancovaných z
EU, včetně AMIF. Žadatel rovněž disponuje dostatečným personálem pro zajištění zdárného
průběhu projektu. Projekt navíc dle přizvaného experta nevyžaduje širší projektovou koordinaci.
Hodnotitel rovněž zmiňuje nedostatečný popis a analýzu rizik č. 1, 4 a 5. Hodnoticí komise také
poukázala na nedostatečnou definici jednotlivých rizik v části VI.2 žádosti. HK se po projednání
těchto bodů rozhodla, že vysvětlení žadatele a způsob eliminace rizik v PŽ je dostatečné.
Přizvaní experti se další fáze jednání HK, tedy přijetí rozhodnutí, neúčastnili. Před vlastním
hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že
všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 29. března
2019 o doporučení projektu ke schválení bez podmínek. Toto rozhodnutí bylo přijato
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jednomyslně. Hodnocení je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto
zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.
Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:
2 – chvalitebně
Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení
V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy. Ještě před jednáním odpovědný orgán
dospěl k závěru, že předložená žádost neobsahuje úplné informace, které by umožnily členům
hodnoticí komise provést řádné hodnocení a hlasování, týkající se předběžného vyčíslení
předpokládaných nákladů. Tento nedostatek byl odstraněn zasláním doplňujících informací ze
strany žadatele (viz MV-19026-8/SFV-2019).

Registrační číslo:

AMIF/19/02

Žadatel:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Název projektu:

Výměna oken a dveří v ZZC Bělá - Jezová a ZZC Vyšní Lhoty

Doporučení
komise:

hodnotitelské
Schváleno bez podmínek

Člen komise, který je ve
---------vztahu k projektu:
Doporučená výše finanční 6 225 000,- Kč
podpory v Kč:
(podpora z AMIF)
Celkový komentář (celkové zhodnocení projektu, silné a slabé stránky projektu, požadované
změny v projektu):
Z povahy projektu a v žádosti uvedených skutečností je zřejmé, jaká situace je projektem řešena
a k jaké změně stavu díky realizaci projektu dojde. Primární cílová skupina nebyla stanovena.
Projekt je plně v souladu s výzvou, v jejímž rámci je podáván. Z projektové žádosti je zřejmé, jaké
aktivity budou realizovány, při naplnění jednotlivých dílčích cílů dojde k naplnění hlavního cíle
projektu. Klíčové aktivity na sebe navazují a při jejich úspěšném splnění může být naplněn hlavní
cíl projektu. Monitorovací ukazatele pro ověření výstupů projektu jsou nastaveny. Je zřejmé
jakým způsobem a na jakém základě předkladatel monitorovací indikátory stanovil. Cílové
hodnoty jsou stanoveny jasně a úspěšná realizace klíčových aktivit může vést k jejich naplnění.
Je zřejmé, jaký obsah bude u jednotlivých klíčových aktivit, u každé z nich je pak zřejmý její
výstup. Vzhledem k tomu, že v rámci projektu bude nezbytné uskutečnit několik výběrových
řízení (nikoli současně) a rozsahu plánované rekonstrukce, lze harmonogram projektu možno
vnímat jako "opatrně" přiměřený. Pro řízení projektu budou využity existující, funkční a ověřené
struktury žadatele.
Hodnoticí komise doporučila projekt ke schválení bez podmínek.
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Postup komise při hodnocení
Hodnoticí komise projednávala žádost o podporu na základě posuzování jednotlivých, předem
stanovených kritérií. K dispozici měla kromě projektové žádosti rovněž hodnoticí tabulky dvou
hodnotitelů, které sloužily jako podkladová hodnocení a vyjádření odpovědného orgánu.

Jednání hodnoticí komise dne 29. března 2019 k projektové žádosti AMIF/19/02
Počet přítomných členů HK na zasedání dne 29. března 2019: 2. V souladu s čl. 2 odst. 7
Jednacího řádu HK v případě uzavřené výzvy NP AMIF je HK schopna jednat a přijímat
rozhodnutí, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů a je-li přítomen předseda nebo
místopředseda. HK byla usnášeníschopná. Jednání HK se zúčastnili i dva přizvaní experti.
Na úvod jednání předseda HK stručně představil hodnocenou žádost, jejímž hlavním cílem je
výměna oken a dveří v ZZC Bělá – Jezová a ZZC Vyšní Lhoty. Následovalo samotné hodnocení
předložené Žádosti o podporu, v rámci kterého byl požádán o přednesení svého názoru také
přizvaný expert, který konstatoval, že hodnotí projekt pouze z energetického pohledu. Z
dokumentace energetické náročnosti budovy je možné zjistit aktuální stav okenních výplní, který
je nevyhovující. Návrh žadatele je dle normy a je zcela na místě. Tímto krokem se budova
dostane alespoň na náročnost označenou jako „D“ – tedy „méně úsporná“. Přizvaný expert
rovněž zdůraznil, že současně do objektu výrazně profukuje, výměna oken tak zvýší komfort
ubytovaných. Expert doporučuje rovněž i zateplení budovy pro kompletní snížení energetické
náročnosti. S výměnou oken bude pozorováno zlepšení cca o 30 % (se zateplením cca 60 %). Na
zateplení prozatím žadatel nemá finanční prostředky, nicméně je možné postupovat etapovitě,
tedy postupnými inkrementálními kroky. V budoucnosti by měla následovat druhá etapa zateplení. Zvolený postup, nejdříve opravit okna a až poté zateplení je vhodný (v opačném
případě by mohla výměna oken způsobit poškození zateplení). Tato levnější cesta - prozatímní
výměna oken je vhodná realizovat nyní. V dlouhodobé perspektivě se neví, jak bude objekt
využíván (v závislosti na vývoji migračních toků).
Přizvaný expert se rovněž vyjádřil k požadované výši dotace, ta je dle něho odpovídající pro daný
objekt. Okenní výplně rovněž splňují požadované minimum. Investice se žadateli postupem času
vrátí na úsporách.
V podkladovém hodnocení je zmíněno nedostatečné zajištění a popis projektového řízení. Popis
řízení projektu je velmi stručný, popisuje pouze jednu pozici (vedoucího projektu). Chybí popis
zapojení realizačního týmu. Tento nedostatek byl HK diskutován, HK však došla k názoru, že
žadatel má dostatečné zkušenosti a znalosti z oblasti realizace projektů spolufinancovaných z
EU, včetně AMIF. Žadatel rovněž disponuje dostatečným personálem pro zajištění zdárného
průběhu projektu. Projekt dle přizvaného experta rovněž nevyžaduje širší projektovou
koordinaci. Hodnotitel rovněž zmiňuje nedostatečný popis a analýzu rizik č. 1, 3 a 4. Hodnoticí
komise také poukázala na nedostatečnou definici jednotlivých rizik v části VI.2 žádosti. HK se po
projednání těchto bodů rozhodla, že vysvětlení žadatele a způsob eliminace rizik v PŽ je
dostatečné. Z hlediska rizika č. 1 byl hodnotitelem předložen návrh na sloučení všech veřejných
zakázek do jednoho zadávacího řízení. Tato problematika veřejných zakázek byla v průběhu
jednání HK řešena, HK se nicméně shodla, že nebude zmíněna jako doporučení nebo podmínka
HK, ale průběh zadávacího řízení, jeho kontrola včetně nezbytné zákonnosti příslušných
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postupů, bude řešena ze strany OO standardními kontrolními procesy v průběhu realizace
projektu.
Přizvaní experti se další fáze jednání HK, tedy přijetí rozhodnutí, neúčastnili. Před vlastním
hlasováním se předseda ujistil, že nikdo z hodnotitelů již nemá žádné další připomínky a že
všichni považují své připomínky za prodiskutované. Hodnoticí komise rozhodla dne 29. března
2019 o doporučení projektu ke schválení bez podmínek. Toto rozhodnutí bylo přijato
jednomyslně. Hodnocení je uvedeno v souhrnné hodnoticí tabulce, která je přílohou tohoto
zápisu a která je uložena pod samostatným číslem jednacím.
Hodnoticí komise se shodla na celkovém bodovém ohodnocení projektu se známkou:
2 – chvalitebně
Problémy vzniklé při hodnocení a jejich řešení
V průběhu jednání nevznikly žádné zásadní problémy.

Přílohy:




Prezenční listina (č. j. MV-149978-14/SFV-2018)
Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/19/01 (č. j. MV- 19026-10/SFV-2019)
Souhrnná hodnoticí tabulka AMIF/19/02 (č. j. MV- 19033-8/SFV-2019)

Soulad zápisu s průběhem a výsledky jednání potvrzuje:
Tajemník hodnoticí komise

Předseda hodnoticí komise

Jméno

Jméno

Příjmení

Příjmení

Podpis

Podpis
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