
 
 

Příloha č. 3: Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo výzvy MAS: 11 

Název výzvy: Cyklostezky 

Maximální počet bodů: 100 
Minimální počet bodů potřebný pro splnění podmínek věcného hodnocení: 50 

Číslo kritéria 1 

Název kritéria V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti 
a způsoby jejich eliminace 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k  hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi 
udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u něhož jsou v Žádosti o podporu a ve Studii 
proveditelnosti uvedena hlavní rizika: technická, finanční, právní a provozní. U 
každého rizika musí být jasně uvedeno, zda jde o riziko spadající do realizační fáze, do 
fáze udržitelnosti nebo případně do obou fází. U každého rizika musí být popsány 
konkrétní způsoby jeho eliminace. 

Bodové 
hodnocení 

10 

Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika. 
Pro přidělení plného počtu 10 bodů je třeba, aby žadatel uvedl v kapitole 
"Analýza a řízení rizik" Studie proveditelnosti 10 a více relevantních rizik 
vztahujících se na jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí 
být stanovena závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

5 

Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 
projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik. 
5 bodů bude žadateli přiděleno v případě, že žadatel v kapitole „Analýza a 
řízení rizik“ Studie proveditelnosti uvede 5 až 9 rizik, která jsou relevantní pro 
jeho projekt. Současně platí, že u všech uvedených rizik musí být stanovena 
závažnost, pravděpodobnost výskytu a způsob jejich eliminace. 

0 

Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační fázi 
i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 
Žadateli nebude přidělen žádný bod, pokud v kapitole "Analýza a řízení rizik" 
Studie proveditelnosti uvede méně než 5 rizik, která jsou relevantní pro jeho 
projekt. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 



 
 

Číslo kritéria 2 

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými 
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto 
kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu. 

Bodové hodnocení 

15 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně. 

10 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 2.000.001,-  – 3.000.000,- Kč. 

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.000.001,- – 5.000.000,-  Kč. 

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 5.000.001,- Kč a více. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 3 

Název kritéria Intenzita dopravy 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k průměrné intenzitě automobilové dopravy, 
tzn. počtu vozidel / den v místě realizace projektu, tzn. na komunikaci, podél které je 
vybudovaná cyklostezka. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů 
realizovaných v místě s vyšší intenzitou dopravy. Při dokládání intenzity dopravy je 
nutné vycházet z měření intenzity dopravy prováděného ŘSD, popř. z vlastního sčítání 
v souladu s TP 189 nebo ze sčítání provedeného jiným ověřitelným způsobem. 
Žadatel uvede zdroj informací a datum, k němuž se údaj vztahuje. 

Bodové hodnocení 

30 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje nad 5000 vozidel / den. 

20 Průměrná intenzita automobilové dopravy se pohybuje v rozmezí 2501 - 5000 
vozidel / den. 

10 Průměrná intenzita automobilové dopravy se pohybuje v rozmezí 1001 - 2500 
vozidel / den. 

5 Průměrná intenzita automobilové dopravy se pohybuje v rozmezí 501 - 1000 
vozidel / den. 

0 Průměrná intenzita automobilové dopravy dosahuje do 500 vozidel / den. 

Určení hlavního 
zdroje informací Studie proveditelnosti 



 
 

Číslo kritéria 4 

Název kritéria Délka vystavěné cyklostezky 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 
Bodovací kritérium se vztahuje k délce vystavěné cyklostezky. Bude podpořen 
projekt, u něhož bude v Žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti popsána větší 
délka cyklostezky.   

Bodové hodnocení 

15 Celková délka větší než 2 000 m. 

10 Celková délka 1 001 – 2 000 m. 

5 Celková délka větší než 501 – 1 000 m. 

0 Celková délka cyklostezky do 500 m včetně. 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 5 

Název kritéria Dopad projektu na území 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k míře dopadu projektu na území, v němž je 
projekt realizován - počet obcí nebo místních částí. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů s vyšším dopadem na území. Při dokládání dopadu projektu na 
území je nutné přiložit situační plán průběhu cyklostezky s vyznačením obcí a 
místních částí, kterých se realizace projektu výstavby cyklostezky dotýká. 

Bodové hodnocení 

10 Projekt má dopad na území 3 a více obcí nebo části obcí 

5 Projekt má dopad na území 2 obcí nebo části obcí 

0 Projekt má dopad na území 1 obce nebo místní části 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Situační plán 

 

  



 
 

Číslo kritéria 6 

Název kritéria Napojení na stávající cyklistickou infrastrukturu 

Přiřazení funkce hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k napojení projektem vybudované cyklostezky 
na stávající cyklostezky a cyklotrasy. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění 
projektů s napojením na stávající cyklostezku nebo cyklotrasu na jedné straně nebo 
na obou stranách nově realizované cyklostezky. Při dokládání napojení na stávající 
cyklostezku nebo cyklotrasu je nutné přiložit situační plán průběhu cyklostezky s 
vyznačením napojení na stávající cyklostezky a cyklotrasy. 

Bodové hodnocení 

10 Projektem vybudovaná cyklostezka je napojena na stávající cyklostezku nebo 
cyklotrasu na obou stranách 

5 Projektem vybudovaná cyklostezka je napojena na stávající cyklostezku nebo 
cyklotrasu na 1 straně 

0 Projektem vybudovaná cyklostezka není napojena na stávající cyklostezku 
nebo cyklotrasu 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Situační plán 

  

Číslo kritéria 7 

Název kritéria Parkovací místa pro kola 

Přiřazení funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k vybudování parkovacích míst pro kola v 
rámci realizace projektu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, jejichž 
součástí je vybudování více parkovacích míst pro kola. Při dokládání vybudování 
parkovacích míst pro kola je nutné přiložit situační plán průběhu cyklostezky s 
vyznačením parkovacích míst pro kola. Parkovací místa pro kola mohou být 
realizována prostřednictvím pevných stojanů, uzamykatelných boxů, úschoven, částí 
parkovacích domů a parkovacích věží pro jízdní kola. Celkový počet nově 
vybudovaných parkovacích míst pro kola bude dán počtem jízdních kol, která na nich 
lze ve stejném okamžiku zaparkovat (např. 1 pevný stojan se 7 parkovacími místy pro 
kola odpovídá 7 parkovacím místům apod.). 

Bodové hodnocení 

10 Součástí realizace projektu je zřízení 6 a více parkovacích míst pro kola 

6 Součástí realizace projektu je zřízení 4-5 parkovacích míst pro kola  

3 Součástí realizace projektu je zřízení 2-3 parkovacích míst pro kola  

0 Součástí realizace projektu je zřízení 1 parkovacího místa pro kola nebo není 
zřízeno žádné parkovací místo pro kola 

Určení hlavního 
zdroje informací Žádost o podporu, Studie proveditelnosti, Situační plán 

 


