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Vážený pane řediteli,  
v návaznosti na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze strany Transparency International – Česká republika, o.p.s. 
(dále „žadatel“) ze dne 8. 10. 2021 Vám zasíláme požadované informace formou tohoto dopisu a příloh. 
 

1) Předběžné studie proveditelnosti a jejich odborné hodnocení u strategických projektů, které 
byly vybrány do Transformačního plánu MSK 
 

Rozšířená Regionální stálá konference MSK (RSK MSK) na základě svého usnesení z 24. 6. 2021 doporučila  
13 strategických projektů s vysokým transformačním potenciálem k zařazení do Plánu spravedlivé územní 
transformace (PSÚT) a k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Těchto  
13 strategických projektů je zařazeno do Transformačního plánu MSK, programového dokumentu Operačního 
programu OP ST a jsou také komunikovány směrem k Evropské komisi a vládě ČR jako prioritní strategické 
projekty Moravskoslezského kraje. Zároveň byly představeny v rámci tří veřejných projednání dle územního 
zacílení v Karviné, Ostravě a Frenštátě pod Radhoštěm a základní informace jsou také zveřejněny na webu 

kraje i webu hrajemskrajem.cz. Po splnění dalších podmínek stanovených řídícím orgánem OP ST tyto projekty 
získají možnost, nikoliv nárok na financování z OP ST. 

 

Tyto strategické projekty byly vybrány na základě posouzení předběžných studií proveditelnosti projektů, které 
byly předloženy do veřejné výzvy pro sběr potenciálně strategických projektů OP ST. Smyslem veřejné výzvy 
bylo doporučit projekty s vysokým transformačním potenciálem pro Moravskoslezský kraj s tím, že o konečném 
seznamu strategických projektů rozhodne vláda ČR a Evropská komise. Předběžné studie proveditelnosti 
představují prvotní návrh záměru nositele v závislosti na aktuálním stavu přípravy projektu. Jednotlivé 
informace obsažené ve zmíněných studiích se budou dále zpřesňovat v závislosti na nastavení podmínek řádné 
výzvy pro strategické projekty, kterou vyhlásí Ministerstvo životního prostředí v příštím roce v souladu 

s evropskou legislativou a nařízením o Fondu pro spravedlivou transformaci.  
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Předběžné studie proveditelnosti (viz příloha č. 1)1 jsou poskytnuty pouze pro vlastní účely žadatele, přičemž 
upozorňujeme na to, že jejich (i částečným) zveřejněním by se mohl žadatel vystavit riziku případné náhrady 
škody, zejména pak ze strany nositelů projektů. Pro jistotu také uvádíme, že v předběžných studiích nejsou 
obsažena jména a příjmení nositelů včetně kontaktních údajů, které, jak vyplývá z žádosti, žadatel nepožaduje.  
 

Samotné hodnocení projektů vycházelo z „Metodiky hodnocení pro sběr dat a přístupů ke strategickým 
projektům v Plánu spravedlivé územní transformace“ (Metodika). Pro tyto účely byly vytvořeny hodnotící listy, 
které sloužily v první fázi k zaznamenání hodnocení týkajícího se naplňování kritérií transformačního potenciálu 
ze strany 2 hodnotitelů – regionálního a mimo-regionálního. Vyplněný list sloužil v další fázi jako podklad 
pro tzv. panel hodnotitelů, kde v případě nerovnosti přidělených bodů rozhodovalo o finálním stanovisku  
až 12 hodnotitelů. Na úrovni kraje byly svolány tři panely hodnotitelů dle tematického zaměření projektů, 
v rámci nichž došlo k validaci hodnocení a přijetí finálního stanoviska včetně přidělení bodů pro účely 
pracovních skupin v dalším kole hodnocení. Stanovisko panelu hodnotitelů představuje dílčí fázi celého procesu 
hodnocení, na jehož konci dle Metodiky finálně rozhoduje o doporučení strategických projektů Rozšířená 
regionální stálá konference Moravskoslezského kraje. Vyplněné hodnotící listy ze strany hodnotitelů jsou 
součástí přílohy č. 2. 
 

2) Jména, příjmení a reprezentované instituce hodnotitelů, kteří byli jmenováni usnesením Rady 
MSK č. 15/944 ze dne 26.4.2021 a na základě dodatečné nominace ze strany hejtmana MSK dle 
téhož usnesení (s rozlišením, kterým z těchto dvou způsobů byl hodnotitel jmenován) a jejich 
přiřazení k jednotlivým návrhům strategických projektů, které splnily formální kritéria  
a strategický základ projektu 

 

Hodnotitelé byli jmenováni na základě výše uvedeného usnesení Rady Moravskoslezského kraje, která rovněž 
zmocnila hejtmana kraje k dodatečnému nominování hodnotitelů v případě, že personální kapacita nebude 
dostačující z důvodu doručení většího počtu projektů, které by znemožnilo efektivní průběh hodnocení. 
Dodatečně jmenovaní hodnotitelé byli doporučeni ze strany odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 
(jednalo se tedy o stejného původce doporučení jako v případě návrhu pro rozhodnutí rady kraje) 
k odsouhlasení hejtmanem kraje, ke kterému došlo 17. 5. 2021 prostřednictvím e-mailové korespondence. 

U dodatečně jmenovaných hodnotitelů je tato informace uvedena v příloze č. 3. Dodáváme, že hodnotitelé 
nezastupovali při hodnocení danou instituci, ale pouze sami sebe. Výběr mimo-regionálních hodnotitelů nad 

rámec kraje a jejich přímá konfrontace s regionálními hodnotiteli znalými místního kontextu byla zároveň 
snahou a úsilím kraje o maximální objektivnost a o získání zpětné vazby od expertů zvenčí. 
 

Co se týče přiřazení hodnotitelů ke konkrétním projektům, celý proces je popsán níže v odpovědi na bod  
3 žádosti. 

 

3) Pravidla MSK pro přiřazení externích expertů k jednotlivým strategickým projektům, existují-li 
v podrobnější podobě, než jak bylo popsáno v odpovědi č. 2 na minulou žádost žadatelky uvedené 
v úvodu této žádosti 
 

V rámci Metodiky zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj a schválené členy Transformační platformy, která 
zajišťuje participativní přístup při přípravě Plánu spravedlivé územní transformace, nebyl stanoven konkrétní 

                                                
1 Na základě doporučení pracovní skupiny RSK MSK bylo rozhodnuto o sloučení projektů TRAUTOM a Kompetence pro 21. 
století a o optimalizaci jejich nákladů s cílem zařadit je jako jeden komplexní strategický projekt do PSÚT.  
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způsob přiřazení hodnotitelů k jednotlivým projektům. Přiřazení proto proběhlo v souladu s Etickým kodexem 
a Strategií Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2025. 

Pokud jde o projekty, tyto byly sestupně seřazeny dle času doručení projektu do elektronické podatelny 
Moravskoslezského kraje.  

Co se týče hodnotitelů, KÚ MSK prostřednictvím odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu oslovil odbor 

evropských projektů KÚ MSK, relevantní krajské agentury a odbor strategie Statutárního města Ostravy 

s žádostí o doporučení osob, které mají zkušenosti s hodnocením projektů a potřebnou vědomostní základnu. 

Doporučení hodnotitelé byli rovněž seřazeni na základě jejich potvrzení zapojení pod sebe dle instituce, ze které 
pocházejí.  

Až následně byly projekty v seznamu postupně párovány s hodnotiteli, přičemž v případě střetu zájmu byl/i 
hodnotitel/é v seznamu přeskočen/i a projekt byl přiřazen dalšímu v pořadí. Nemohlo se tedy například stát, 
že hodnotiteli byl přiřazen projekt z instituce, ve které pracuje.  

Moravskoslezský kraj s hodnotiteli také smluvně ošetřil povinnost zachovávat nestrannost a mlčenlivost. 
V případě, že by hodnotitel měl pracovněprávní či jiný obdobný vztah se subjektem, jehož projekty mu byly 
předloženy k posouzení, byl povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli a žádost takového 
subjektu nehodnotit. Takto byl ošetřen i případ, kdy hodnotitel byl předkladatelem či zpracovatelem projektu 
nebo se na jeho zpracování jakkoliv podílel.  

Zapojení veřejnosti do transformačního procesu v kraji 

Nad rámec požadovaných informací a v souvislosti s některými zavádějícími informacemi na webových 
stránkách Transparency International ČR si dovolujeme doplnit následující informace. Transformační proces 
v Moravskoslezském kraji probíhá již od 90. let a kraj se nachází v jeho poslední etapě, a to v souvislosti 

s uzavíráním uhelných dolů. Na této transformaci se přímo podílely univerzity, veřejné instituce, kraj i jiné 
subjekty z řad soukromé sféry. Za úspěšně dokončené změnové projekty v regionu je např. v oblasti vzdělávání 
považováno založení Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, v oblasti podnikání založení 
Vědecko-technického parku (dnes Moravskoslezského inovačního centra) a v oblasti revitalizace pohornického 
území transformace Dolní oblasti Vítkovic.  

Od roku 2018 je do procesu zapojena v souvislosti s přípravou Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 
na léta 2019-2027 (Strategie) také široká veřejnost. Strategie s heslem #hrajeMSKrajem představuje klíčový 
dokument a vizi kraje do následujících let, včetně návrhů jejich naplňování prostřednictvím strategických 
projektů či aktivit. Dokument byl tvořen v souladu s cíli Evropské unie, Strategií hospodářské restrukturalizace 
kraje (RE:START) a Strategií regionálního rozvoje České republiky po roce 2021. Reflektuje odklon kraje od uhlí 
směrem k chytrým technologiím, změně energetického mixu a celkově lepšímu regionálnímu image.  

Tento dokument vznikal participativně a reflektoval podněty z řad obyvatel kraje, zástupců obcí, významných 
firem, neziskových organizací či jiných významných hráčů a partnerů z různých segmentů a více než  
120 odborníků v regionu. V této souvislosti byly organizovány roadshow a prezentace Strategie na kulturních 
akcích, diskuze s místními partnery, s veřejností (Na minutku s krajem) či se středoškoláky v různých částech 
kraje, které vedl hejtman Moravskoslezského kraje. Strategie byla jedním z výchozích dokumentů  
při přípravě Transformačního plánu MSK. 

https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/strategie-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje-2019_2027-1291/
https://www.msk.cz/cs/temata/cestovni_ruch/strategie-rozvoje-moravskoslezskeho-kraje-2019_2027-1291/
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Na webu hrajemskrajem.cz byla také zřízena sekce podnětů občanů včetně interaktivní pocitové mapy, v rámci 
které mohli rozdělit pomyslnou 1 miliardu korun do území a témat dle svého uvážení. Webové stránky slouží 
i v současnosti jako komunikační platforma pro propojení kraje s územím. Jsou zde pravidelně zveřejňovány 
např. informace vztahující se k transformaci, webináře pro obce, podniky, neziskové organizace a studenty, 
které kraj organizoval v souvislosti s přípravou Transformačního plánu MSK, či pozvánky na veřejná projednání 
strategických projektů, které byly doporučeny k financování z OP ST.  

Na základě výše uvedeného se tak ve vztahu k našemu kraji ohrazujeme vůči tvrzení, že diskuze 
nad transformací v regionech probíhá „bez širšího povědomí občanů, narychlo, bez jednoznačného politického 
vedení“. 2  Transformační proces v regionu je naopak dlouhodobě diskutován s cílem nabízet příležitosti 

pro všechny, kteří přiloží ruce ke společnému dílu. 

 

 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Martin Radvan, LL.M. 

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje  
 

                                                
2 Transparency International ČR. Kdo získá miliardy z evropských fondů? Vláda bude schvalovat plán na přeměnu uhelných 
regionů. Dostupné: https://bit.ly/2Z9xTXg  

https://bit.ly/2Z9xTXg

