
Kritéria pro hodnocení a výběr žádostí k poskytnutí dotací 
 
Žádosti o poskytnutí dotace na péči o válečné hroby jsou posuzovány a následně bodově 
hodnoceny ve dvou krocích:  
 

1. bodové hodnocení žádostí dle stanovených kritérií; 
2. bodové hodnocení vybraných žádostí členy komise pro válečné hroby prostřednictvím 

preferenčních bodů. 
 
 
Bodové hodnocení žádostí dle stanovených kritérií 
 
Objektivní posouzení různých projektů je zajištěno stanovením váhy jednotlivých kritérií 
v procentech:  

 míra přispění plánovaného projektu k naplnění cílů dotačního programu je hodnocena 
podle kritérií: cíl projektu, zařazení válečného hrobu k válečné události a charakter 
válečného hrobu, kterým je stanovena váha 15 % pro každé kritérium.  Míra přispění 
plánovaného projektu k naplnění cílů dotačního programu se tak na výsledném 
hodnocení podílí 45 %.  

 efektivní využití finančních prostředků vyčleněných ministerstvem na péči o válečné 
hroby je hodnoceno podle kritérií: požadovaná výše dotace a počet obyvatel v obci. 
Váha je v tomto případě stanovena na 20 % pro výši dotace a 15 % pro počet obyvatel 
v obci. Efektivní využití finančních prostředků na realizaci projektu se tak na 
výsledném hodnocení podílí 35 %.  

 připravenost žadatele o dotaci prezentovat veřejnosti poskytovatele dotace a umístění 
válečného hrobu v obci (mimo obec) jsou hodnoceny podle kritérií, kterým je 
stanovena váha 10 % pro každé kritérium. Připravenost žadatele o dotaci projekt 
realizovat se tak na výsledném hodnocení podílí 20 %.  

 
Součet váhy všech kritérií v procentech činí 100.  

 

Kritérium a b c d e f g 

Váha v % 15 15 15 20 15 10 10 

 
Stanovená (níže uvedená) kritéria, jejich váha a bodové ohodnocení jsou odrazem priorit, 
které ministerstvo při financování péče o válečné hroby prosazuje.  
 
a) Cíl projektu (15 %) – prioritou je péče především o již existující válečné hroby, které 

jsou v důsledku jejich stáří a působení povětrnostních podmínek ve špatném stavu, před 
ostatními cíli. 
 projekt zabezpečuje opravu stávajícího válečného hrobu nebo obnovení bývalého 

válečného hrobu = 45 bodů 
 projekt zabezpečuje výstavbu nového válečného hrobu = 30 bodů 
 projekt zabezpečuje přemístění válečného hrobu = 15 bodů 
 projekt zabezpečuje jiný cíl = 0 bodů 
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b) Zařazení válečného hrobu k válečné události (15 %) – prioritou je péče o válečné 
hroby, které dokumentují činnost (účast) osob, které zahynuly v konkrétní odbojové akci 
nebo vojenské operaci v době 2. světové války, před ostatními válečnými hroby. 
 válečný hrob se vztahuje ke konkrétní události 2. světové války = 45 bodů 
 válečný hrob se vztahuje k bojům 2. světové války =  30 bodů 
 válečný hrob se vztahuje k bojům 1. světové války = 15 bodů 
 válečný hrob se vztahuje k bojům ostatních válečných konfliktů = 0 bodů 

c) Charakter válečného hrobu (15 %) – prioritou je péče o válečné hroby s ostatky osob, 
které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného 
zajetí, anebo s ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské 
operaci v době války, před pietními místy, které jsou především symboly připomínající 
válečné události a tyto oběti. 
 předmětem projektu je více válečných hrobů s ostatky nebo hromadný válečný hrob 

s ostatky = 45 bodů 
 předmětem projektu je válečný hrob s ostatky = 30 bodů 
 předmětem projektu je více válečných hrobů, kdy minimálně jeden z nich je pietním 

místem = 15 bodů 
 předmětem projektu je pietní místo = 0 bodů 

 
d) Požadovaná výše dotace (20 %) – prioritou je poskytnout dotace na péči o co největší 

počet válečných hrobů a vést oprávněné žadatele k efektivnímu využití dostupných 
finančních prostředků. 
 požadovaná výše dotace na jeden válečný hrob činí maximálně 100 000 Kč = 60 bodů 
 požadovaná výše dotace na jeden válečný hrob činí maximálně 180 000 Kč = 40 bodů 
 požadovaná výše dotace na jeden válečný hrob činí maximálně 360 000 Kč = 20 bodů 
 požadovaná výše dotace na jeden válečný hrob činí více než 360 000 Kč = 0 bodů 
 

e) Počet obyvatel v obci podle údajů ČSÚ (15 %) – prioritou je podpora menších obcí 
(55 % všech obcí má méně než 500 obyvatel), pro které je složitější nalézt ve svém 
rozpočtu dostatek finančních prostředků na péči o válečný hrob a podporu vlastníků 
válečných hrobů, před městy (4 % všech obcí má více než 5 000 obyvatel), která 
hospodaří s větším obecním rozpočtem. 
 předmětem projektu je válečný hrob (válečné hroby), který se nachází v obci do 500 

obyvatel včetně = 45 bodů 
 předmětem projektu je válečný hrob (válečné hroby), který se nachází v obci do 1 000 

obyvatel včetně = 30 bodů 
 předmětem projektu je válečný hrob (válečné hroby), který se nachází v obci do 5 000 

obyvatel včetně = 15 bodů 
 předmětem projektu je válečný hrob (válečné hroby), který se nachází v obci nad 

5 000 obyvatel = 0 bodů 
 
f) Prezentace poskytovatele dotace (10 %) – prioritou je trvalé informování veřejnosti 

o finančním podílu ministerstva na péči o konkrétní válečný hrob. 
 válečný hrob bude trvale opatřen informací o financování akce prostřednictvím dotace 

poskytnuté ministerstvem – součástí informace bude text „Realizace akce byla 
provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany“ = 30 bodů 

 válečný hrob bude minimálně po dobu 5 let opatřen informací o financování akce 
prostřednictvím dotace poskytnuté ministerstvem. Součástí informace bude text 
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„Realizace akce byla provedena za finanční spoluúčasti Ministerstva obrany“ = 20 
bodů 

 informace o financování akce prostřednictvím dotace poskytnuté ministerstvem bude 
zveřejněna v místním tisku = 10 bodů 

 prezentace poskytovatele dotace nebude zajištěna = 0 bodů 
 

g) Umístění válečného hrobu (10 %) – prioritou je, aby se válečné hroby nacházely (pokud 
je to možné) na veřejných prostranstvích, která jsou občany běžně navštěvována i mimo 
konání oficiálních pietních aktů. 
 válečný hrob se nachází (bude přemístěn nebo bude zřízen) na čestném místě 

v centrální části obce = 30 bodů 
 válečný hrob se nachází na veřejně přístupném místě v obci nebo na obecním 

hřbitově = 20 bodů 
 válečný hrob se nachází na veřejně přístupném místě mimo obec = 10 bodů 
 válečný hrob se nachází na veřejnosti nepřístupném místě (například v budově nebo na 

území s řízeným vstupem) = 0 bodů 
 

Každé kritérium je hodnoceno 300, 200, 100 nebo 0 body, které jsou násobeny příslušnou 
vahou (například v případě váhy 15% jsou výše uvedené hodnoty násobeny číslem 0,15 
a kritérium je tak hodnoceno 45, 30, 15 nebo 0 body). Hodnocení projektu je tvořeno součtem 
vážených hodnocení jednotlivých kritérií.  
V případě projektu, který obdrží maximální možný počet bodů ve všech hodnocených 
kritériích, bude výsledné hodnocení  ve výši 300 bodů (45 + 45 + 45 + 60 + 45 + 30 + 30 = 
300). 
    
Tajemník Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby vyhotoví seznam žádostí 
v pořadí dle získaných bodů, který předkládá Mezirezortní koordinační komisi pro válečné 
hroby (dále jen „komise“). Komise má 15 členů, kterými jsou: předseda, místopředseda, 
tajemník, 6 zástupců ministerstva, zástupce Svazu měst a obcí ČR a zástupci ministerstva 
zahraničních věcí, vnitra, financí, kultury a ministerstva pro místní rozvoj. Členové komise 
mohou žádostem přidělit své preferenční body.  
 
 
Bodové hodnocení vybraných žádostí členy komise prostřednictvím preferenčních bodů 
 
Každý člen komise má k dispozici 50 preferenčních bodů, které může dle svého uvážení 
rozdělit mezi maximálně 3 žádosti, a to v hodnotách: jedna žádost 25 bodů, jedna žádost 15 
bodů a jedna žádost 10 bodů. 
 
Každý případ přidělení preferenčních bodů musí být odůvodněn krátkým doprovodným 
textem. Svého práva na přidělení preferenčních bodů nemusí člen komise využít nebo své 
právo nemusí využít v plném rozsahu a může zvýhodnit například pouze jednu žádost 25, 15 
nebo 10 body. 
 
Výsledkem hodnocení je stanovení pořadí žádostí podle dosažených bodů, ve kterém budou 
rozhodnutím poskytovatele uspokojovány do vyčerpání přidělených ročních finančních 
zdrojů. V případě rovnosti dosažených bodů jedné nebo více žádostí se rozhoduje podle 
bodového hodnocení jednotlivých kritérií postupně od a) po g), případně následně podle 
dřívějšího termínu uplatnění žádosti o dotaci. Uplatnění žádosti je učiněno dnem odeslání 
písemné žádosti. Toto pořadí žádostí je následně schvalováno komisí. 


