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1. Administrace expertního posouzení v ISKP 

1.1. Přijetí projektu 

Po přihlášení na portál ISKP (https://mseu.mssf.cz) volbě modulu HODNOTITEL je zobrazen Přehled 
nominací k hodnocení. V případě nové žádosti je třeba v dané lhůtě se k nominaci vyjádřit jejím přijetím 
či odmítnutím. 

V seznamu nominací vyberete konkrétní záznam, přes volbu „Vstoupit na žádost o podporu“ se 
dostanete na detail žádosti o podporu. Po jejím prostudování se následně můžete rozhodnout o jejím 
přijetí/odmítnutí. 

Pro přijetí hodnocení je nejdříve nutné označit zatržítko „Potvrzuji nepodjatost“, záznam uložit a 
pokračovat volbou Přijmout. 

Pro odmítnutí není potřeba zatržítko vyplňovat a nabídka se odmítne. 

 

Po stisknutí tlačítka Přijmout nebo Odmítnout aplikace zobrazí dialogové okno k podpisu nominace el. 
podpisem. Po podepsání nominace je obrázek pečeti zelený a tlačítka Přijmou/Odmítnout jsou 
neaktivní. 

 

1.2. Hodnocení 

V seznamu nominací zvolí uživatel přijatý projekt a přes volbu „Vstoupit na žádost o podporu“ otevře 
danou žádost o podporu. Pro založení a vyplnění hodnocení pak pokračuje přes záložku Hodnocení k 
vytvoření záznamu hodnocení. Formulář hodnocení se vygeneruje po stisknutí tlačítka Vytvořit 
hodnocení. V seznamu hodnocení projektu se zobrazí nově vytvořený záznam, po jehož výběru 
kliknutím je k dispozici Detail hodnocení. 

https://mseu.mssf.cz/
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DETAIL HODNOCENÍ 

 

V levém menu jsou volby pro kritéria a vložení případných příloh, vložení celkového komentáře 
k hodnocení, finalizaci. Pole podpis hodnocení hodnotitel nevyplňuje. 

 

KRITÉRIA 

Typy: 

Hodnotící kritérium – hodnotitel vyplňuje text v poli ve sloupci Odůvodnění a přiděluje počet bodů 
do pole ve sloupci Počet bodů. 

Kombinované kritérium – hodnotitel vyplňuje text v poli ve sloupci Odůvodnění a přiděluje počet bodů 
do pole ve sloupci Počet bodů.  

Vylučovací kritérium – hodnotitel označuje zatržítko ve sloupci Vyhověl. Implicitně je zobrazen znak 
otazníku, který nemá přiřazenu žádnou hodnotu. 

Deskriptor – jedná se o výběr ze seznamu možností nebo hodnot, které jsou již nastaveny ze strany 
ŘO. Systém automaticky doplní přednastavenou hodnotu do pole Počet bodů. 

Po odemčení volbou „Editovat vše“ lze jednotlivá kritéria editovat. 

Slovní hodnocení do pole Odůvodnění doporučujeme vkládat vložením z textového editoru. Systém 
průběžně neukládá, pokud tedy uživatel neuloží volbou „Uložit vše“ o data při pádu aplikace přijde. 
Pokud je v popisovém poli vloženo méně než 255 znaků, lze text editovat přímo v popisovém poli. Není 
ovšem k dispozici možnost maximalizace okna a kontrola pravopisu. Tato možnost se nabízí až od 
vloženého 256. znaku, kdy lze editaci naopak provádět pouze v maximalizovaném okně. 



  

 

3 
 

Současná zapracování je takové, že po vložení více jak 255 znaků je potřeba záložku uložit, pak se 
teprve objeví možnost editačního okna, pro editaci je ale nejdříve celou obrazovku zase odemknout 
přes volbu editovat vše. 

Vzhledem k tomuto nepraktickému nastavení lze použít postup, kdy uživatel vezme fiktivní text o délce 
více jak 256 znaků, vloží jej do všech polí „odůvodnění“, záložku uloží, opětovně zvolí „editovat vše“ a 
pak jednoduše vloží již správná odůvodnění. 

 

 

PŘÍLOHY 

K hodnocení lze v případě potřeby vložit přílohy. V takovém případě je vhodné do pole „Komentář 
k hodnocení“ na tuto skutečnost upozornit. 

 

Přílohy se vkládají standardně přes volbu „Nový záznam“, „Připojit“. Přílohy se nepodepisují přes ikonku 
pečetě. 

 

Vzhledem k tomu, že přílohy jsou vidět v ISKP žadateli, je vhodné z vlastností vkládaných dokumentů 
vymazat údaje o uživateli ve vlastnostech dokumentu. 

 

  



  

 

4 
 

1.3. Finalizace 

Před finalizací vyplňte pole „Počet hodin“ následovně: 

Neinvestiční projekty = 5 hodin 

Investiční projekty = 7 hodin 

 

Po vyplnění všech relevantních polí je nutné hodnocení finalizovat. Předání na ŘO proběhne po 
podepsání elektronickým podpisem prostřednictvím tlačítka Podepsat. 

 

 

 

V případě, že schvalovatel hodnocení na straně ŘO identifikuje v rámci předloženého hodnocení 
nedostatky, může jej vrátit hodnotiteli zpět k přepracování. 

Informace o vrácení hodnocení k přepracování je zasílána interní depeší a je k dispozici na úvodní 
obrazovce uživatele. 

Pro založení a vyplnění opravného hodnocení je nutné opět vstoupit na žádost o podporu v Přehledu 
nominací. Dále hodnotitel opět pokračuje přes záložku Hodnocení k vytvoření záznamu hodnocení. 
Formulář opravného hodnocení se vygeneruje po stisknutí tlačítka Vytvořit hodnocení. 

  

Systém vytvoří kopii předchozího finalizovaného záznamu. 

 


