Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu
OP VVV (dále jen „Komise“) – 1. část

I. Identifikace Komise
Datum jednání

17. 10. 2017

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Stříbrná zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office Park,
Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

1.

Číslo a název výzvy

02_16_019 Excelentní výzkum

Prioritní osa

PO1

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

6 000 000 000 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

doc. Ing. Michal Hatala, Ph.D.
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, Ph.D.
Mgr. Milena Kousalová
doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D.
doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
Ing. Miroslav Valeš, Ph.D.
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů

Pořadové číslo

1.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Centrum výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753

Výsledný počet bodů

244

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

7

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena

Požadovaná výše finanční podpory

324 650 304,80 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

324 650 304,80 Kč

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu.
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0,00 Kč

Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Ostravská univerzita

Název projektu

Healthy Aging in Industrial Environment HAIE

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798

Výsledný počet bodů

243,5

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

1

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

7

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

250 870 825,69 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

250 870 825,69 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k doložení přílohy Realizační tým před vydáním PA, která bude v souladu s rozpočtem
uvedeným v žádosti o podporu.
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Registrační číslo

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost
ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v
nepříznivých přírodních podmínkách
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797

Výsledný počet bodů

243*

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

8

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven

*

Požadovaná výše finanční podpory

339 828 145,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

339 828 145,00 Kč

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

0,00 Kč

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné úpravy položek rozpočtu projektu.
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných
subjektech (CO24) je měřená jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými
pracovníky přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace projektu,
musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a zvýšit celkový počet výzkumných pracovních míst v organizaci.
Osoba (úvazek přepočten na FTE) je započítána pouze jednou za celou dobu realizace projektu. Komise doporučuje
žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Na základě výše uvedeného Komise zavazuje žadatele před vydáním PA zahrnout do projektu indikátor Počet
nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy (2 04 02), který je dle přílohy č. 1 výzvy povinný
k výběru, a zvolit cílovou hodnotu tohoto indikátoru.


Žádost o podporu byla na jednání Komise zařazena před vypořádáním připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování, předložených žadatelem.
V případě jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako (částečně) důvodných bude žádost projednána na dalším jednání Komise se zohledněním výsledku
opravného hodnocení.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Registrační číslo

Česká zemědělská univerzita v Praze
Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a
dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803

Výsledný počet bodů

240,5*

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

8

0

0

0

*

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven

Požadovaná výše finanční podpory

358 464 285,20 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

357 837 161,20 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1.002
1.1.1.1.1.1.003
1.1.1.1.1.1.004
1.1.1.1.1.1.006

Admin - Administrátor P1
Admin - Administrátor P2
Admin - Administrátor P3
Admin - Koordinátor
rekonstrukce a
výběrových řízení
1.1.1.1.1.1.007 Admin - Koordinátor
zahraničních aktivit
1.1.1.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.5.1.3.3.2
Admin - Audit

627 124,00 Kč

2 710,00
2 710,00
2 710,00
5 420,00

60,00
60,00
60,00
30,00

162 600,00
162 600,00
162 600,00
162 600,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-45 600,00
-45 600,00
-45 600,00
-45 600,00

5 420,00

60,00

325 200,00

-91 200,00

27 456 276,15

1,00

27 387 876,15

-68 400,00

9 884 259,41

1,00

9 859 635,41

-24 624,00

0,00

0,00

0,00

-260 500,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Na základě návrhu zástupce ŘO a porovnání projednávaných projektů mezi sebou zavazuje Komise žadatele
k úpravě jednotkové ceny dle kódu z ISPV 4110 (3. kvartil) u následujících položek:
1.1.1.1.1.1.002 Admin – Administrátor P1
1.1.1.1.1.1.003 Admin – Administrátor P2
1.1.1.1.1.1.004 Admin – Administrátor P3
1.1.1.1.1.1.006 Admin – Koordinátor rekonstrukce a výběrových řízení
1.1.1.1.1.1.007 Admin – Koordinátor zahraničních aktivit

5

Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.1.1.4 FKSP
1.1.1.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky 1.5.1.3.3.2 Admin – Audit v plném
rozsahu. Audit projektu není povinně výzvou vyžadován, tento výdaj je tedy nezpůsobilý. Komise zavazuje žadatele
snížit celkové způsobilé výdaje o příslušnou částku před vydáním PA.
Komise zavazuje žadatele k přesunu relevantních položek mezi kapitolami investic a neinvestic. Komise zavazuje
žadatele k dodržení limitů kapitol výzvy stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola
5.2.5. Nastavení rozpočtu a finančního plánu projektu.


Žádost o podporu byla na jednání Komise zařazena před vypořádáním připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování, předložených žadatelem. V případě
jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako (částečně) důvodných bude žádost projednána na dalším jednání Komise se zohledněním výsledku opravného
hodnocení.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

České vysoké učení technické v Praze

Název projektu

Inženýrské aplikace fyziky mikrosvěta

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000766

Výsledný počet bodů

238

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

2

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

0

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

196 292 981,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

196 292 981,00 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné úpravy položek rozpočtu projektu.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO 25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených
výzkumnými pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací
projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence,
tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace
projektu. Komise doporučuje žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Komise v souladu s výše uvedeným zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu

Rostliny jako prostředek udržitelného globálního rozvoje

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827

Výsledný počet bodů

238

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

8

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

360 814 427,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

360 814 427,00 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné krácení položek rozpočtu projektu.
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO 25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených
výzkumnými pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací
projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence,
tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace
projektu. Komise doporučuje žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Komise v souladu s výše uvedeným zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Registrační číslo

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Výzkum ultrastopových izotopů a jejich využití v sociálních a
environmentálních vědách urychlovačovou hmotnostní
spektrometrií
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728

Výsledný počet bodů

237

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

2

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

1

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

386 299 061,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Komentář Komise

386 299 061,00 Kč
0,00 Kč

Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu.
Komise upozorňuje na následující identifikovaná rizika projektu: Předložená stavební dokumentace není kompletní.
Komise poukazuje na možné riziko nerealizace stavby. Doložená stavební dokumentace je z roku 2008, stavební
povolení z roku 2009. Nebyly doloženy žádné technické zprávy. Z podkladů není zřejmé, co je obsahem 1. etapy dle
předloženého harmonogramu.
Cena stavebních úprav není stanovena položkovým rozpočtem stavby, ale pouhým propočtem. Není jasná částka
na stavebně technické a technologické vybavení budovy (viz příloha 2kolo_Příloha 20_Projektová dokumentace a
rozpočet stavby, strana 4), u které nesouhlasí součet s uvedenými položkami.
Komise zavazuje žadatele k doložení následujících stavebních dokumentů před vydáním právního aktu o
poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“):
- položkový rozpočet stavby
- zpracování stavební dokumentace 2. etapy
- pravomocná změna stavby před jejím dokončením
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných
výzkumných infrastrukturách (CO 25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených výzkumnými
pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací projektu, tj. je dána
součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence, tak v regionálních
centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace projektu. Komise
doporučuje žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Komise v souladu s výše uvedeným zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Univerzita Karlova

Název projektu

Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759

Výsledný počet bodů
Členové Komise, kteří se
Podjatí
neúčastní projednávání
Nepřítomni
projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu

236*

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o podporu

2
--Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

6

0

0

2

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven*

Požadovaná výše finanční podpory

280 676 432,48 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory

280 603 910,48 Kč

Celková minimální výše krácených finančních prostředků

72 522,00 Kč

Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.2.2.1.50
1.2.2.1.51

notebook PC
macbook MAC

Jednotková
cena
0,00
0,00

Počet
jednotek
0,00
0,00

Celkem
0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-32 532,00
-39 990,00

Komentář Komise
Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k úplnému krácení položek 1.2.2.1.50 notebook PC a
1.2.2.1.51 macbook. Obě položky vysoce přesahují doporučenou cenu v dokumentu Seznam obvyklých cen
vybavení verze 2. Pořízení dražšího zařízení nebylo žadatelem náležitě zdůvodněno. Krácením položek dojde k
zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů
prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady.
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA dát do souladu přílohu Komentář k rozpočtu s rozpočtem uvedeným
v žádosti o podporu.
Komise zavazuje žadatele k přesunu položek mezi kapitolami investic a neinvestic a současně k dodržení limitů
kapitol výzvy stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5. Nastavení rozpočtu
a finančního plánu projektu.
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení vyjádření stavebního úřadu, popřípadě vyjádření
památkového úřadu, že nebude vyžadovat stavební povolení.


Žádost o podporu byla na jednání Komise zařazena před vypořádáním připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování, předložených žadatelem. V případě
jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako (částečně) důvodných bude žádost projednána na dalším jednání Komise se zohledněním výsledku opravného
hodnocení.
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Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Technická univerzita v Liberci

Název projektu

Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

Výsledný počet bodů

235

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni ---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

8

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

241 506 485,00 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

240 524 085,00 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1.11 Manažer projektu - 0,3 FTE
1.1.1.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.4.2.2.06
VP1: externí audit
1.4.2.2.15
VP3: externí audit

982 400,00 Kč

15 000,00
21 961 750,00

60,00
1,00

900 000,00
21 871 750,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-360 000,00
-90 000,00

7 906 230,00

1,00

7 873 830,00

-32 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100 000,00
-400 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Na základě porovnání položek v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje Komise
žadatele ke krácení položky 1.1.1.1.1.1.11 Manažer projektu na výši 50 000 Kč za plný úvazek. Pozice není pro
projekt brána jako klíčová, její zdůvodnění v žádosti o podporu je nedostačující.
Na základě krácení v kapitole 1.1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
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Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položek 1.4.2.2.06 VP1: externí audit
a 1.4.2.2.15 VP3: externí audit v plném rozsahu. Audit projektu není povinně výzvou vyžadován, tento výdaj je tedy
nezpůsobilý. Komise zavazuje žadatele snížit celkové způsobilé výdaje o příslušnou částku před vydáním PA.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO 25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených
výzkumnými pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací
projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence,
tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace
projektu. Komise doporučuje žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Komise v souladu s výše uvedeným zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
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Pořadové číslo

10.

Název žadatele

Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.

Název projektu

COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000768

Výsledný počet bodů

234,5

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

8

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

797 047 366,27 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

797 047 366,27 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise nenavrhuje žádné krácení položek rozpočtu projektu.
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA dát do souladu přílohu č. 53 2.kolo_Komentář k rozpočtu s rozpočtem
uvedeným v žádosti o podporu.
Komise zavazuje žadatele k přesunu následujících položek rozpočtu projektu do odborného týmu. Svojí pracovní
náplní (viz příloha 37 2.kolo_Realizační tým) odpovídají náplni práce vědeckých pracovníků:
1.1.1.1.1.1.01 Ing. M. H., Ph.D.
1.1.1.1.1.1.76 RNDr. R. P., Ph.D.
1.1.1.1.1.1.79 Ing. P. P., CSc.
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: Do sloupce Cena
jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při 100% úvazku (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo
hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP).
Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. „úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole 1.1.1.1.1.1. Platy) nebo celkový
počet hodin (pro položky v kapitolách 1.1.1.1.1.2. DPČ a 1.1.1.1.1.3. DPP). Jedná se tedy o součin počtu měsíců,
během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin pro danou pozici.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v
modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO 25) je měřená jako počet všech pracovních míst obsazených
výzkumnými pracovníky, která souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny realizací
projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech excelence,
tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky realizace
projektu. Komise doporučuje žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.
Komise v souladu s výše uvedeným zavazuje žadatele před vydáním PA ke kontrole souladu nastavení hodnot všech
indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné úpravě v souladu s touto přílohou.
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Pořadové číslo

11.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu

Nanotechnologie pro budoucnost

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000754

Výsledný počet bodů

231,5*

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

---

Nepřítomni

---

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku projednávání Žádosti
o podporu

Pro
8

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

*

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven

Požadovaná výše finanční podpory

336 442 072,26 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků
Požadované úpravy rozpočtu

335 232 072,26 Kč

Kód
1.5.1.1

Název položky
Cestovní náhrady

1 210 000,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

Celkem
10 890 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-1 210 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.5.1.1 Cestovní náhrady
Krácením položky o 10 % dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů
vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady.
Komise zavazuje žadatele k doložení směrnice pro výpočet režií před vydáním PA.


Žádost o podporu byla na jednání Komise zařazena před vypořádáním připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování, předložených žadatelem. V případě
jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako (částečně) důvodných bude žádost projednána na dalším jednání Komise se zohledněním výsledku opravného
hodnocení.
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IV. Průběh jednání Komise
Celkový komentář k jednání Komise
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a Jednacím řádem.
Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání
Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.
Komise doporučuje k podpoře všechny projednané projekty, které obdržely ve fázi věcného hodnocení 234,5
bodu a u kterých již došlo k vypořádání připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování (pokud byly
žadatelem předloženy), nebo již uplynula lhůta pro jejich předložení. U zbývajících žádostí o podporu rozhodne
Komise o jejich zařazení do Seznamu doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV/Seznamu
projektů zařazených do zásobníku náhradních projektů po vypořádání připomínek a na základě zohlednění
disponibilní finanční alokace výzvy.
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejné přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hlasovací archy členů Komise
Vyjádření ŘO k opravě Zápisu z jednání VK - 1. část

V Praze dne 17. 10. 2017
Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková

Podpis předsedy Komise

RNDr. Xenia
Svobodová
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