Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu
OP VVV (dále jen „Komise“) – 2. 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

12.

Název žadatele

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Název projektu

Centrum experimentální biologie rostlin

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738

Výsledný počet bodů

229,5

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

Zařazena do Zásobníku náhradních projektů

Požadovaná výše finanční podpory

281 069 276,32 Kč

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

281 069 276,32 Kč

Kód

Název položky

0,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu

Komentář Komise
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 upozorňuje na nesoulad názvů investičních položek z příloh žádosti o podporu s rozpočtem v žádosti
o podporu. Názvy investic v rozpočtu neodpovídají názvům investic v doložených cenových nabídkách (např.
položka 1.2.1.1.13). Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA dal do souladu všechny dokumenty.
Komise upozorňuje, že stejné osoby z realizačního týmu participují na projektu předloženého do výzvy č.
02_16_025 Předaplikační výzkum s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007173 a doporučuje ŘO
zvýšenou administrativní kontrolu v průběhu realizace projektů (v případě jejich podpoření).
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Pořadové číslo

13.

Název žadatele

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Název projektu

Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí

Registrační číslo

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868

Výsledný počet bodů

228*

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

694 419 422,00 Kč

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

688 655 422,00 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1.1.20 Koordinátor cest (FNUSAICRC)
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
1.2.1.1.1
Dlouhodobý hmotný majetek
(FNUSA-ICRC)
1.4.2.2.1
Služby (FNUSA-ICRC)
1.5.1.3.3.7
Audit projektu

5 764 000,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-1 800 000,00

55 695 917,50

1,00

55 245 917,50

-450 000,00

20 050 530,30

1,00

19 888 530,30

-162 000,00

32 057 000,00

1,00

32 057 000,00

-2 662 000,00

16 118 500,00
0,00

1,00
0,00

16 118 500,00
0,00

-590 000,00
-100 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.1.1.1.1.1.20 Koordinátor cest (FNUSA-ICRC)
Pozice je krácena v plné výši z důvodu nadbytečnosti. Daná pozice není potřebná k naplnění cílů projektu.
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
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Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky:
1.2.1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek (FNUSA-ICRC) – rentgenové zařízení C-rameno (položka 1.2.1.19 z přílohy 2.
kolo_Komentář k rozpočtu)
Položka je krácena v plné výši z důvodu nejasné vazby na specifický cíl (animální výzkum není součástí projektového
záměru, žadatel se zaměřuje pouze na klinický výzkum). Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.1.1.1
o toto zařízení.
Komise zavazuje žadatele k rozpoložkování všech položek rozpočtu před vydáním PA za celý projekt nikoliv za
subjekty žadatele a partnerů.
Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky 1.5.1.3.3.7 Audit projektu v plném
rozsahu. Audit projektu není povinně vyžadován výzvou, je tedy neodůvodněný.
Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k úplnému krácení všech výdajů spojených s organizací
vzdělávacích seminářů z důvodu věcného nesouladu se zaměřením výzvy. Jedná se o položku 1.4.2.2.9 Vzdělávací
semináře (dle přílohy 2.kolo_rozpočet projektu_záložka Rozpočet ICRC), v celkovém rozpočtu se jedná o část
položky 1.4.2.2.1 Služby (FNUSA-ICRC) ve výši 350 000 Kč.
Na základě návrhu zástupce ŘO Komise zavazuje žadatele k úplnému krácení všech výdajů spojených s organizací
Letní školy z důvodu věcného nesouladu se zaměřením výzvy. Jedná se o položku 1.4.2.2.10 Organizace Letní školy
(dle přílohy 2.kolo_rozpočet projektu_záložka Rozpočet ICRC), v celkovém rozpočtu se jedná o část položky
1.4.2.2.1 Služby (FNUSA-ICRC) ve výši 240 000 Kč.
* 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

14.

Název žadatele

Registrační číslo

Univerzita Karlova
Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového mikroprostředí
v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785

Výsledný počet bodů

227,5*

Název projektu

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
7

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

1

*

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Nestanoven

Požadovaná výše finanční podpory

284 981 160,59 Kč

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

284 390 160,59 Kč

Kód

Název položky

1.5.1.1.2

Zahraniční

591 000,00 Kč

Jednotková
cena
5 319 000,00

Počet
jednotek
1,00

Celkem
5 319 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-591 000,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky
1.5.1.1.2 Zahraniční cesty
Krácením položky o 10 % dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů
vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV. Položka není v žádosti o podporu ani jejích přílohách
dostatečně zdůvodněna a není tak možné posoudit její hospodárnost a účelnost pro naplnění cílů a aktivit 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 poukazuje na nesoulad mezi celkovým rozpočtem a přílohou Komentář k rozpočtu především
v administrativních pozicích, které se v příloze vyskytují, ale v celkovém rozpočtu chybí. Komise zavazuje žadatele
dát před vydáním PA do souladu celkový rozpočet a přílohu Komentář k rozpočtu.
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.
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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.
* 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.
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.
Návrh Komise na navýšení alokace výzvy a vytvoření zásobníku náhradních projektů je součástí zápisu
z posledního jednání Komise.

Neveřejné přílohy zápisu:
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Hlasovací archy členů Komise

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

Podpis předsedy Komise
Digitally signed
RNDr.
by RNDr. Xenia
Svobodová
Xenia
Date: 2017.12.18
Svobodová 20:51:54 +01'00'
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Podpis zástupce ŘO

Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2017.12.19
10:53:29 +01'00'

