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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
14. 11. 2017; 15. 11. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_019 Excelentní výzkum 

 
Prioritní osa 
 

PO1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

6 000 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

doc. Ing. Zita Prostějovská, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. et Ing. Miroslav Haman 
Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 
RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA 
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, Ph.D. 
prof. Ing. Josef Špak, DrSc. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  15. 

Název žadatele Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze 

Název projektu 
Mezinárodní konkurenceschopnost SZU ve výzkumu, vývoji a 
vzdělávání v alternativních toxikologických metodách 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000860 

Výsledný počet bodů 246 

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 137 415 155,82 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 137 415 155,82 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádná 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 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. 

Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“) doplnit do 
žádosti o podporu i do Studie proveditelnosti povinnou klíčovou aktivitu Řízení projektu. 

Projektová dokumentace stavby není dostatečně doložena. Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil 
vyjádření stavebního úřadu o tom, že k plánovaným stavebním úpravám není potřeba stavební povolení. Čestné 
prohlášení architekta, doložené žadatelem k žádosti o podporu, není dostačující.  

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  16. 

Název žadatele Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových 
služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních 
podmínkách 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000797 

Výsledný počet bodů 245 

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 339 828 145,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 339 828 145,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise vzhledem k Připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
schvalování (dále pouze „Připomínky“) předloženým žadatelem dne 29. 9. 2017. Připomínky byly na jednání 
Přezkumné komise dne 24. 10. 2017 vyhodnoceny jako částečně důvodné. 

Komise zohlednila hodnocení obou hodnotitelů a opravné hodnocení a výsledek jednání Komise ze dne 17. 10. 2017, 
na kterém byla daná žádost o podporu projednána pod pořadovým číslem 3, zůstává nezměněn: 

Komise nenavrhuje žádná 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 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.  

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. 
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Pořadové číslo  17. 

Název žadatele Česká zemědělská univerzita v Praze 

Název projektu 
Excelentní Výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství 
na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803 

Výsledný počet bodů  240 

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 358 464 285,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 357 837 161,20 Kč  

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

627 124,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1.002 Admin - Administrátor P1 2 710,00  60,00  162 600,00  -45 600,00  

1.1.1.1.1.1.003 Admin - Administrátor P2 2 710,00  60,00  162 600,00  -45 600,00  

1.1.1.1.1.1.004 Admin - Administrátor P3 2 710,00  60,00  162 600,00  -45 600,00  

1.1.1.1.1.1.006 Admin - Koordinátor 
rekonstrukce a výběrových 
řízení 

5 420,00  30,00  162 600,00  -45 600,00  

1.1.1.1.1.1.007 Admin - Koordinátor 
zahraničních aktivit 

5 420,00  60,00  325 200,00  -91 200,00  

1.1.1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

27 456 276,15  1,00  27 387 
876,15  

-68 400,00  

1.1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

9 884 259,41  1,00  9 859 635,41  -24 624,00  

1.5.1.3.3.2 Admin - Audit 0,00  0,00  0,00  -260 500,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise vzhledem k Připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
schvalování (dále pouze „Připomínky“) předloženým žadatelem dne 11. 10. 2017. Připomínky byly na jednání 
Přezkumné komise dne 7. 11. 2017 vyhodnoceny jako částečně důvodné. 
 
Komise zohlednila hodnocení obou hodnotitelů a opravné hodnocení a výsledek jednání Komise ze dne 17. 10. 2017, 
na kterém byla daná žádost o podporu projednána pod pořadovým číslem 5, zůstává nezměněn: 
 
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:  
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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 
 
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. 
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Pořadové číslo  18. 

Název žadatele Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Chemická biologie pro vývoj nových terapií 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000729 

Výsledný počet bodů 237,5  

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 497 027 179,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 497 027 179,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
  
Komise nenavrhuje žádná 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. 
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Pořadové číslo  19. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v 
propojeném světě 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734 

Výsledný počet bodů 237,5 

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 

5 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 480 958 079,46 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 470 910 923,46 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

10 047 156,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.2.1.35 VP2_skartovací stroj 0,00  0,00  0,00  -6 800,00  

1.2.2.1.64 INFRA_volný 
interier_KONTEJNER 

5 100,00  67,00  341 700,00  -84 018,00  

1.2.2.1.65 INFRA_volný  interier_ŽIDLE 
PRACOVNÍ 

4 100,00  71,00  291 100,00  -267 386,00  

1.2.2.1.67 INFRA_volný interier_ŽIDLE 
JEDNACÍ 

4 100,00  136,00  557 600,00  -67 728,00  

1.2.2.1.72 INFRA_volný interier_SKŘÍŇ 
NÍZKÁ 

4 100,00  1,00  4 100,00  -1 224,00  

1.4.2.2.01 VP1_konference (5 x 60 tis.), 
nájem prostor 

0,00  0,00  0,00  -300 000,00  

1.4.2.2.02 VP1_semináře, workshopy (5 x 
30tis.), nájem prostor 

0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.4.2.2.11 VP1_Inzerce domácí i zahraniční 
na 3 otevřené pozice (postdoc), 
na začátku projektu 

0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.4.2.2.13 VP1_Expertní podpora - příprava 
projektu H2020, ERC, další 
prestižní granty, podpora 
přípravy 10 projektových žádostí 

750 000,00  1,00  750 000,00  -6 750 000,00  

1.4.2.2.34 VP2_velká mezinárodní 
konference, outsourcované 
zajištění včetně pronájmu 

0,00  0,00  0,00  -1 000 000,00  

1.4.2.2.35 VP2_menší mezinárodní 
konference, outsourcované 
zajištění včetně pronájmu 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  
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1.4.2.2.54 VP3_nájem, 3 konference, 2 
dny, 1 den nájem za 20tis. 

0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

1.5.1.3.3.08 RIZENI_audit projektu 0,00  0,00  0,00  -750 000,00  

Komentář Komise 
 
Na základě návrhu zástupce ŘO a porovnání projednávaných projektů mezi sebou zavazuje Komise žadatele 
k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.2.2.1.64 INFRA_volný interier_KONTEJNER 
1.2.2.1.65 INFRA_volný  interier ŽIDLE PRACOVNÍ 
1.2.2.1.67 INFRA_volný interier_ŽIDLE JEDNACÍ 
1.2.2.1.72 INFRA_volný interier_SKŘÍŇ NÍZKÁ 
1.5.1.3.3.08 RIZENI_audit projektu 
Ceny nábytku neodpovídají cenám stanoveným metodickým dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení, verze 2. 
Zdůvodnění žadatele není dostačující. Také v porovnání s ostatními projekty Komise neshledává nákup nákladnějšího 
vybavení jako opodstatněný. Dále pak audit projektu není výzvou vyžadován, a není tak způsobilým výdajem.  
 
Komise v souladu s hodnoticím posudkem jednoho z hodnotitelů zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky 1.2.2.1.35 
VP2_skartovací stroj z důvodu nepotřebnosti.  
Na základě posudku jednoho z hodnotitelů zavazuje Komise žadatele ke zrušení položek spojených s pronájmem 
místností (1.4.2.2.01, 1.4.2.2.02, 1.4.2.2.34, 1.4.2.2.35, 1.4.2.2.54). Uvedené výdaje lze uskutečnit z vlastních kapacit. 
 
Na základě porovnání projektů projednávaných Komisí mezi sebou zavazuje Komise žadatele k vyškrtnutí položky 
1.4.2.2.11 VP1_Inzerce domácí i zahraniční na 3 otevřené pozice (postdoc), na začátku projektu. Položka není 
opodstatněná pro plnění aktivit projektu. Dále pak na základě porovnání Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 
1.4.2.2.13 VP1_Expertní podpora - příprava projektu H2020, ERC, další prestižní granty, podpora přípravy 10 
projektových žádostí na 1 ks. Důvodem je značné nadhodnocení v porovnání s ostatními projekty.    
 
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 s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Vzhledem k jedinečnosti aktivit nelze přistoupit k dalšímu krácení rozpočtu nad rámec hodnocení 
hodnotitelů z důvodu porovnání projednávaných projektů mezi sebou. Komise se s výsledným hodnocením 
hodnotitelů plně neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli zvážit realizaci takto koncipovaného projektu vzhledem 
k následujícím nedostatkům:  
  

- Není dostatečně zdůvodněn nákup hmotného majetku vzhledem k cenám obvyklým a vzhledem k rozsahu 
projektu a plánovaných aktivit. 

- Není zdůvodněna potřeba outsourcování služeb v navrženém rozsahu pro potřeby projektu. 
- Není dodržováno pravidlo účelnosti, hospodárnosti, efektivnosti (principu 3E) v cenách pořizovaného 

vybavení. 
 
S ohledem na výše uvedené nedostatky považuje Komise realizaci projektu za velmi rizikovou a doporučuje ŘO velmi 
důkladnou kontrolu vynakládaných výdajů s ohledem na zajištění efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti v průběhu 
realizace projektu.  
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Pořadové číslo  20. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu Centrum výzkumu pokročilých mechatronických systémů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000867 

Výsledný počet bodů 237,5 

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 

5 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 235 212 764,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 235 212 764,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádná krácení položek rozpočtu projektu.  
 
Komise doporučuje žadateli spojení výběrového řízení na dodávku přístrojů a proškolení osob do jedné zakázky. 
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Pořadové číslo  22. 

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 236,5 

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 336 442 072,26 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 335 232 072,26 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 210 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.5.1.1 Cestovní náhrady 0,00  0,00  10 890 000,00  -1 210 000,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise  vzhledem k Připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
schvalování předloženým žadatelem dne 2. 10. 2017. Připomínky byly na jednání Přezkumné komise dne 31. 10. 
2017 vyhodnoceny jako částečně důvodné. 
 
Komise zohlednila hodnocení obou hodnotitelů a opravné hodnocení a výsledek Komise ze dne 17. 10. 2017, na 
kterém byla daná žádost o podporu projednána pod pořadovým číslem 11, zůstává nezměněn: 
 
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 (1.5.1.2 
Drobný hmotný majetek a 1.5.1.3 Materiál) před vydáním PA.   
 
Komise zavazuje žadatele k doložení směrnice pro výpočet režií (položka 1.5.1.3.3.2) před vydáním PA. 
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Pořadové číslo  23. 

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 235,5 

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 

5 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

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 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.2.2.1.50 notebook PC 0,00  0,00  0,00  -32 532,00  

1.2.2.1.51 macbook MAC 0,00  0,00  0,00  -39 990,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise  vzhledem k Připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
v procesu schvalování předloženým žadatelem dne 16. 10. 2017. Připomínky byly na jednání Přezkumné komise dne 
25. 10. 2017 vyhodnoceny jako částečně důvodné. 
 
Komise zohlednila hodnocení obou hodnotitelů a opravné hodnocení a výsledek jednání Komise ze dne 17. 10. 2017, 
na kterém byla daná žádost o podporu projednána pod pořadovým číslem 8, zůstává nezměněn: 
 
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.  
 



 

12 
 

 
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. 
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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 14. 11. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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