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Zápis z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu 
OP VVV (dále jen „Komise“) – 2. 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  21. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu Centrum výzkumu infekčních onemocnění 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787 

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 

5 0 1 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 184 105 509,09 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 184 105 509,09 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádná krácení položek rozpočtu projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady. 
 
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.  

 



 

3 
 

Pořadové číslo  24. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000853 

Výsledný počet bodů 235*  

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 Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 107 299 600,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 107 299 600,00 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 před vydáním PA k doložení vyjádření stavebního úřadu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách (CO25) 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.  
 

* 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  25. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a 
ochranu kritických informačních infrastruktur 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000822 

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 

5 0 1 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 197 685 767,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 197 531 266,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

154 501,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.2.1.01 notebook základní vč. dokovací 
stanice 

25 000,00  7,00  175 000,00  -53 774,00  

1.2.2.1.04 stolní počítač - základní 18 000,00  13,00  234 000,00  -42 068,00  

1.2.2.1.05 monitor - základní 4 000,00  13,00  52 000,00  -26 650,00  

1.2.2.1.06 externí počítačový disk 2 100,00  19,00  39 900,00  -12 635,00  

1.2.2.1.07 multifunkční tiskárna 5 400,00  3,00  16 200,00  -19 374,00  

Komentář Komise 
 
Na základě návrhu zástupce ŘO a porovnání projednávaných projektů mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke 
krácení následujících položek rozpočtu:  
1.2.2.1.01 notebook základní vč. dokovací stanice 
1.2.2.1.04 stolní počítač - základní 
1.2.2.1.05 monitor - základní 
1.2.2.1.06 externí počítačový disk 
1.2.2.1.07 multifunkční tiskárna 
 
Uvedené položky přesahují doporučené ceny uvedené v dokumentu Seznam obvyklých cen vybavení, verze 2. 
Pořízení dražšího zařízení nebylo žadatelem dostatečně 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). 
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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. 
 
Stavební povolení a dokumentace, doložené žadatelem k žádosti o podporu, je z roku 2010, a byl zde doložen vyšší 
rozpočet stavby, než je uveden v rozpočtu žádosti o podporu. Výše DPH není platná (oproti aktuální hodnotě je 
zde ve výši 20 %). Položka 1.3 je v rozpočtu v příloze č. 14 uvedena jako souhrnná položka dle odhadu. Není jasné, 
zda stavební povolení je stále platné a jakých konkrétních úprav se týká. Komise zavazuje žadatele před vydáním 
PA k doložení: 

- položkového rozpočtu stavby a platné dokumentace a stavební povolení před vydáním PA; 
- dokladu, že stavební povolení je stále platné; 
- jasné specifikace podkladů pro příslušný projekt, nikoliv na celou komplexní stavbu (tj. nikoli celý investiční 

záměr za 800 mil., ale relevantní část k projektu dle rozpočtu za cca 40 mil.). 
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Pořadové číslo  26. 

Název žadatele Česká zemědělská univerzita v Praze 

Název projektu 

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně 
významných látek v potravním řetězci v interakci s 
potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: 
komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu 
zemědělské produkce 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000845 

Výsledný počet bodů 232,5 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 270 280 904,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 244 892 514,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

25 388 390,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1 Dlouhodobý hmotný 
majetek 

0,00  0,00  52 679 165,00  -22 576 785,00  

1.4.2.2.13 Proofreading (plánované 
publikace) 

5 000,00  100,00  500 000,00  -2 000 000,00  

1.4.2.2.14 Právní poradenství 18 000,00  20,00  360 000,00  -640 000,00  

1.5.1.3.3.09 Daň silniční 0,00  0,00  0,00  -66 429,00  

1.5.1.3.3.10 Kolky, ostatní poplatky 0,00  0,00  0,00  -41 358,00  

1.5.1.3.3.11 Dálniční známky (poměrový 
poplatek) 

0,00  0,00  0,00  -19 812,80  

1.5.1.3.3.15 Bankovní poplatky 0,00  0,00  0,00  -44 005,40  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám položek rozpočtu: 
Na základě porovnání projektů mezi sebou zavazuje Komise žadatele ke krácení položky 1.2.1.1 Dlouhodobý hmotný 
majetek o 30 %. Nákupy v této položce nebyly řádně zdůvodněny a také nebyly dostatečně podloženy cenovými 
nabídkami. Komise dále konstatuje, že zde není jasná provázanost s aktivitami a potřebami projektu vzhledem 
k naplnění deklarovaných cílů projektu. Toto není dostatečně zdůvodněno ani ve Studii proveditelnosti.  

Dále na základě porovnání projektů Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 1.4.2.2.13 Proofreading (plánované 
publikace) a 1.4.2.2.14 Právní poradenství. V porovnání s ostatními projekty jsou výdaje v obou položkách výrazně 
nadhodnocené. 
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Na základě doporučení ŘO vyřazuje Komise z rozpočtu položky, které svým charakterem spadají do nezpůsobilých 
výdajů dle pravidel výzvy/OP VVV. Jedná se o:  

1.5.1.3.3.09 Daň silniční 
1.5.1.3.3.10 Kolky, ostatní poplatky 
1.5.1.3.3.11 Dálniční známky (poměrový poplatek) 
1.5.1.3.3.15 Bankovní poplatky 

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, 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. 

Komise zavazuje žadatele ke snížení indikátoru 4 66 01 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity 
bez záboru zemědělského půdního fondu na hodnotu 0 m2. Tento indikátor si zvolí pouze žadatelé, kteří plánují 
aktivity typu rozšíření, rekonstrukce nebo nově vybudované kapacity. V projektu není žádná užitná plocha, kde 
nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). 

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.  

Komise s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem není oprávněna žádost o podporu v této podobě 
nedoporučit k financování. Vzhledem k jedinečnosti aktivit nelze ani 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 rozsahu projektu, jeho účelu 
a plánovaným aktivitám; 

- není zdůvodněna potřeba outsourcování služeb v navrženém rozsahu pro potřeby projektu a jednotlivé 
týmy; 

- není dodržováno pravidlo účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti (pravidlo 3E) v cenách pořizovaného 
vybavení; 

- není zdůvodněna kalkulace určení ceny drobného hmotného majetku a materiálu pro potřeby projektu 
a jednotlivé týmy; 

- některé položky rozpočtu jsou nadhodnocené (např. 1.4.2.2.14 Právní poradenství, 1.4.2.2.13 Proofreading 
(plánované publikace). 

S ohledem na výše uvedené nedostatky považuje Komise realizaci projektu za velmi rizikovou. Doporučuje žadateli 
zvážit realizaci příslušného projektu z důvodu pravděpodobných komplikací během realizace projektu a doporučuje 
ŘO velmi důkladnou kontrolu vynakládaných výdajů s ohledem na zajištění efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti 
v průběhu realizace projektu.  
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Komise dále upozorňuje na možnou duplicitu aktivit na projektu předloženého do výzvy č. 02_16_025 Předaplikační 
výzkum s registračním číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007426 a doporučuje ŘO zvýšenou administrativní 
kontrolu v průběhu realizace projektů (v případě jejich podpoření). 
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Pořadové číslo  27. 

Název žadatele Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. 

Název projektu 
Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních 
systémech - PROFISH 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869 

Výsledný počet bodů 232,5 

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 

5 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 119 234 810,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

116 788 810,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 446 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotko

vá 
cena 

Počet 
jednotek 

Celkem 
Rozdíl konečné 

částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 22 014 
000,00  

1,00  22 014 000,00  -2 446 000,00  

Komentář Komise 
 
Na základě porovnání projektů mezi sebou zavazuje Komise ke krácení položky 1.2.1.1 Dlouhodobý hmotný 
majetek o 10 %. Nákupy v této položce nebyly řádně zdůvodněny a také nebyly dostatečně podloženy cenovými 
nabídkami. 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady. 
 
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 doložení výkresové části stavby (příslušných laboratoří) před vydáním PA. Žadatel 
doložil pouze odhad ceny dle statistiky zadavatele. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doložit stavební 
povolení a podrobný rozpočet vycházející ze stavební dokumentace.  
 
Komise upozorňuje, 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 
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(úvazek přepočten na FTE) je započítána pouze jednou za celou dobu realizace projektu. Komise doporučuje 
žadateli zkontrolovat správné nastavení cílové hodnoty indikátoru.   
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO25) 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 zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 14 Podíl odborných publikací (vybrané typy 
dokumentů) ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků dle metodiky nastavení tohoto indikátoru 
(jedná se o procentuální vyjádření poměru publikací, které byly vytvořeny ve spoluautorství se zahraničním 
odborníkem vzhledem k celkovému počtu publikací, hodnota tedy nemůže být 386 %). 
 
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  28. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Centrum nádorové ekologie - výzkum nádorového 
mikroprostředí v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785 

Výsledný počet bodů 230,5  

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 284 981 160,59 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 284 390 160,59 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

591 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.5.1.1.2 Zahraniční 5 319 000,00  1,00  5 319 000,00  -591 000,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise vzhledem k připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
schvalování předloženým žadatelem dne 5. 10. 2017. Připomínky byly na jednání Přezkumné komise dne 9. 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 14, zůstává nezměněn: 
 
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. 
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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 (CO25). Hodnota daného indikátoru 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 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  29. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Centrum pokročilých aplikovaných přírodních věd 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778 

Výsledný počet bodů 231,5 

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 599 845 720,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

561 275 720,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

38 570 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.13 HPC cluster 1 000 000,00  1,00  1 000 000,00  -1 000 000,00  

1.2.2.1.1 Osobní počítače 18 000,00  69,00  1 242 000,00  -558 000,00  

1.2.2.1.2 Notebooky 20 000,00  69,00  1 380 000,00  -1 700 000,00  

1.2.2.1.3 Drobné laboratorní přístroje 20 000,00  69,00  1 380 000,00  -4 160 000,00  

1.4.2.2.06 Audit 0,00  0,00  0,00  -250 000,00  

1.5.1.1.2.1 Zámoří 50 000,00  199,00  9 950 000,00  -10 000 000,00  

1.5.1.1.2.2 Evropa 30 000,00  397,00  11 910 000,00  -11 910 000,00  

1.5.1.1.2.3 Stáže (měsíc a více) 100 000,00  20,00  2 000 000,00  -2 000 000,00  

1.5.1.1.2.4 Kratší pobyty (cca týden) 50 000,00  132,00  6 600 000,00  -6 650 000,00  

1.5.1.2.2.1 Kancelářský SW 1 000,00  138,00  138 000,00  -342 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu projektu: 
 
Komise v souladu s návrhem jednoho z hodnotitelů krátí na polovinu položku 1.2.1.1.13 HPC cluster z důvodu 
jejího nadhodnocení. 
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě následujících položek tak, aby bylo dodrženo pravidlo 
způsobilosti definované v Pravidlech žadatele a příjemce – obecná část (způsobilá je pouze část zařízení dle jeho 
využití v projektu). Jedná se o položky:  
1.2.2.1.1 Osobní počítače 
1.2.2.1.2 Notebooky 
1.2.2.1.3 Drobné laboratorní přístroje 
1.5.1.2.2.1 Kancelářský SW 
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Na základě porovnání s projekty projednávanými danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení 
počtu jednotek u položek v kapitole 1.5.1.1 Cestovné. Počet plánovaných cest není úměrný vzhledem k plánované 
výši FTE. 
 
Na základě návrhu ŘO Komise zavazuje žadatele zrušit položku 1.4.2.2.06 Audit. Audit projektu není vyžadován 
výzvou, je tedy neodůvodněný.  
 
Komise zavazuje žadatele k přepracování rozpočtu projektu před vydáním PA tak, aby byl jednoznačně zřejmý 
algoritmus pro výpočet počtu jednotek u následujících položek: 
1.4.2.2.03 Organizace workshopů – dát položku do souladu s počtem jednotek uvedeným v popisu v Komentáři 
k rozpočtu. 
1.4.2.2.10 – 1.4.2.2.14 Výroba mikroelektronických struktur – dát do souladu jednotky s počtem jednotek 
uvedeným v Komentáři k rozpočtu. 
1.5.1.2.3 Materiál – detailně rozepsat položky a uvést zdůvodnění nákupu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 
modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO25) 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  30 

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 232,5  

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 Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 694 419 422,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 688 655 422,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

5 764 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1.20 Koordinátor cest (FNUSA-
ICRC) 

0,00  0,00  0,00  -1 800 000,00  

1.1.1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

55 695 917,50  1,00  55 245 917,50  -450 000,00  

1.1.1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

20 050 530,30  1,00  19 888 530,30  -162 000,00  

1.2.1.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek 
(FNUSA-ICRC) 

32 057 000,00  1,00  32 057 000,00  -2 662 000,00  

1.4.2.2.1 Služby (FNUSA-ICRC) 16 118 500,00  1,00  16 118 500,00  -590 000,00  

1.5.1.3.3.7 Audit projektu 0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Komise vzhledem k připomínkám k podkladům ŘO v procesu 
schvalování předloženým žadatelem dne 6. 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 13, zůstává nezměněn: 
 
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.  
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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 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 kumulativních 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, tento výdaj je tedy nezpůsobilý. Komise zavazuje žadatele 
snížit celkové způsobilé výdaje o příslušnou částku před vydáním PA. 
 
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.  
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Pořadové číslo  31. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Výzkumné centrum informatiky 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000765 

Výsledný počet bodů 231* 

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 Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 582 034 095,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 582 034 095,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise se zcela ztotožňuje s komentáři jednoho z hodnotitelů k vypořádání jeho výhrad z 1. kola hodnocení 
a v souladu se svými pravomocemi uvedenými v bodě 6.1 Jednacího řádu nedoporučuje projekt k podpoře 
s následujícím odůvodněním: 
 
Členové Komise se shodli, že odůvodnění, kterým žadatel zdůvodňuje vytvoření nově navrhovaného výzkumného 
centra vedle stávajícího, již existujícího centra CIIRC, není dostatečné. Žadatel sice v příloze Vypořádání výhrad z 1. 
kola hodnocení objasnil organizační umístění RCI ve vztahu k CIIRC, ale toto vypořádání není přesvědčivé. Žadatel 
např. vysvětluje, že „týmy RCI se liší od CIIRC v jejich přímém dopadu na studenty v oblasti počítačové vědy“. Na 
webových stránkách CIIRC se však uvádí, že „posláním CIIRC je přispívat ke vzdělávání studentů“. Žadatel přirovnává 
RCI k Max-Planckovu institutu (MPI) a CIIRC k Fraunhoferovu institutu (FH). MPI a FH jsou však dvě samostatné 
instituce s různými zaměstnanci. Pokud jde o RCI a CIIRC, jsou součástí téže instituce (univerzity) a jejich zaměstnanci 
se částečně překrývají. Komise není přesvědčena o tom, že vytvoření dvou samostatných center s podobným 
zaměřením v rámci jedné univerzity je správným a zdůvodněným řešením pro zajištění pokroku jak v základním, tak 
aplikovaném výzkumu. Členové Komise se z výše uváděných důvodů na základě konsensu jednoznačně shodli na 
tom, že podpořením žádosti o podporu by prokazatelně došlo k duplicitnímu financování již realizovaných aktivit. 
 

* 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  32. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Centrum pokročilých leteckých technologií 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000826 

Výsledný počet bodů 229,5* 

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 Nedoporučena* 

Požadovaná výše finanční podpory 1 049 734 910,13 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 976 834 910,13 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

72 900 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.22 Letecké motory včetně 
nezbytných prvků pro 
připojení k měřícím 
aparaturám (ČVUT) 

48 000 000,00  4,00  192 000 000,00  -48 000 000,00  

1.4.2.2.1 Testování leteckých motorů 
včetně umístění měřících 
zařízení (ČVUT) 

99 600 000,00  1,00  99 600 000,00  -24 900 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise na základě návrhu jednoho z hodnotitelů a s ohledem na zajištění dodržení pravidla účelnosti, hospodárnosti 
a efektivnosti (principu 3E) zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu projektu: 
 
1.2.1.1.22 Letecké motory 
1.4.2.2.1   Testování leteckých motorů včetně umístění měřících zařízení (ČVUT) 
 
Při zohlednění významného rozsahu rozpočtu zaměřeného na nákup zařízení (tj. 517 051 200 Kč) chybí podrobnější 
zdůvodnění, zejména nutnost nákupu pěti motorových jednotek (Studie proveditelnosti – kapitoly 5.1.6, 5.2.6 a 6.2 
a příloha Komentář k rozpočtu). Podle Studie proveditelnosti byly naplánovány dvě zkušební laboratoře 
a experimentální výsledky budou využity v rámci dvou ze tří výzkumných programů projektu. V důsledku toho se 
očekává, že pro celou dobu realizace projektu bude zapotřebí nejvýše čtyři motory. Žadatel však ve Studii 
proveditelnosti uvádí pouze to, že nákup leteckých motorů je nezbytný k dosažení plánovaných výsledků výzkumu. 
Žadatel nedoložil přesvědčivější pohled na celý plán zkoušek, který by odůvodnil požadavek na pořízení pěti motorů. 
 
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). 
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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, 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. 
 
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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Pořadové číslo  33. 

Název žadatele Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Centrum dynamické nukleární polarizace a povrchové 
charakterizace pro pokročilé materiály a technologie 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000755 

Výsledný počet bodů 228 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 250 954 890,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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Pořadové číslo  34. 

Název žadatele COMTES FHT a.s. 

Název projektu Výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000836 

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 

6 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 173 336 576,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 173 336 576,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádná krácení položek rozpočtu. 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění rozpočtu v kapitolách 1.1.1.1.1.1 Platy a 1.4.2.2 Outsourcované služby. 
 
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 cílovou hodnotu indikátoru 4 66 01 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované 
kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu uvést do souladu s technickou dokumentací stavby.  Výsledná 
hodnota indikátoru 4 66 01 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru ZPF je ve Studii 
proveditelnosti prezentována ve výši 1623 m2, což je dle žadatele plocha jedné nové budovy. Jakoukoliv další 
rekonstrukci, modernizaci stávajících prostor bez záboru ZPF žadatel neplánuje. V projektové dokumentaci a 
především v rozhodnutí o umístění stavby se stavba nachází mimo jiné na pozemcích par. č. 2433/7, 2433/37, 
2433/66, 2433/77 v katastrálním území Dobřany s označením orná půda s podmínkou vynětí ze ZPF, což 
nekoresponduje s prohlášením žadatele. Navrženou výstavbou dojde tedy k záboru orné půdy. Tzn., musí dojít k 
odnětí výše uvedených parcel, resp. jejich částí, ze zemědělského půdního fondu. 
 

* 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.  



 

22 
 

Pořadové číslo  35. 

Název žadatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Pokročilý výzkum s využitím fotonů a částic vytvořených 
vysoce intenzivními lasery 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000789 

Výsledný počet bodů 229* 

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 Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 1 349 851 092,12 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 1 349 851 092,12 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
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 před vydáním PA k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé 
náklady. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (CO25) 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.  
 

* 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  36. 

Název žadatele Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
MIC 21 - Mikrobiální interaktom, jeho výzvy a aplikace pro 
21. století 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000834 

Výsledný počet bodů 228,5  

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 341 802 354,42 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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Pořadové číslo  37. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Dynamika biodiverzity a fungování ekosystémů v kontextu 
globálních změn 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000756 

Výsledný počet bodů 227,5* 

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 Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 349 985 340,81 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 349 432 340,81 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

553 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.18 mikroelektrody na měření 
gradientů na malých škálách (PřF) 

553 000,00  1,00  553 000,00  -553 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele v souladu s návrhem jednoho z hodnotitelů krátit položku 1.2.1.1.18 Mikroelektrody na 
měření gradientů na malých škálách (PřF) o 50 % z důvodu nedostatečné specifikace v počtu mikroelektrod.  
 
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 doložení platného stavebního povolení 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 upozorňuje, že hodnota indikátoru Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 
(CO24) je měřená jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými pracovníky 
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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 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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Pořadové číslo  38. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Buněčné a molekulární strategie patogenů a mechanismy 
interakce s hostitelem 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000824 

Výsledný počet bodů 227 

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 Nedoporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 216 637 353,38 Kč 

Komentář Komise 
  
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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Pořadové číslo  39. 

Název žadatele Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Cesta životem: Od přelomového výzkumu buněčných patologií k 
orientovaným biotechnologiím 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000772 

Výsledný počet bodů 226,5 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 195 595 652,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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Pořadové číslo  40. 

Název žadatele ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV 

Název projektu 
ENdokrinologie-Diabetes-Obezita. Centrum excelentního 
výzkumu personalizované medicíny 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000837 

Výsledný počet bodů 226 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 231 925 667,81 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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Pořadové číslo  41. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu Centrum pokročilých funkčních materiálů a nanostruktur 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000767 

Výsledný počet bodů 226* 

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 Nestanoven* 

Požadovaná výše finanční podpory 395 045 538,08 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 394 580 238,08 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

465 300,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.5.1.3.2.1 Poštovné, dopravné, bankovní 
poplatky a audit 

465 300,00  1,00  465 300,00  -465 300,00  

Komentář Komise 
 
Na základě požadavku ŘO Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.5.1.3.2.1 Poštovné, dopravné, bankovní 
poplatky a audit na polovinu. Audit není výzvou povinně vyžadován, tento výdaj je tedy neodůvodněný. Bankovní 
poplatky spadají svým charakterem do nezpůsobilých výdajů.  

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 dále zavazuje žadatele k rozčlenění výdajů rozpočtu u podkapitoly 1.2.2.1 Drobný hmotný majetek 
a kapitoly 1.5 E – režie, materiál a provozní výdaje.  

1.4.2.2.2 Služby spojené se servisem nově pořízeného experimentálního vybavení – položka není dostatečně 
vysvětlena, není konkrétně popsáno, pro který přístroj je daná služba určena. Chybí bližší specifikace servisního 
kontraktu. Komise zavazuje žadatele, aby toto před vydáním PA podrobně popsal a vysvětlil tak, aby bylo možné 
v průběhu realizace posoudit hospodárnost, účelnost a efektivnost tohoto výdaje. 

Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení vyjádření stavebního úřadu o tom, že není třeba 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  42. 

Název žadatele Institut klinické a experimentální medicíny 

Název projektu 
Laboratoř excelence - molekulární, buněčné zobrazování a 
teranostika pro diabetologii, kardiologii, hepatologii a 
transplantologii 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000742 

Výsledný počet bodů 225 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 140 444 998,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a výsledný počet bodů dosažený ve fázi věcného hodnocení Komise 
nedoporučila projekt k financování.  
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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.    
 
Návrh Komise na navýšení alokace výzvy a vytvoření zásobníku náhradních projektů je součástí zápisu 
z posledního jednání Komise. 
 
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 

 

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