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

I. Identifikace Komise
Datum jednání

1. 8. 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_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj

Prioritní osa

PO2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

660 000 000,00 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Ing. Monika Vejchodová
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název projektu

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192

Výsledný počet bodů

105,5

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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

35 792 992,48 Kč

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

30 684 157,80 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1
1.1.2.1.1

Osobní výdaje
Platy, odměny z dohod a autorské
příspěvky
Pojistné na sociální zabezpečení
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Hmotný majetek a materiál
Nákup služeb
Nepřímé náklady

1.1.2.1.2
1.1.2.1.3
1.1.2.3
1.1.2.6
1.2

5 108 834,68 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

3 859 213,17
1 389 316,74

1,00
1,00

0,00

0,00

20 685 382,59
15 436 852,68

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-2 846 796,01
-2 124 474,64

3 859 213,17
1 389 316,74
1 223 083,08
3 922 394,50
4 232 297,63

-531 118,65
-191 202,72
-432 721,32
-1 124 650,50
-704 666,85

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.1
Osobní výdaje
1.1.2.3
Hmotný majetek a materiál
1.1.2.6
Nákup služeb
Z popisu věcných stránek aktivity (f) - strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje není zřejmá
nutnost žadatelem popsaného intenzivního zapojení velmi širokého realizačního týmu a potřebnost velmi širokého
rozsahu popularizačních aktivit. Na základě nedostatečného zdůvodnění účelnosti a efektivnosti plánovaných výdajů
na popularizační aktivity Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů určených na aktivitu (f) - strategické nastavení
a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje o 30 %. V rámci krácení Komise zavazuje žadatele snížit o 30 % kapitolu
1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál a 1.1.2.6 Nákup služeb. V rámci jednotlivých kapitol je na žadateli, které výdaje
spojené s aktivitou popularizace pokrátí. Krácení za každou kapitolu však musí být minimálně ve výši 30 %.
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U kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje zavazuje Komise žadatele ke krácení o 30 % u pracovních pozic spojených s aktivitou
popularizace, konkrétně ke krácení položky 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky. Je na žadateli,
které pozice spojené s aktivitou popularizace pokrátí. Komise dále zavazuje žadatele, aby následně po krácení pozic
o 30 % snížil položky 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení, 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení
a zároveň je rozdělil na dvě položky, a to na aktivitu popularizace a ostatní aktivity.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.2.1.2
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.3
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Na základě krácení v kapitole 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
Nad rámec návrhu hodnotitelů, na základě návrhu ŘO a na základě porovnání projektů projednávaných danou
Komisí mezi sebou, Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 z původní cílové hodnoty
34 na cílovou hodnotu 68, a to s ohledem na velikost instituce žadatele, počet akademických a neakademických
pracovníků, počet fakult a z těchto hodnot vyplývající počet pracovníků na řídicích pozicích a na základě informací
uvedených v žádosti o podporu a v souvisejících přílohách.
Na základě výše uvedeného navýšení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových
hodnot souvisejících indikátorů 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků a 2 08 03 Počet
podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV. V souladu s informacemi uvedenými v Pravidlech
pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3 se v rámci těchto indikátorů každá osoba započítá tolikrát, kolik
obdrží na sobě nezávislých podpor.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Název projektu

Zkvalitnění strategického řízení Fyzikálního ústavu AV ČR

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006223

Výsledný počet bodů

102,5

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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

67 300 357,26 Kč

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

66 522 629,26 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.2.1.2

Krátkodobá stáž v CERN na HR
oddělení
Školení a semináře IPR v zahraničí
(WIPO, EPO)
Notebook
Monitor
Dokovací stanice
Klávesnice
Myš
Běžný tiskárna laserová
Skener
Kompaktní přenosný dataprojektor
Mobilní telefon (smartphone)
Flipchart
Kancelářská židle
Stůl pracovní kancelářský
Kontejner k pracovnímu stolu
Operační systém Windows
MS Office
Ostatní kancelářský SW (archivační
program atp.)
Nepřímé náklady

1.1.2.2.1.6
1.1.2.3.1.01
1.1.2.3.1.02
1.1.2.3.1.03
1.1.2.3.1.04
1.1.2.3.1.05
1.1.2.3.1.06
1.1.2.3.1.07
1.1.2.3.1.08
1.1.2.3.1.09
1.1.2.3.1.10
1.1.2.3.1.11
1.1.2.3.1.12
1.1.2.3.1.13
1.1.2.4.1
1.1.2.4.2
1.1.2.4.3
1.2
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777 728,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-200 000,00

50 000,00

1,50

75 000,00

-75 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-160 000,00
-32 000,00
-40 000,00
-3 600,00
-3 200,00
-8 000,00
-6 800,00
-37 200,00
-12 000,00
-7 000,00
-8 200,00
-11 200,00
-10 200,00
-28 000,00
-48 000,00
-4 000,00

0,00

0,00

7 127 424,56

-83 328,00

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.2.1.2
Krátkodobá stáž v CERN na HR oddělení
1.1.2.2.1.6
Školení a semináře IPR v zahraničí (WIPO, EPO)
S ohledem na skutečnost, že Švýcarsko není součástí EU, je realizace výše uvedené stáže v rámci aktivity
a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
v rozporu s přípustným místem realizace uvedeným v kap. 6.2 textu výzvy. Tyto náklady jsou tedy v rámci dané
výzvy nezpůsobilé a Komise zavazuje žadatele k jejich vyřazení z rozpočtu. Položka 1.1.2.2.1.2 je krácena v plném
rozsahu, položka 1.1.2.2.1.6 je krácena o výdaje spojené s cestou do Švýcarska.
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.3.1.01
Notebook
1.1.2.3.1.02
Monitor
1.1.2.3.1.03
Dokovací stanice
1.1.2.3.1.04
Klávesnice
1.1.2.3.1.05
Myš
1.1.2.3.1.06
Běžný tiskárna laserová
1.1.2.3.1.07
Skener
1.1.2.3.1.08
Kompaktní přenosný dataprojektor
1.1.2.3.1.09
Mobilní telefon (smartphone)
1.1.2.3.1.10
Flipchart
1.1.2.3.1.11
Kancelářská židle
1.1.2.3.1.12
Stůl pracovní kancelářský
1.1.2.3.1.13
Kontejner k pracovnímu stolu
1.1.2.4.1
Operační systém Windows
1.1.2.4.2
MS Office
1.1.2.4.3
Ostatní kancelářský SW (archivační program atp.)
S ohledem na nedostatečné zdůvodnění potřebnosti požadovaného vybavení, nízkou efektivnost a hospodárnost
výdajů danou nižší mírou zapojení pracovníků odborného týmu na nově vzniklých pozicích v rámci aktivity a)
Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění „HR Award“
a z důvodu, že HW a kancelářský nábytek pro Manažera projektu pořizovaný v rámci aktivity b) Řízení projektu
patří dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7 Způsobilé výdaje do nepřímých nákladů
projektu, jsou položky kráceny v plném rozsahu. Komise dále zavazuje žadatele ke krácení veškerého SW
souvisejícího s výše uvedeným krácením HW, a to rovněž v plné výši.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční dochází ke snížení následující položky:

1.2

Nepřímé náklady

Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Ostravská univerzita

Název projektu

HR Excellence in Research na Ostravské univerzitě

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225

Výsledný počet bodů

100,5

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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

27 046 275,43 Kč

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

19 322 460,35 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.01
1.1.2.1.1.1.02
1.1.2.1.1.1.05
1.1.2.1.1.1.07

Supervizor-Zpravodaj
HR manažer
Právník pro etické záležitosti
Mzdový účetní - specialista pro
zahr. zaměstnance
1.1.2.1.1.1.08 Personální specialista
1.1.2.1.1.1.09 Právník pracovního práva
1.1.2.1.1.1.11 Popularizace - PR specialista
1.1.2.1.1.2.7 Popularizace - Trenér popularizace
a komunikace
1.1.2.1.1.2.8 Popularizace - Expert realizátor
skupiny Popularizace - fáze 1,2 (4
osoby)
1.1.2.1.1.2.9 Popularizace - Expert realizátor
skupiny Popularizace - fáze 3 (4
osoby)
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
1.1.2.1.2.2
Popularizace - Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní zabezpečení z
platů a DPČ
1.1.2.1.3.2
Popularizace - Pojistné na
zdravotní zabezpečení z platů a
DPČ
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7 723 815,08 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

2 250,00
26 000,00
15 000,00
10 500,00

42,00
42,00
42,00
42,00

94 500,00
1 092 000,00
630 000,00
441 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-283 500,00
-1 092 000,00
-420 000,00
-1 029 000,00

30 800,00
15 000,00
24 080,00
310,00

42,00
42,00
40,00
1 000,00

1 293 600,00
630 000,00
963 200,00
310 000,00

-554 400,00
-420 000,00
-412 800,00
-161 200,00

225,00

1 728,00

388 800,00

-129 600,00

225,00

704,00

158 400,00

-158 400,00

1 957
875,00
585 740,00

1,00

1 957 875,00

-949 725,00

1,00

585 740,00

-215 500,00

704 835,00

1,00

704 835,00

-341 901,00

210 866,40

1,00

210 866,40

-77 580,00

Celkem

1.1.2.6.1.04
1.1.2.6.1.09
1.2

Tisk výstupů KA 1
Popularizace - Propagační
předměty pro cílovou skupinu
Nepřímé náklady

100 000,00
0,00

1,00
0,00

100 000,00
0,00

-100 000,00
-200 000,00

0,00

0,00

2 947 493,95

-1 178 209,08

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.1.1.1.01
Supervizor-Zpravodaj – krácení úvazku na 0,05
1.1.2.1.1.1.07
Mzdový účetní - specialista pro zahr. Zaměstnance – krácení úvazku na 0,3
Popis náplně výše uvedených pracovních pozic odpovídá spíše administrativním činnostem než odborným aktivitám
projektu. U pozice mzdového účetního - specialisty pro zahraniční zaměstnance je pracovní náplň odborná pouze
okrajově, zbytek tvoří běžná činnost mzdové účetní.
1.1.2.1.1.1.02
HR manažer
Krácení úvazku na 0,5 vzhledem k obsahu pracovní náplně a popisu aktivit projektu, doby zapojení do projektu
a existence dalších odborných pozic zaměřených na tuto oblast.
1.1.2.1.1.1.05
Právník pro etické záležitosti – krácení úvazku na 0,3
1.1.2.1.1.1.08
Personální specialista – krácení úvazku na 0,7
Krácení úvazků vzhledem k obsahu pracovní náplně a popisu a harmonogramu aktivit projektu, plánovaného
zapojení daných pozic do projektu po celou dobu realizace s nezměněnou výší úvazku, čímž vzniká nepřiměřený
úvazek jako celek.
1.1.2.1.1.1.09
Právník pracovního práva
Krácení úvazku na 0,3 z důvodu popisu pracovní náplně a vypuštění činností nesouvisejících se strategickými cíli KA
(poradenství pro cílovou skupinu).
1.1.2.1.1.1.11
Popularizace - PR specialista
Krácení na úvazek 0,7 odpovídající pracovní náplni ve vztahu k plánovaným aktivitám a době zapojení pracovníka
do realizace projektu.
1.1.2.1.1.2.7
Popularizace - Trenér popularizace a komunikace
Plánovaný počet hodin je žadatelem v žádosti o podporu neodůvodněný, Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu
hodin dle počtu účastníků (40 osob) a rozsahu min. 24h/os s rezervou 40h.
1.1.2.1.1.2.8
Popularizace - Expert realizátor skupiny Popularizace - fáze 1,2 (4 osoby)
Plánovaný počet hodin je žadatelem v žádosti o podporu neodůvodněný, Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu
hodin dle míry zapojení 24 h*4 os*18 měs., což odpovídá pracovní náplni.
1.1.2.1.1.2.9
Popularizace - Expert realizátor skupiny Popularizace - fáze 3 (4 osoby)
Plánovaný počet hodin je žadatelem v žádosti o podporu neodůvodněný, Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu
hodin dle míry zapojení 8 h*4 os*22 měs., což odpovídá pracovní náplni.
1.1.2.6.1.04
Tisk výstupů KA 1
Krácení nákladů vzhledem k možnému efektivnějšímu šíření výstupů elektronickou cestou.
1.1.2.6.1.09
Popularizace - Propagační předměty pro cílovou skupinu
Položka není dostatečně zdůvodněná, vzniká pochybnost o její nezbytnosti pro realizaci klíčových aktivit projektu a
dosažení cílů projektu.
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Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.2.2
Popularizace - Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.2
Popularizace - Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
Na základě krácení v kapitole 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele na možný legislativní rozpor, kdy akademičtí pracovníci nesmí v rámci projektu uzavírat
nové pracovní smlouvy/dohody na stejné činnosti, které jsou obsaženy v náplni práce již dříve uzavřených pracovních
smluv/dohod.
Komise upozorňuje žadatele, že 14 popularizujících přednášek „Na kafe s..“ a 6 odborných populárně naučných
seminářů se zahraničními experty je nesprávně vykazováno v indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových
akcí a zároveň správně v indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení
ve výzkumných organizacích. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty
indikátoru 5 10 17 na minimální hodnotu 1 a zároveň zavazuje žadatele k realizaci alespoň jedné jednorázové akce,
při které budou zaměstnanci seznámeni s novými/inovovanými strategiemi implementovanými v rámci projektu.
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

4.

Název žadatele

Národní ústav duševního zdraví

Název projektu

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v NUDZ

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222

Výsledný počet bodů

99,5

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

2

0

0

1

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

61 989 663,13 Kč

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

45 744 526,33 Kč

Kód

Název položky

16 245 136,80 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu

1.1.1.2.1

Server pro zálohu dat KA 03

240 000,00

1,00

240 000,00

-60 000,00

1.1.1.2.2

Datové pole KA 03

240 000,00

1,00

240 000,00

-60 000,00

1.1.2.1.1.1.01 Projektový manažer (1,0 úvazku po
58 měs.) KA 01

45 000,00

29,00

1 305 000,00

-1 305 000,00

1.1.2.1.1.1.03 Projektový administrátor (1 os. x
1,0 úvazku po 58 měs.) KA 01

29 000,00

29,00

841 000,00

-841 000,00

1.1.2.1.1.1.04 Specialista IT (0,5 úvazku po 58
měs.) KA 01

45 000,00

14,50

652 500,00

-652 500,00

1.1.2.1.1.1.09 Koordinátor KA (3 os.,0,5 úv. po 58
měsíců) KA 02,03,04

55 000,00

65,00

3 575 000,00

-1 210 000,00

1.1.2.1.1.1.10 Specialista pro strategie KA 2,3,4
(7 osob, 0,25 úv., po 58 měsíců) KA
02,03,04

55 000,00

31,50

1 732 500,00

-3 850 000,00

340,00

3 072,00

1 044 480,00

-2 795 520,00

1.1.2.1.1.2.1

Odborný Lektor 12 osob KA
02,03,04

1.1.2.1.2

Pojistné na sociální zabezpečení

5 436 026,25

1,00

5 436 026,25

-2 663 505,00

1.1.2.1.3

Pojistné na zdravotní zabezpečení

1 956 969,45

1,00

1 956 969,45

-958 861,80

1.1.2.3.3.1

Kancelářský a spotřební materiál

1 975,00

1 350,00

2 666 250,00

-888 750,00

1.1.2.7.1.3

Zajištění vzdělávacích kurzů KA
02,03,04

2 640 000,00

1,00

2 640 000,00

-660 000,00

1.1.2.7.1.4

Překladatelská činnost KA 04

1 200 000,00

1,00

1 200 000,00

-300 000,00
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Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.1.2.1
Server pro zálohu dat KA 03
1.1.1.2.2
Datové pole KA 03
1.1.2.7.1.3
Zajištění vzdělávacích kurzů KA 02,03,04
1.1.2.7.1.4
Překladatelská činnost KA 04
Způsob stanovení cen u všech relevantních položek rozpočtu je uveden v celkovém komentáři k rozpočtu ve Studii
proveditelnosti. Zde je konstatováno, že cena je v místě a čase obvyklá na základě průzkumu trhu, u odborných služeb
byla stanovena zkušenostní cena. Toto tvrzení však není žadatelem v žádosti o podporu nijak doloženo. Doložen byl
pouze průzkum trhu vztahující se k IS NUDZ. Z výše uvedeného důvodu Komise zavazuje žadatele ke krácení položek
1.1.1.2.1, 1.1.1.2.2, 1.1.2.7.1.3 a 1.1.2.7.1.4 o 20 %.
1.1.2.1.1.1.01
Projektový manažer (1,0 úvazku po 58 měs.) KA 01
1.1.2.1.1.1.03
Projektový administrátor (1 os. x 1,0 úvazku po 58 měs.) KA 01
Hospodárnost a účelnost rozpočtu je negativně ovlivněna velikostí administrativního týmu. Ve struktuře týmu jsou
z hlediska náplně pracovní činnosti duplicitní pozice, velikost administrativního týmu je nadhodnocená s ohledem
na potřeby dosažení cílů a výstupů projektu, popis náplně pracovní činnosti je stručný. Na základě výše uvedeného
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku Projektového manažera na 0,5 úvazku (počet jednotek 29), jelikož
v projektu je dále uvedena pracovní pozice Garant s úvazkem 0,5 s obdobnou náplní práce. S ohledem na popis
náplně pracovní pozice je zapojení Projektového administrátora na plný úvazek po celou dobu trvání projektu
nadhodnocené, Komise proto zavazuje žadatele ke krácení úvazku této pozice na 0,5 (počet jednotek 29).
1.1.2.1.1.1.04
Specialista IT (0,5 úvazku po 58 měs.) KA 01
S ohledem na rozsah pracovních činností a velikost projektu se jeví úvazek 0,5 po celou dobu realizace projektu
nadhodnocený, Komise zavazuje žadatele k jeho snížení na 0,25.
1.1.2.1.1.1.09
Koordinátor KA (3 os.,0,5 úv. po 58 měsíců) KA 02,03,04
1.1.2.1.1.1.10
Specialista pro strategie KA 2,3,4 (7 osob, 0,25 úv., po 58 měsíců) KA 02,03,04
U klíčových aktivit KA 03 Strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení a KA 04 Strategické nastavení a rozvoj
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji není zdůvodněna délka trvání aktivit po celou dobu realizace projektu
a jeví se jako nadhodnocená. Na základě výše uvedeného Komise zavazuje žadatele ke krácení doby zapojení/počtu
měsíců u dvou ze tří zapojených osob na této pozici na dobu 36 měsíců (tj. u pozice 1.1.2.1.1.1.09 Koordinátor KA je
ponechána 1 osoba s 0,5 úv. po dobu 58 měsíců a dále 2 osoby s 0,5 úv. po dobu 36 měsíců), celkový počet jednotek
je krácen na 65. Dále Komise zavazuje ke krácení všech sedmi osob na pozici 1.1.2.1.1.1.1.10 Specialista pro strategie
KA2,3,4 (tj. krácení na 7 osob s 0,125 úv. po dobu 36 měsíců), celkový počet jednotek je krácen na 31,5.
1.1.2.1.1.2.1
Odborný Lektor 12 osob KA 02,03,04
Jednotková sazba mzdy u lektorů na DPČ se jeví jako nadhodnocená, žadatel neuvedl žádné bližší zdůvodnění
překročení mzdových limitů OP VVV. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby
na 340,- Kč dle žadatelem uvedeného kódu ISPV. Jako nedostatečně odůvodněný se jeví taktéž rozsah hodin
pro blindelearning, proto Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu hodin o 20 %, tedy na 3840 hodin.
1.1.2.3.3.1
Kancelářský a spotřební materiál
Vzhledem k nedostatečnému zdůvodnění obsahu položky 1.1.2.3.3.1 Kancelářský a spotřební materiál a nedoložení
jednoznačného výpočtu obsahu položky zavazuje Komise žadatele ke krácení této položky o 25 %. Krácení je z důvodu
zaznamenání do rozpočtu projektu zohledněno v počtu jednotek, je však na žadateli, zda krácení provede v počtu
jednotek nebo v jednotkové ceně.
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Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.3
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4
FKSP
1.1.2.1.5.1
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

5.

Název žadatele

Registrační číslo

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Zavedení sytému strategického řízení a udržitelného rozvoje
BU AV ČR
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006217

Výsledný počet bodů

99

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

22 077 131,25 Kč

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

18 727 028,45 Kč
3 350 102,80 Kč

1.1.1.2.1

HW vybavení pro provoz SW Elektronická správa dokumentů v
organizaci (souvisí s pol. rozp.
1.1.1.3.3) (KA01)

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-134 000,00

1.1.1.3.3

SW vybavení pro Elektronickou
správu dokumentů v organizaci
(KA01)

0,00

0,00

0,00

-265 000,00

8 000,00

24,00

192 000,00

-72 000,00

22 500,00

36,00

810 000,00

-180 000,00

391 500,00

1,00

391 500,00

-45 000,00

2 100 000,00

1,00

2 100 000,00

-18 000,00

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.06 Ekonom (KA01, Ekonomika a finanční
řízení, 0.2 úvazek)
1.1.2.1.1.1.11 "POPULARIZACE" Marketingový
specialista (KA04, 0.5 úvazek)

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.1.2.1

"POPULARIZACE" - Pojistné na
sociální zabezpečení

1.1.2.1.2.2

Pojistné na sociální zabezpečení

1.1.2.1.3.1

"POPULARIZACE" - Pojistné na
zdravotní zabezpečení

140 940,00

1,00

140 940,00

-16 200,00

1.1.2.1.3.2

Pojistné na zdravotní zabezpečení

756 000,00

1,00

756 000,00

-6 480,00

1.1.2.4.1

"POPULARIZACE" - Pracovní grafický
SW pro podporu popularizace VaV
(pro 6 osob ze skupiny popularizace
VaV, SW licence na projekt, KA04)

58 000,00

1,00

58 000,00

-290 000,00

1.1.2.6.1.01

Odborné konzultace se
specializovanou externí agenturou v

0,00

0,00

0,00

-990 000,00
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oblasti definování strategie
udržitelného rozvoje organizace
(KA01, VZ0001)
1.1.2.6.1.11

Externí kurz - Veřejné zakázky (pro
provozní odbor, 5 osob, KA01)

0,00

0,00

0,00

-32 000,00

1.1.2.6.1.19

Externí kurz - Koučování pro vedení
organizace (4 vedoucích osoby
organizace, KA01)

0,00

0,00

0,00

-720 000,00

1.2

Nepřímé náklady

0,00

0,00

3 250 145,43

-581 422,80

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.1.2.1

HW vybavení pro provoz SW - Elektronická správa dokumentů v organizaci (souvisí s pol. rozp.
1.1.1.3.3) (KA01)
1.1.1.3.3
SW vybavení pro Elektronickou správu dokumentů v organizaci (KA01)
1.1.2.4.1
"POPULARIZACE" - Pracovní grafický SW pro podporu popularizace VaV (pro 6 osob ze skupiny
popularizace VaV, SW licence na projekt, KA04)
1.1.2.6.1.01
Odborné konzultace se specializovanou externí agenturou v oblasti definování strategie
udržitelného rozvoje organizace (KA01, VZ0001)
U většiny položek rozpočtu není možné posoudit hospodárnost výdajů, neboť žadatel uvádí, že cenu stanovil
na základě průzkumu trhu a že je průměrem cen z obdržených nabídek, které ale nedokládá. V některých případech
uvádí, že podklady z provedeného průzkumu jsou k dispozici u žadatele. Dále pořizované HW a SW věcně nesouvisí
pouze s projektem a jeho klíčovými aktivitami, nýbrž se týká zřejmě i běžného chodu instituce. U položky 1.1.2.6.1.01
odborné konzultace (položka z externě nakupovaných služeb), kde je cena uvedena sumárně ve výši 990 tis. Kč, není
uveden ani odhad časové dotace, ani hodinová sazba, nebo jiný postup výpočtu. U položky 1.1.2.4.1 není doloženo
zdůvodnění požadovaného počtu jednotek. Na základě výše uvedeného Komise zavazuje žadatele krátit položky
1.1.1.2.1, 1.1.1.3.3 a 1.1.2.6.1.01 v plném rozsahu a u položky 1.1.2.4.1 krátit počet kusů na 1.
1.1.2.1.1.1.06
Ekonom (KA01, Ekonomika a finanční řízení, 0.2 úvazek)
1.1.2.1.1.1.11
"POPULARIZACE" Marketingový specialista (KA04, 0.5 úvazek)
Vzhledem k aktivitám, typu projektu a místu realizace jsou sazby mzdových nákladů u těchto dvou pozic ve srovnání
s obvyklou sazbou u obdobných pozic považovány za neodůvodněně vysoké. Komise zavazuje žadatele ke krácení
jednotkové ceny u položky 1.1.2.1.1.1.06 na 8 000,- Kč a u položky 1.1.2.1.1.1.11 na 22 500,- Kč.
1.1.2.6.1.11
Externí kurz - Veřejné zakázky (pro provozní odbor, 5 osob, KA01)
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky z důvodu věcné nezpůsobilosti dané položky v rámci KA01.
1.1.2.6.1.19
Externí kurz - Koučování pro vedení organizace (4 vedoucích osoby organizace, KA01)
Náklady na toto školení pro 4 osoby jsou prakticky stejně vysoké jako u všech ostatních vzdělávacích aktivit
dohromady. Tento nadstandardní požadavek není v žádosti o podporu dostatečně odůvodněn a není jasné, jakým
způsobem přispěje k naplnění cílů projektu. Z tohoto důvodu Komise krátí položku v plném rozsahu.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.2.1.2.1
"POPULARIZACE" - Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.2.2
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.3.1
"POPULARIZACE" - Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.1.3.2
Pojistné na zdravotní zabezpečení

13

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4.1
"POPULARIZACE" - FKSP
1.1.2.1.4.2
FKSP
1.1.2.1.5.1.1
"POPULARIZACE" - Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
1.1.2.1.5.1.2
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků ze současné hodnoty
113 na cílovou hodnotu minimálně 150 s ohledem na informace a počty podpořených osob uvedené žadatelem
v žádosti o podporu a v souvisejících přílohách a v souvislosti s počtem plánovaných kurzů a školení, z nichž většina
překračuje hranici bagatelní podpory sama o sobě.
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

6.

Název žadatele

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Název projektu

Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251

Výsledný počet bodů

99

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

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

19 251 385,95 Kč

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

18 982 039,95 Kč

Kód

Název položky

269 346,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-63 600,00

0,00

0,00

0,00

-31 800,00

0,00

0,00

0,00

-31 800,00

0,00

0,00

0,00

-31 800,00

0,00

0,00

0,00

-63 600,00

0,00

0,00

3 294 403,63

-46 746,00

1.1.2.3.1.1 KA a) Sestava NB, MS Office,
operační systém
1.1.2.3.1.2 KA c) Sestava NB, MS Office,
operační systém
1.1.2.3.1.3 KA d) Sestava NB, MS Office,
operační systém
1.1.2.3.1.4 KA e) Sestava NB, MS Office,
operační systém
1.1.2.3.1.5 KA f) Sestava NB, MS Office,
operační systém
1.2
Nepřímé náklady

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.3.1.1
1.1.2.3.1.2
1.1.2.3.1.3
1.1.2.3.1.4
1.1.2.3.1.5

KA a) Sestava NB, MS Office, operační systém
KA c) Sestava NB, MS Office, operační systém
KA d) Sestava NB, MS Office, operační systém
KA e) Sestava NB, MS Office, operační systém
KA f) Sestava NB, MS Office, operační systém

Vyškrtnutí položek s ohledem na zcela nedostatečné zdůvodnění pořizovaného vybavení, neuvedení návaznosti
požadovaného vybavení na konkrétní aktivity projektu a tím nehospodárnost nákladů.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
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Komise upozorňuje žadatele, že v rámci položky 1.1.2.3.3 Materiál lze hradit pouze náklady související s přímými
aktivitami projektu, materiál související s administrací projektu je žadatel povinen hradit z nepřímých nákladů
projektu.
Komise doporučuje žadateli zvážit přesun položky 1.1.1.2.1 KA f) Sestava přenosný dataprojektor, laserové
ukazovátko, flipchart, projekční plátno do neinvestiční položky 1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení s ohledem na cenu
a charakter pořizovaného vybavení.
Komise zavazuje žadatele ke sjednocení a úpravě přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu
ESF a současně k uvedení popisu napočtení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 v příloze Studie proveditelnosti tak,
aby uvedené informace věcně odpovídaly požadavkům stanoveným výzvou a odpovídaly cílové hodnotě
indikátoru projektu.
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a
příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených
pro podpořené osoby v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k
úpravě cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

7.

Název žadatele

Registrační číslo

Univerzita Karlova
Zkvalitnění strategického řízení na Univerzitě Karlově v
oblasti lidských zdrojů ve VaV
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210

Výsledný počet bodů

91,5

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

55 303 961,58 Kč

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

40 819 123,04 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.3
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.2.1.1.1.3
1.1.2.1.1.1.4
1.1.2.1.1.2.04
1.1.2.1.1.2.05
1.1.2.1.1.2.06
1.1.2.1.1.2.07
1.1.2.1.1.2.09
1.1.2.1.1.2.10
1.1.2.1.1.2.11
1.1.2.1.1.2.12
1.1.2.1.1.2.13
1.1.2.1.1.3.1
1.1.2.1.1.3.2
1.1.2.1.2.1
1.1.2.1.2.3
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Nehmotný investiční majetek
Osobní výdaje
Platy, odměny z dohod a
autorské příspěvky
koordinátor BA a peer-review
fakultní koordinátor - KA3
odborný pracovník - personalista
kariérní poradce
IT pracovník pro HR Award
konzultant ERC
výstupní evaluátor
koordinátor podpůrných databází
odborný asistent KA3
programátor podpůrných
databází
koordinátor OBD a BA
lektor vzdělávací aktivity v rámci
KA1 (12os)
konzultant OBD
Pojistné na sociální zabezpečení z
platů a DPČ
POP - Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ

14 484 838,54 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

5 064 000,00
24 271 368,28
18 108 842,00

Rozdíl konečné
částky a částky
ze žádosti o
podporu
-96 000,00
-11 604 478,72
-9 117 498,00

Celkem

5 000,00
2 000,00
250,00
250,00
250,00
390,00
390,00
300,00
0,00
390,00

39,00
648,00
1 344,00
672,00
336,00
672,00
360,00
300,00
0,00
900,00

195 000,00
1 296 000,00
336 000,00
168 000,00
84 000,00
262 080,00
140 400,00
90 000,00
0,00
351 000,00

-78 000,00
-648 000,00
-168 000,00
-168 000,00
-252 000,00
-262 080,00
-140 400,00
-180 000,00
-315 000,00
-702 000,00

300,00
390,00

720,00
325,00

216 000,00
126 750,00

-216 000,00
-48 750,00

390,00
2 233 310,00

390,00
1,00

152 100,00
2 233 310,00

-152 100,00
-782 370,00

2 170 188,00

1,00

2 170 188,00

-1 046 292,00

1.1.2.1.3.1
1.1.2.1.3.3
1.1.2.2.1.1
1.1.2.2.1.2
1.1.2.3
1.1.2.6
1.2

Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
POP - Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
letenky
ubytování a stravné
Hmotný majetek a materiál
Nákup služeb
Nepřímé náklady

803 991,60

1,00

803 991,60

-281 653,40

781 267,68

1,00

781 267,68

-376 665,32

10 000,00
18 000,00

78,00
86,00

0,00

0,00

780 000,00
1 548 000,00
120 000,00
3 642 880,00
5 012 874,76

-60 000,00
-108 000,00
-80 000,00
-757 520,00
-1 778 839,82

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.2.1.1.1.3
koordinátor BA a peer-review
1.1.2.1.1.1.4
fakultní koordinátor - KA3
Komise zavazuje žadatele k částečnému hrazení výše uvedených pracovních pozic z nepřímých nákladů s ohledem
na popis pracovní náplně uvedený žadatelem v žádosti o podporu a souvisejících přílohách. Popis náplně výše
uvedených pracovních pozic svým obsahem odpovídá převážně administrativním činnostem a pouze částečně
odborným aktivitám projektu.
1.1.2.1.1.2.04
odborný pracovník – personalista
1.1.2.1.1.2.05
kariérní poradce
1.1.2.1.1.2.06
IT pracovník pro HR Award
1.1.2.1.1.2.07
konzultant ERC
1.1.2.1.1.2.10
koordinátor podpůrných databází
S ohledem na rozsah pracovních činností a velikost projektu se jeví plánované úvazky/počty hodin po celou dobu
realizace projektu nadhodnocené, Komise zavazuje žadatele k jejich snížení.
1.1.2.1.1.2.09
výstupní evaluátor
S ohledem na rozsah pracovních činností, velikost projektu a zejména konzultační a koordinační roli v projektu
Komise krátí výši úvazku/počet hodin na polovinu.
1.1.2.1.1.2.11
odborný asistent KA3
Komise zavazuje žadatele k hrazení výše uvedené pracovní pozice z nepřímých nákladů s ohledem na popis pracovní
náplně uvedený žadatelem v žádosti o podporu a v souvisejících přílohách, který svým obsahem neodpovídá odborné
pozici.
1.1.2.1.1.2.12
programátor podpůrných databází
Dle popisu v příloze Realizační tým vykazuje pozice z části obdobnou činnost jako pozice 1.1.2.1.1.2.10, není zřejmá
nezbytnost plánovaného počtu hodin ve vztahu k plánovaným aktivitám, Komise zavazuje žadatele k jejich snížení.
1.1.2.1.1.2.13
koordinátor OBD a BA
1.1.2.1.1.3.2
konzultant OBD
S ohledem na rozsah pracovních činností, velikost projektu a existenci dalších pozic s obdobnou náplní práce Komise
zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku obou výše uvedených pozic na polovinu.
1.1.2.1.1.3.1
lektor vzdělávací aktivity v rámci KA1 (12os)
Na základě návrhu na vypuštění výstupu aktivity 1.7 a redukce výstupu aktivity 1.12 Komise zavazuje žadatele
ke krácení počtu hodin o 125. U kurzu 1.7 jde o základní dovednosti akademického pracovníka a je navrženo jeho
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vyškrtnutí. U řady vzdělávacích akcí se předpokládá opakovaná účast stejných osob, přičemž u některých kurzů je
přímo uvedeno, že obsah nebude příliš měněn. Počet opakování kurzů 1.11 a 1.12 je redukován ze tří na dva.
1.1.1.3
Nehmotný investiční majetek
1.1.2.1
Osobní výdaje
1.1.2.3
Hmotný majetek a materiál
1.1.2.6
Nákup služeb
Obsah KA4 - Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje na UK je minimálně kvantifikován co
do rozsahu a počtu realizovaných konkrétních aktivit, což je považováno za významný nedostatek z hlediska
požadavku na efektivitu nákladů projektu. Jsou uvedeny dílčí výstupy, které nejsou jasně a dobře zdůvodněné, jsou
formální, bez zacílení na cílové skupiny dětí, mládeže a studentů např. Interní zpráva o implementaci popularizační
strategie. Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů určených na aktivitu 4 o 40 %. V rámci krácení Komise zavazuje
žadatele krátit o 40 % kapitolu 1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek, 1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál a 1.1.2.6
Nákup služeb. V rámci jednotlivých kapitol je na žadateli, které výdaje spojené s aktivitou popularizace pokrátí,
krácení za každou kapitolu však musí být minimálně ve výši 40 %. U kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje zavazuje Komise
žadatele ke krácení o 40 % u pracovních pozic spojených s aktivitou popularizace, konkrétně ke krácení položky
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky. Je na žadateli, které pozice spojené s aktivitou popularizace
pokrátí. Po krácení pozic o 40 % dále Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 1.1.2.1.2.3 POP - Pojistné
na sociální zabezpečení z platů a DPČ a 1.1.2.1.3.3 POP - Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ dle skutečné
výše.
1.1.2.2.1.1
letenky
1.1.2.2.1.2
ubytování a stravné
U zahraničních cest (cesty 1.2, 1.3, 1.4) není jasně uvedena vazba na cíl aktivity a není zcela zřejmá nezbytnost cest
pro dosažení cílů projektu. Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu zahraničních cest u aktivity 1.2 o 6 osob a dále
ke snížení počtu opakování těchto zahraničních cest na čtyři, což bude pro získání požadovaných informací
dostačující.
Komise upozorňuje žadatele, že zahraniční cesty musí mít přímou souvislost s realizací klíčových aktivit projektu
a jeho výstupy.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.2.3
POP - Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.3
POP - 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4
FKSP
1.1.2.1.5
Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele na možný legislativní rozpor, kdy akademičtí pracovníci nesmí v rámci projektu uzavírat
nové pracovní smlouvy/dohody na stejné činnosti, které jsou obsaženy v náplni práce již dříve uzavřených pracovních
smluv/dohod.
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
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v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

8.

Název žadatele

Registrační číslo

České vysoké učení technické v Praze
Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na ČVUT v
Praze
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215

Výsledný počet bodů

84,5

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

56 758 021,60 Kč

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

38 203 217,34 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.01 Projektový manažer - aktivita b)
1.1.2.1.1.1.02 Finanční manažer - aktivita b)
1.1.2.1.1.1.14 Koordinátor součástí - aktivity a) f)
1.1.2.1.1.1.15 Administrativní pracovník aktivity a) - f)
1.1.2.1.2
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.3
Pojistné na zdravotní zabezpečení
1.1.2.2.1
Zahraniční
1.1.2.2.2
Per diem
1.1.2.3.1.1
HW a osobní vybavení - aktivita a)
1.1.2.3.3.1
Materiál - aktivity a), c), d), e)
1.1.2.3.3.2
Materiál - aktivita f)
1.1.2.4.1
aktivity a), c), d), e)
1.1.2.4.2
aktivita f)
1.1.2.6.1.1
Outsourcované služby
1.1.2.6.1.2
Outsourcované služby - aktivita f)
1.2
Nepřímé náklady

18 554 804,26 Kč

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

-1 500 000,00

1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00

5 413 968,00
1 949 028,48
2 893 000,00
62 100,00
0,00
278 250,00
589 000,00
335 500,00
162 000,00
0,00
0,00
4 093 201,86

-1 299 000,00
-467 639,52
-1 063 750,00
-403 650,00
-120 000,00
-278 250,00
-589 000,00
-335 500,00
-162 000,00
-5 776 000,00
-876 000,00
-1 988 014,74

2 893 000,00
62 100,00
0,00
278 250,00
589 000,00
335 500,00
162 000,00
0,00
0,00
0,00

Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
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0,00
0,00
0,00

Jednotková
cena

Komentář Komise

1.1.2.1.1.1.01

0,00
0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-1 008 000,00
-1 008 000,00
-1 680 000,00

Projektový manažer - aktivita b)

Počet
jednotek

Celkem

1.1.2.1.1.1.02
Finanční manažer - aktivita b)
1.1.2.1.1.1.14
Koordinátor součástí - aktivity a) - f)
1.1.2.1.1.1.15
Administrativní pracovník - aktivity a) - f)
Uvedené pracovní pozice jsou dle přílohy Realizační tým a popisu pracovní náplně pozicemi administrativními. Dle
Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7 Způsobilé výdaje, realizuje-li se projekt v režimu nepřímých
nákladů, zahrnují se mezi přímé osobní výdaje pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají
do nepřímých nákladů. Komise krátí výše uvedené pozice v plném rozsahu.
1.1.2.3.1.1
HW a osobní vybavení - aktivita a)
Žadatel dostatečně neobjasnil nutnost pořízení notebooků ani dalšího vybavení. Uvádí, že notebooky bude realizační
tým používat na zahraničních cestách, což je naprosto zanedbatelné časové období vůči době fyzické realizace
projektu. Výdaje nesplňují podmínky 3E a Komise zavazuje žadatele krátit položku v plném rozsahu.
1.1.2.3.1.2
Hardware a osobní vybavení - aktivita f)
U této položky žadatel dostatečně neobjasnil nutnost pořízení 15 kusů notebooků a 10 kusů monitorů pro realizaci
klíčové aktivity f), ani způsob stanovení jejich počtu, přičemž nikde v žádosti o podporu není dostatečně popsán
počet akcí, náplně popularizačních programů atd., pro které je pořízení HW plánováno. S ohledem na pravomoci
Výběrové komise stanovené Jednacím řádem nemůže Komise navrhnout vyškrtnutí položek obdobně jako u položky
1.1.2.3.1.1. Komise tedy důrazně doporučuje ŘO, aby v průběhu realizace projektu důsledně vyhodnotil
hospodárnost čerpání finančních prostředků na tuto položku, a zároveň upozorňuje na povinnost žadatele dodržet
mimo jiné následující pravidlo stanovené v kapitole 8.7.1 Obecné podmínky způsobilosti výdaje: „Jsou-li zakoupený
majetek, materiál nebo služba v projektu využity jen zčásti, způsobilým výdajem je pouze tato část.“
1.1.2.2.1
Zahraniční
Položka je kumulativní a není zcela jasné, jakým způsobem žadatel určil její výši. Např. při plánovaném počtu cest
v rámci KA (a) - 24 cest a 87 osobo-dnů, tak při limitních cenách za ubytování (2 700,- Kč), stravné (1 300,- Kč)
a průměrném nákladu na 1 cestu 7 000,- Kč (plánována Belgie, Německo, UK, Polsko) nepřesáhnou celkové náklady
550 000,- Kč. Žadatel ovšem počítá s 1 235 500,- Kč, přičemž neuvádí, jak k dané částce došel. Stejná situace platí pro
cestovní náhrady ve všech ostatních KA. Komise tak zavazuje žadatele ke krácení výdajů na 2 893 000,- Kč vycházející
z deklarovaného počtu účastníků, z počtu dnů jednotlivých zahraničních cest uvedených v příloze Studie
proveditelnosti a z výše uvedené jednotkové ceny.
1.1.2.2.2
Per diem
Položka nemá téměř žádnou návaznost na popis aktivit, žadatel pouze deklaruje účast zahraničních expertů v rámci
evaluačních komisí. Není zmínka o jejich příjezdu v rámci KA (a) ani KA (e). Na základě nedostatečného zdůvodnění
krátí Komise výdaje na 62 100,00,- Kč.
1.1.2.3.3.1
Materiál - aktivity a), c), d), e)
1.1.2.3.3.2
Materiál - aktivita f)
Položky nejsou v žádosti o podporu dostatečně zdůvodněny, nemají jasnou návaznost na činnosti jednotlivých aktivit
projektu. Není zřejmé, jakým způsobem byly výdaje napočteny. U položky Materiál – aktivita f) žadatel uvádí, že
vycházejí z kvantitativních indikátorů, není však zřejmé, o jaké indikátory se jedná, nikde nejsou zcela objasněny.
Není uveden přesný počet akcí, náplně popularizačních programů atd. Komise na základě výše uvedeného zavazuje
žadatele ke krácení obou položek o 50 %.
1.1.2.4.1
aktivity a), c), d), e)
1.1.2.4.2
aktivita f)
Položky nejsou v žádosti o podporu dostatečně zdůvodněny. V příloze Komentář k rozpočtu žadatel sice uvádí, jaké
dílčí položky v rámci jednotlivých položek plánuje pořídit, nicméně jejich popis je velmi obecný a provázanost
s činnostmi jednotlivých aktivit je nedostatečná. Např. je zde uveden SW pro interaktivní e-learningový portál, který
ovšem nemá žádnou oporu v popisu KA. U dalších dílčích položek není uvedeno, jakým způsobem byla stanovena
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jejich cena, zda průzkumem trhu, veřejnou zakázkou obdobného rozsahu atd., ani nejsou uvedeny parametry, dle
kterých by bylo možné cenu ověřit. Ve vazbě na pořizované množství není v žádosti o podporu dostatečně popsán
počet akcí, náplně popularizačních programů atd. pro CS. Komise zavazuje žadatele ke krácení obou položek o 50 %.
1.1.2.6.1.1
Outsourcované služby
1.1.2.6.1.2
Outsourcované služby - aktivita f)
Položka 1.1.2.6.1.1 Outsourcované služby obsahuje dle Komentáře k rozpočtu dílčí plnění, které nemá dostatečné
opodstatnění v popisu aktivit. Žadatel neuvedl řádné zdůvodnění potřebnosti dané položky vzhledem ke klíčovým
aktivitám projektu a výstupům projektu, ani nedoložil způsob stanovení požadované jednotkové ceny. Např. se zde
objevují konzultační služby v oblasti HRS4R ve výši 1 250 000,- Kč, není však jasné, o jaké služby konkrétně se jedná,
ani jakým způsobem byla cena stanovena. Personálně je přitom KA a) zajištěna administrativním týmem projektu.
Dále v rámci KA c) požaduje žadatel 2 350 000,- Kč na vytvoření elektronického systému na podporu a zefektivnění
hodnocení zaměstnanců. Opět není uvedeno, jakým způsobem byla částka kalkulována a proč není uvedena v popisu
relevantní KA. Totožná situace platí u položky 1.1.2.6.1.2 Outsourcované služby - aktivita f). Ani zde nelze určit,
na jaké konkrétní aktivity mají prostředky směřovat, ani jakým způsobem byla cena stanovena. Komise na základě
výše uvedeného zavazuje žadatele ke krácení položek v plném rozsahu.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících
položek:
1.1.2.1.2
Pojistné na sociální zabezpečení
1.1.2.1.3
Pojistné na zdravotní zabezpečení
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4
FKSP
1.1.2.1.5
Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele k přesunu 20 popularizačně vzdělávacích akcí z indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných
jednorázových akcí do indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení
ve výzkumných organizacích jako dílčí výstup Komunikační marketingové a popularizační strategie. Komise
v návaznosti na tuto úpravu zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 5 10 17 z původní cílové hodnoty
36 na cílovou hodnotu 16.
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 z původní cílové hodnoty 7 na cílovou hodnotu
11 s ohledem na usilování o ocenění HR Award pro 5 součástí univerzity žadatele.
Vzhledem k výše popsaným změnám Komise současně zavazuje žadatele k úpravě přílohy Přehled klíčových výstupů
k naplnění indikátorů projektu ESF. Provedené úpravy musí být v souladu s podmínkami uvedenými v kap. 11 Pravidel
pro žadatele a příjemce – specifická část.
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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Pořadové číslo

9.

Název žadatele

Registrační číslo

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití
IP
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006226

Výsledný počet bodů

84

Název projektu

Členové Komise, kteří se
neúčastní projednávání
projektu

Podjatí

----

Nepřítomni

----

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

Pro

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

3

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

16 247 900,00 Kč

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

12 744 150, 00 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.3.1
Informační systém
1.1.2.6.1.1 Aktivita (a) - Servis informačního
systému
1.2
Nepřímé náklady

3 503 750,00 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o
podporu
-1 970 000,00
-833 000,00

0,00

0,00

2 548 830,00

-700 750,00

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:
1.1.1.3.1
Informační systém
1.1.2.6.1.1
Aktivita (a) - Servis informačního systému
U položek není zřejmý způsob stanovení ceny, není doložen průzkum trhu, ani popis systému není doložen
na takové úrovni, aby bylo možné zodpovědně posoudit, zda je navrhovaná cena odpovídající. Ze žádosti
o podporu a souvisejících dokumentů navíc ani není zřejmé, o jaký informační systém se jedná a jakým způsobem
má přispět k naplnění cílů projektu, obecně je tak zdůvodnění této položky zcela nedostatečné. Komise na základě
výše uvedeného zavazuje žadatele k jejímu vyškrtnutí a zároveň zavazuje žadatele k vyškrtnutí související položky
Servis informačního systému.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.2
Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 z původní cílové hodnoty 6 na cílovou
hodnotu 5 s ohledem na výše uvedené vyškrtnutí Informačního systému.
Cílové hodnoty indikátorů 2 08 00, 2 08 03 a 6 00 00 jsou v žádosti o podporu nesprávně stanoveny. Komise
zavazuje žadatele ke kontrole a úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných
a akademických pracovníků z původní cílové hodnoty 26 na minimální cílovou hodnotu 190 s ohledem na počet
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účastníků školení uvedený žadatelem v rámci přílohy Studie proveditelnosti, kap. č. 5.3.4 (100 účastníků) a 5.4.4
(90 účastníků). V souladu s informacemi uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap.
11.3 se v rámci těchto indikátorů se každá osoba započítá tolikrát, kolik obdrží na sobě nezávislých podpor.
Do indikátoru 6 00 00 je daná osoba započtena právě jednou, a to ve sledovaném období, kdy dosáhne bagatelní
podpory. Cílová hodnota indikátoru je podhodnocena, což je způsobeno tím, že žadatel navrhl realizaci krátkých
vzdělávacích aktivit – jednorázových vzdělávacích akcí. Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami
výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby
rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní
podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.
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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.

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

V Praze dne 1. 8. 2017
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová

prof. Ing.
Martin
Weiter, Ph.D.

Digitally signed by prof. Ing.
Martin Weiter, Ph.D.
DN: c=CZ, ou=P448501, cn=prof.
Ing. Martin Weiter, Ph.D.,
sn=Weiter, givenName=Martin,
serialNumber=P448501
Date: 2017.08.16 10:38:51 +02'00'

Podpis předsedy Komise
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podepsal
Ing. Irena Digitálně
Ing. Irena Havlová
2017.08.16
Havlová Datum:
11:02:59 +02'00'
Podpis zástupce ŘO

