
 

1 
 

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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
10. 1. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

 
Fialová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 3. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_013 Výzkumné infrastruktury 

 
Prioritní osa 
 

PO1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

4 000  000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Mgr. Richard Hubl 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA 
Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  25. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Brookhavenská národní laboratoř - účast České republiky 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569 

Výsledný počet bodů 168 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 19 994 337,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 994 337,30 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  26. 

Název žadatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - účast 
České republiky - OP 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001677 

Výsledný počet bodů 165 

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 27 981 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 27 981 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko související se zařazením položek 1.1.1.3.3 Děliče vysokého napětí, 1.1.1.3.4 
Fotonásobiče a 1.1.1.3.6 PbWO4 krystaly do kapitoly 1.1.1 Přímé aktivity investiční. Tyto položky dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2, svým charakterem spadají do 1.1.2 Výdaje na přímé aktivity 
neinvestiční.  
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  27. 

Název žadatele Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Výzkum hustého plazmatu na VI PALS 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001552 

Výsledný počet bodů 159 

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 20 000 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 000 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál a 1.1.2.6 Nákup služeb 
a k uvedení počtu jednotek.  
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen položky 1.1.1.3.1 Optická (UV-Vis) 
rozmítací kamera, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, s ohledem na nesoulad mezi doloženou 
cenovou nabídku a cenou položky v rozpočtu projektu. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  28. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj 
monoenergetických neutronů a lehkých iontů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001785 

Výsledný počet bodů 158,5 

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 19 329 936,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 329 936,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.2.1 Zahraniční (objasnit strukturu nákladů – bližší určení 
cest/počet osob) před vydáním PA. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění 
jejich kvantifikace. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 11 na cílovou hodnotu 16 s ohledem 
na výchozí hodnotu indikátoru, počet zapojených výzkumných pracovníků a délku fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 7 na cílovou 
hodnotu 9 s ohledem na výchozí hodnotu indikátoru, počet zapojených výzkumných pracovníků, délku fyzické 
realizace projektu a na základě porovnání projektů mezi sebou. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  29. 

Název žadatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
SPIRAL2 - Systeme de Production d´Ions Radioactifs 
Accélérés en Ligne - účast České republiky - OP 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001679 

Výsledný počet bodů 157 

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 19 239 129,36 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 239 129,36 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
  
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 5 na cílovou hodnotu 8 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 5 na cílovou hodnotu 8 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku 
fyzické realizace projektu. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  30. 

Název žadatele Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 

Název projektu ACTRIS-CZ RI 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315 

Výsledný počet bodů 155,5 

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 61 518 650,22 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 61 518 650,22 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
  
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny a jejího složení ve vztahu k projektu a jeho 
klíčovým aktivitám. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 18 na cílovou hodnotu 20 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 9 na cílovou hodnotu 12 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku 
fyzické realizace projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  31. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum 
materiálů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788 

Výsledný počet bodů 155 

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 43 498 455,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 43 498 455,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.2.1 Zahraniční a k uvedení zdůvodnění počtu 
zahraničních cest a jejich nákladů ve vazbě na klíčové aktivity projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvýšení četnosti jednání oponentní skupiny minimálně na jedenkrát za šest měsíců.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění 
jejich kvantifikace. 
 
Komise v souvislosti s plánovaným harmonogramem výběrových řízení upozorňuje žadatele, že v případě, že 
datum zahájení projektu je dřívější než datum zahájení fyzické realizace projektu, jsou od data zahájení projektu 
způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou projektu, nikoliv s klíčovými aktivitami projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  32. 

Název žadatele Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a vody na 
výzkumné infrastruktuře SoWa 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782 

Výsledný počet bodů 152,5 

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 114 756 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 114 016 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

740 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.01 Experimentální povodí 36 260 000,00  1,00  36 260 000,00  -740 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.1.1.3.01 Experimentální povodí 
V žádosti o podporu a v související dokumentaci chybí specifikace nutných zemních prací a propojení jednotlivých 
čidel a odpovídajících přístrojů. Vzhledem k tomu, že experimentální povodí bude umístěno na výsypce, tudíž by 
se neměly vyskytovat pro zemní práce zeminy vyšších tříd než 3, Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové 
ceny položky o 2 %. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
  
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny ve vztahu k projektu a jeho klíčovým aktivitám, 
především jejího složení a četnosti jejího jednání. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 35 na cílovou hodnotu 50 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 14 na cílovou hodnotu 20 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku 
fyzické realizace projektu.  
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Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  33. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu RECETOX RI 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761 

Výsledný počet bodů 152 

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 227 818 719,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 226 018 719,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 800 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.3.3 Materiál   4 200 000,00 -1 800 000,00 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.1.2.3.3 Materiál 
Požadovaný objem položky neodpovídá velikosti projektu a jeho aktivitám, žadatel požadované množství 
materiálu dostatečně nezdůvodnil. Komise zavazuje žadatele ke krácení kapitoly o 30 %, přičemž Komise 
ponechává na rozhodnutí žadatele, zda se krácení bude týkat počtu jednotek či jednotkových cen. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.2.6 Nákup služeb 
Komise považuje výše uvedenou položku za potřebnou pro realizaci aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
  
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  34. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu 
etiopatogeneze chorob 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674 

Výsledný počet bodů 148 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 35 692 288,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 35 495 318,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

196 970,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.12 Vědecký pracovník - junior 300 000,00 1,00 300 000,00 -60 000,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

695 625,00 1,00 695 625,00 -15 000,00 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

250 425,00 1,00 250 425,00 -5 400,00 

1.4 Administrativní výdaje   5 328 016,00 -116 570,00 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.12 Vědecký pracovník – junior 
Krácení jednotkové ceny z důvodu nepřiměřenosti mzdy náplni práce dané pozice a na základě porovnání 
projednávaných projektů mezi sebou. 
 
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 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení položky v kapitole 
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
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Žadatel nesplnil podmínku výzvy, neboť podíl klíčových/excelentních pracovníků odborného týmu překračuje 
20 % (ve skutečnosti činí cca 21,5 %). Komise zavazuje žadatele ke snížení zapojení klíčových/excelentních 
pracovníků dle podmínek výzvy na maximální výši 0,47 FTE.  
 
V souvislosti s výše uvedeným Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1. Platy 
Komise zavazuje žadatele v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4 k úpravě 
(snížení) příslušných položek rozpočtu před vydáním PA. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.2.1 Zahraniční před vydáním PA, především k objasnění 
struktury nákladů – bližší určení cest/počet osob. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.3.3 Materiál před vydáním PA, především k objasnění 
struktury nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.4 Administrativní výdaje  
Výběrové řízení 016 s názvem Řízení projektu je v rozporu se zásadami 3E, neboť v žádosti o podporu je uveden 
administrativní tým projektu, který bude zabezpečovat realizaci projektu. Položka je krácena o výdaje položky 
1.3.7.1.3 Řízení projektu – 1. LF UK dle přílohy Komentář k rozpočtu, položka je vyřazena z důvodu duplicity.  
 
Komise zavazuje žadatele k rozepsání kapitoly 1.4 Administrativní výdaje do jednotlivých položek kapitoly 
v souladu s údaji uvedenými v příloze Komentář k rozpočtu (zde se jedná o kapitolu 1.3). 
 
Komise upozorňuje žadatele, že věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu 
žadatelem/příjemcem, stanoveného ze skutečně čerpaných celkových způsobilých výdajů projektu. 
 
Komise doporučuje žadateli s ohledem na klíčové aktivity projektu a jeho zaměření změnit strukturu odborného 
týmu projektu a doplnit odborný tým pracovníkem s odbornými znalostmi a zkušenostmi z oblasti genetiky (popř. 
imunologie) a z oblasti patologie. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny a jejího složení ve vztahu k projektu a jeho 
klíčovým aktivitám. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění 
jejich kvantifikace. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění harmonogramu výběrových řízení.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  35. 

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

Název projektu 
HiLASE inovativní infrastruktura pro výzkum a aplikace v 
materiálového vědě a biomedicíně 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001798 

Výsledný počet bodů 142,5 

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 22 989 113,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 471 546,64 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

517 566,96 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.2 Postdoktorandi 959 616,00 1,00 959 616,00 -169 344,00  

1.1.2.1.1.1.3 PhD studenti 477 900,00 1,00 477 900,00 -159 300,00  

1.1.2.1.1.1.4 Technici 86 400,00 1,00 86 400,00 -57 600,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

741 204,00 1,00 741 204,00 -96 561,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

266 833,44 1,00 266 833,44 -34 761,96  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé 
náklady. Rozpočet v současné podobě je nedostatečně podrobný a nesplňuje pravidla pro posouzení přehlednosti 
rozpočtu (zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace). 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.2 Postdoktorandi 
Z náplně práce dané pracovní pozice nevyplývá odůvodněnost sazby 56 000 Kč při 100% FTE pro všechny vědecké 
pracovníky na úrovni Postdoktorandů. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 15 %, maximální výše 
měsíční mzdy je krácena na 47 600,- Kč při úvazku 1,0 FTE. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.3 PhD studenti 



 

15 
 

Z náplně práce dané pracovní pozice nevyplývá odůvodněnost sazby 45 000 Kč při 100% FTE pro všechny vědecké 
pracovníky na úrovni Ph.D. studentů. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 25 %, maximální výše měsíční 
mzdy je krácena na 33 750 Kč při úvazku 1,0 FTE. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.4 Technici 
Z náplně práce dané pracovní pozice nevyplývá odůvodněnost sazby 50 000 Kč při 100% FTE pro všechny technické 
pracovníky. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 40 %, maximální výše měsíční mzdy je krácena na 
30 000 Kč při úvazku 0,1 FTE. 
 
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 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení položky v kapitole 
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení, např. cenovými nabídkami, v souladu s instrukcemi k vyplnění povinné přílohy Komentář 
k rozpočtu v kap. 18.10. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.  
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.3.3 Materiál před vydáním PA, především k objasnění 
strukturu nákladů. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že je povinen dodržovat postupy stanovené v zákoně č. 134/2016, o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a postupy stanovené v kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění harmonogramu výběrových řízení bez ohledu na skutečnost, zda žadatel měl 
v předchozím programovém období výjimku ze strany ŘO. 
 
Komise zavazuje žadatele ke zpřesnění popisu pracovní pozice Administrativní pracovník a k určení konkrétního 
pracovníka zajišťujícího finanční stránku řízení projektu a případná výběrová řízení. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny a jejího složení ve vztahu k projektu a jeho klíčovým 
aktivitám. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 03 12 Počet účastí podpořených výzkumných týmů 
realizovaných v programech mezinárodní spolupráce ze současné hodnoty 0 na cílovou hodnotu minimální 
hodnotu 1 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků, délku fyzické realizace projektu a výsledek 
Scientific Board Consensus. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 9 na cílovou hodnotu 12a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 4 na cílovou hodnotu 6 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku 
fyzické realizace projektu.  
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Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. 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 10. 1. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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