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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
21. 12. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

 
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 
 

Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Richard Hubl  
RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  13. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Národní centrum lékařské genomiky - modernizace 
infrastruktury a výzkum genetické variability populace 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 

Výsledný počet bodů 161,5 

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 58 470 884,34 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 58 370 884,34 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

100 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.2.1 Zahraniční 0,00  0,00  100 000,00  -100 000,00  

Komentář Komise 
 
Žadatel v žádosti o podporu označil 9 klíčových/excelentních pracovníků. V tomto případě není splněna podmínka 
výzvy, neboť jejich podíl na celkovém počtu pracovníků odborného týmu překračuje 20 % (ve skutečnosti činí 
36 %). Komise zavazuje žadatele ke snížení zapojení klíčových/excelentních pracovníků dle podmínek výzvy 
na maximální výši FTE 0,82. V souvislosti s tím 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 a zároveň 
k detailnímu rozpoložkování struktury úvazků členů odborného týmu dle Přílohy č. 16.  
 
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 úpravě následující položky: 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Položka není zdůvodněna, Komise však vyslovuje nesouhlas s návrhem hodnotitele k jejímu vyškrtnutí v plné výši, 
neboť tuto položku považuje za potřebnou pro naplnění cílů projektu. Komise zavazuje žadatele k její bližší 
specifikaci před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“), především k objasnění 
struktury nákladů – počet cest/počet osob. Komise zavazuje žadatele k jejímu krácení na 50 %. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 



 

3 
 

Položka není zdůvodněná, Komise však považuje její zařazení do rozpočtu projektu za potřebné pro dosažení cílů 
projektu a navrhuje její ponechání v plné výši. Komise však zavazuje žadatele k její bližší specifikaci před vydáním 
PA a k jejímu plnému vykazování dle skutečně vynaložených nákladů. 
 
Komise doporučuje žadateli, aby před vydáním PA doplnil popis pozice Pracovník pro publicitu a specifikoval, kdo 
z realizačního týmu bude tuto pozici vykonávat  a současně aby tyto povinnosti doplnil do popisu práce 
konkrétních pozic v administrativním týmu. Toto doplnění nemá vliv na celkovou výši rozpočtu projektu. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  14. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu CERIT Scientific Cloud 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001802 

Výsledný počet bodů 161 

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 118 079 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 118 079 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žadatel nesplnil podmínku výzvy, neboť podíl klíčových/excelentních pracovníků odborného týmu překračuje 
20 % (ve skutečnosti činí cca 23 %). Komise zavazuje žadatele ke snížení zapojení klíčových/excelentních 
pracovníků dle podmínek výzvy na maximální výši FTE 0,87.  
 
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 úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 8 na cílovou hodnotu 10 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 4 na cílovou hodnotu 5 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  15. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro 
lidské zdraví 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 

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 278 681 242,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 278 681 242,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele u položek v kapitole 1.1.2.3.3 Materiál k jejich bližšímu popisu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.4.1.1.1.1 Koordinátor 
Z popisu činnosti u této pozice vyplývá, že se jedná spíše o administrativní činnost, přestože je na pozici 
koordinátora vysoce erudovaná osoba. Komise proto ponechává výši jeho mzdy v žadatelem požadované výši, ale 
zavazuje žadatele k přesunu této pozice do odborného týmu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k detailnějšímu popisu aktivit 1.2.1, 2.1.2, 2.1.3. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  16. 

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

Název projektu CERN Computing 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404 

Výsledný počet bodů 158 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 19 995 200,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 995 200,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

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 neakceptuje návrh hodnotitele na úpravu struktury realizačního týmu, snížení počtu pracovních pozic 
a navýšení úvazků jednotlivých pracovníků, neboť by se jednalo o neadekvátní zásah do struktury týmu 
sestaveného žadatelem. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  17. 

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

Název projektu 
Modernizace Infrastruktury pro studium a aplikaci 
pokročilých materiálů (m-IPMinfra) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823 

Výsledný počet bodů 158 

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 38 392 760,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 37 322 112,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 070 648,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.2.1.2 Zahraniční cestovné - 
administrativní tým 

0,00  0,00  0,00  -240 080,00  

1.4.1.1.1.1 Vedoucí projektu (1*0,2*84 000 
Kč) 

10 400,00  48,00  499 200,00  -307 200,00  

1.4.1.1.1.2 Manažer vědeckých aktivit 
(1*0,05*60 000 Kč) 

2 000,00  48,00  96 000,00  -48 000,00  

1.4.1.1.1.3 Finanční manažer (1*0,2*54 000 
Kč) 

8 000,00  48,00  384 000,00  -134 400,00  

1.4.1.1.1.4 Projektový manažer (1*0,2*49 
000 Kč) 

8 000,00  48,00  384 000,00  -86 400,00  

1.4.1.1.1.5 Administrativní síla (1*0,2*30 
000 Kč) 

5 600,00  48,00  268 800,00  -19 200,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

408 000,00 1,00  408 000,00  -148 800,00  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

146 880,00 1,00  146 880,00  -53 568,00  

1.4.3.1.4 Tablet 11 000,00  1,00  11 000,00  -33 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.1.2 Zahraniční cestovné - administrativní tým  
Účast na zahraniční konferenci má ve své náplni práce již vedoucí projektu a vědecký tým, z tohoto důvodu se 
položka jeví jako nehospodárná a neadekvátní. Komise zavazuje žadatele zrušit položku v plné výši. 
 



 

8 
 

Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.4.1.1.1.1 Vedoucí projektu (1*0,2*84 000 Kč)  
1.4.1.1.1.2 Manažer vědeckých aktivit (1*0,05*60 000 Kč) 
1.4.1.1.1.3 Finanční manažer (1*0,2*54 000 Kč) 
1.4.1.1.1.4 Projektový manažer (1*0,2*49 000 Kč) 
1.4.1.1.1.5 Administrativní síla (1*0,2*30 000 Kč) 
Tyto mzdy nerespektují pravidla OP VVV pro mzdy administrativního týmu, některé jsou chybně zatříděny dle 
ISPV a jejich výše je neadekvátní a nehospodárná vzhledem k místu a času realizace projektu a s ohledem na náplň 
práce uvedených pozic. Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
Vedoucí projektu - snížení jednotkové sazby na 52 000,00 Kč při 100% FTE; 
Manažer vědeckých aktivit - krácení měsíční jednotkové sazby na 40 000,- Kč při 100% FTE (tato částka je 
neadekvátní a mimo limit OP VVV); ; 
Finanční manažer - snížení měsíční jednotkové sazby na 40 000,- Kč při 100% FTE; 
Projektový manažer - snížení měsíční jednotkové sazby na 40 000,- Kč při 100% FTE; 
Administrativní pracovník - snížení měsíční jednotkové sazby na 28 000,- Kč při 100% FTE dle ISPV, kód 4110.   
 
Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.4.1.3.1 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 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.4.1.4 FKSP 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.4.3.1.4 Tablety  
Administrativní tým zahrnuje 5 osob, z toho je 1 osoba na 0,05 úvazku, ale jsou požadovány 3 notebooky a 4 
tablety, aniž by byla dostatečně vysvětlena jejich potřeba. Komise zavazuje žadatele krátit položku o 3 ks dle počtu 
osob administrativního týmu a jejich zapojení do projektu.   
 
Komise doporučuje žadateli úpravu následující položky: 
1.4.6.4.1 Energie a provozní výdaje  
Žadatel kalkuluje tuto položku dle vzorce na osoby, dle názoru Komise se jedná o nesprávný výpočet. Komise však 
neakceptuje návrh hodnotitele, nenavrhuje žádné krácení, ale doporučuje ŘO OP VVV vykazovat tyto výdaje 
v režimu přímého vykazování. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny.  
 
Komise doporučuje žadateli upravit strukturu odborného týmu tak, aby alespoň jeden (klíčový) pracovník byl 
zapojen do odborného týmu úvazkem vyšším než 0,2 FTE. 
 
 
Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu cílové hodnoty indikátoru 2 05 02 (Počet výzkumníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – ženy).  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 
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Řídicímu orgánu v tomto případě 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  18. 

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

Název projektu SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001740 

Výsledný počet bodů 156,5 

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 výhradami 

Požadovaná výše finanční podpory 19 992 277,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 992 277,44 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise upozorňuje na to, že žadatel je povinen dodržet plánovaný úvazek členů týmu a současně limit max. 1,2 
FTE. 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení aktualizované přílohy č. 23 Komentář k rozpočtu, ze které by byla patrná 
vazba jednotlivých položek rozpočtu na plánované aktivity projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny.  
 
V souvislosti s plánovanou položkou 1.1.2.6.1.2 Sběr dat Komise doporučuje zvážit žadateli výběr dodavatele 
prostřednictvím veřejné zakázky a upozorňuje na nutnost dodržování platné legislativy. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  19. 

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

Název projektu LNSM - Laboratoř spintroniky 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001405 

Výsledný počet bodů 154,5 

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 43 460 546,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 43 460 546,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
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 dále zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.4.6 Místní kancelář 
Chybí kvantifikace z hlediska výše nákladů, nejsou rozepsány po položkách, ale pouze po letech. Komise však 
považuje tyto náklady za účelné pro dosažení cílů projektu, nenavrhuje tedy žádné krácení, ale zavazuje žadatele 
k jejich podrobnému rozčlenění. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem na počet měsíců 
fyzické realizace projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k doložení aktualizované přílohy č. 23 Komentář k rozpočtu, ze které by byla patrná 
vazba jednotlivých položek rozpočtu na plánované aktivity projektu.  
 
Komise se neztotožňuje s výhradou hodnotitele týkající se manažerských dovedností vědeckého pracovníka Ing. N. 
 
Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu cílové hodnoty indikátoru 2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – ženy.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 
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Řídicímu orgánu v tomto případě 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  20. 

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

Název projektu 
Doplnění výzkumné infrastruktury CzeCOS pro zvýšení 
mezinárodní kvality výzkumu vlivů globální změny klimatu na 
ekosystémy 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001609 

Výsledný počet bodů 154,5 

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 22 181 539,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 181 539,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy 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 27 na cílovou hodnotu 28 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 10 na cílovou hodnotu 15 s ohledem na informace obsažené v příloze Studie proveditelnosti. 
 
Na základě připomínek hodnotitele Komise konstatuje následující: 
U projednávaného projektu není 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 v tomto 
případě 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  21. 

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

Název projektu Centrum urychlovačů a jaderných analytických metod - OP 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 50 171 881,69 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 50 171 881,69 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy 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 12 na cílovou hodnotu 16, u indikátoru 
2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými 
subjekty Komise doporučuje žadateli zvážit jejich navýšení ze současné hodnoty 8 na cílovou hodnotu 12, a to 
s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku fyzické realizace projektu. 
 
Komise doporučuje zvážit případné navýšení hodnoty indikátoru 2 04 00 Počet nových výzkumných pracovníků 
v podporovaných subjektech dle doporučení hodnotitele z 2,08 na 3,12. 
 
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  22. 

Název žadatele Univerzita Pardubice 

Název projektu Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001829 

Výsledný počet bodů 151,5 

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 61 807 137,42 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 61 807 137,42 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k vytvoření oponentní skupiny složené z externích expertů a doporučuje její velikost 
3 až 5 členů tak, aby byla organizačně zapojena do odborného řízení a hodnocení projektu. Komise rovněž 
doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena minimálně na jedenkrát za šest 
měsíců. 
 
Komise se neztotožnila s požadavkem hodnotitele na redukci hodnot indikátorů 2 02 11 a 2 02 16, neboť 
žadatelem deklarovanou reálnost jejich naplnění považuje za dostatečnou. 
 
Komise upozorňuje, že projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  23. 

Název žadatele Vysoké učení technické v Brně 

Název projektu CEITEC Nano+ 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728 

Výsledný počet bodů 151 

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 145 922 346,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 145 922 346,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k rozpoložkování položky 1.1.2.3.3 Materiál, a to z důvodu její nedostatečné specifikace.  
 
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 doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření obsadit pozici 1.1.2.1.1.1.1 klíčový 
pracovník - vedoucí pracovního balíčku (WP) (dle názvu pracovní pozice v příloze č. 14 Realizační tým) 
pracovníkem s odbornými znalostmi a zkušenostmi na úrovni excelentního pracovníka. 
 
Komise nedoporučuje úpravu cílových hodnot indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) 
vytvořené podpořenými subjekty a indikátoru 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se 
zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty, neboť tyto hodnoty považuje vzhledem 
k velikosti odborného týmu za dostatečné. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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  24. 

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

Název projektu Středisko analýzy funkčních materiálů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001406 

Výsledný počet bodů 145,5 

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 20 999 900,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 999 900,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu. 
 
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 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem na počet měsíců 
fyzické realizace projektu (v souladu s přílohou Studie proveditelnosti).  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 20 na cílovou hodnotu 30 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 14 na cílovou hodnotu 21 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků a délku 
fyzické realizace projektu. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není 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 v tomto případě 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 21. 12. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Lenka Menclová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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