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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
2. 2. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 4. 

 
Číslo 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 
 

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA  

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Richard Hubl  
Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  36. 

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

Název projektu 

CSDA Research - Výzkumný program Českého 
sociálněvědního datového archivu: Česká republika v 
Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, výzkum 
kvality dat a zdrojů dat 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 

Výsledný počet bodů 167 

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 doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 17 761 273,43 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 761 273,43 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření změnit strukturu administrativního 
týmu projektu a doplnit jej z důvodu zastupitelnosti o dalšího pracovníka. 
 
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  37. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím 
výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou 
činnost 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790 

Výsledný počet bodů 164,5 

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 18 658 731,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 658 731,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu 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 3 na cílovou 
hodnotu minimálně 6 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu projektu a na základě porovnání 
projednávaných 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  38. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu 
IT4Innovations národní superpočítačové centrum - cesta k 
exascale 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791 

Výsledný počet bodů 164 

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 510 615 847,90 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 503 087 191,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

7 528 656,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.4.1.1.1.01 Vedoucí projektu 72 800,00  12,00  873 600,00  -926 400,00  

1.4.1.1.1.02 Manažer VaV 56 000,00  9,60  537 600,00  -758 400,00  

1.4.1.1.1.04 Koordinátor projektu 56 000,00  11,40  638 400,00  -501 600,00  

1.4.1.1.1.07 Právní specialista 56 000,00  22,00  1 232 000,00  -198 000,00  

1.4.1.1.1.10 Manažer HPC 56 000,00  33,00  1 848 000,00  -2 772 000,00  

1.4.1.1.1.11 Senior HPC architekt 56 000,00  33,00  1 848 000,00  -462 000,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

4 355 275,00 1,00  4 355 275,00  -1 404 600,00  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 567 899,00 1,00  1 567 899,00  -505 656,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.4.1.1.1.01 Vedoucí projektu 
1.4.1.1.1.02 Manažer VaV 
1.4.1.1.1.04 Koordinátor projektu 
1.4.1.1.1.07 Právní specialista 
1.4.1.1.1.10 Manažer HPC 
1.4.1.1.1.11 Senior HPC architekt 
Žadatel doložil mzdy výše uvedených pracovních pozic alternativním způsobem výpočtu mezd, který ŘO 
doporučuje využívat pro případy stanovení mezd/platů zahraničních, popř. klíčových a excelentních pracovníků. 
Uvedené pozice jsou však standardizované, klíčovost/excelentnost daných pozic nebyla žadatelem doložena ani 
dostatečně zdůvodněna, Komise zavazuje ke krácení výše mezd daných pracovních pozic na základě porovnání 
projektů mezi sebou a s ohledem na pravidlo 3E. Komise zavazuje ke krácení jednotkové sazby položky 1.4.1.1.1.01 
na 72 800 Kč, neboť se jedná o klíčovou osobu administrativního týmu projektu, a položek 1.4.1.1.1.02, 
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1.4.1.1.1.04, 1.4.1.1.1.07, 1.4.1.1.1.10, 1.4.1.1.1.11 na 56 000 Kč v souladu s maximální doporučenou sazbou dle 
dokumentu Mzdové limity. 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 
1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.4.1.5.3.1 Sociální fond 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA objasnil a doložil způsob úhrady energií spotřebovaných 
infrastrukturou v průběhu jejího provozu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 1.1.1.3 
Stroje a zařízení a kap. 1.1.1.5. Nehmotný investiční majetek, 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 doložení naplnění výstupů nejen formou faktury, ale rovněž prostřednictvím Protokolu 
o testování funkčnosti komponenty. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 z cílové hodnoty 28 na 72, neboť se jedná 
o počet odborných publikací (vybrané typy dokumentů) vytvořených podpořenými subjekty, který zahrnuje 
i odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
(tj. 44 publikací zahrnutých v indikátoru 2 02 16). 
 
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  39. 

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

Název projektu Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001793 

Výsledný počet bodů 163 

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 19 993 087,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 993 087,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v žádosti o podporu v podrobnostech uvedených v příloze Komentář 
k rozpočtu. 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 bližší specifikaci oponentní skupiny, především k určení jejího personálního složení 
a četnosti jejího setkávání. Komise doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena 
minimálně na jedenkrát za šest měsíců. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 40 00 na cílovou hodnotu 1. 
 
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  40. 

Název žadatele Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 

Název projektu Archeologický informační systém ČR - druhá generace 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 

Výsledný počet bodů 162,5 

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 19 994 680,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 893 556,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

101 124,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.06 Notebook 20 000,00  6,00  120 000,00  -30 000,00  

1.1.2.3.1.09 Externí disky 2 100,00  9,00  18 900,00  -26 100,00  

1.4.1.1.1.6 Administrativní asistent - ARUB 
(Kosarová) 

28 000,00  4,80  134 400,00  -33 600,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

357 600,00 1,00  357 600,00  -8 400,00  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

128 736,00 1,00  128 736,00  -3 024,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.4.1.1.1.6 Administrativní asistent - ARUB (K.) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 28 000,- Kč z důvodu překročení mzdy stanovené ve 3.Q 
zvoleného kódu ISPV (4210).  
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 
1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.4.1.4 FKSP 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.06 Notebook 
Komise v souladu s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV navrhuje krácení jednotkové ceny 
na doporučenou částku 20 000 Kč. Potřebnost pořízení notebooků s vyšší pořizovací cenou žadatel dostatečně 
nezdůvodnil. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.09 externí disky  
Komise v souladu s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV žadatele zavazuje ke krácení jednotkové 
ceny na doporučenou částku 2 100 Kč za kus. Potřebnost pořízení externích disků s vyšší pořizovací cenou žadatel 
dostatečně nezdůvodnil. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci a doplnění podrobnějšího zdůvodnění položky 1.1.2.6.1.6 Tisk 
(příspěvek na barevné přílohy článků) a položky 1.1.2.6.1.8 Překlady (3 články, kniha).  
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny, především k určení jejího personálního složení 
a četnosti jejího setkávání, které by se mělo konat nejméně jedenkrát za šest měsíců. 
 
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  41. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí 
terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 

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 25 800 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 25 800 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko spojené s nízkými úvazky zapojených členů odborného týmu a s ohledem 
na velikost projektu a jeho zaměření doporučuje žadateli změnit strukturu odborného týmu projektu a doplnit jej 
pracovníkem/pracovníky s odbornými znalostmi a zkušenostmi, nebo navýšit současnou výši úvazků členů 
odborného týmu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny, především k určení četnosti jejího setkávání. 
Komise doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena minimálně na jedenkrát 
za šest měsíců.  
 
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  42. 

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

Název projektu 
Evropská podpora české účasti na budování CTA observatoře 
(CTA-CZ) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001403 

Výsledný počet bodů 158,5 

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 19 770 496,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 770 496,80 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 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 doporučuje žadateli úpravu 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 klíčové 
aktivity 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  43. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Spolupráce na experimentech ve Fermilab 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787 

Výsledný počet bodů 156,5 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 19 829 356,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 424 356,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

405 000,00 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 3 645 000,00  1,00  3 645 000,00  -405 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Žadatel nedostatečně odůvodnil vysoký počet plánovaných cest do zahraničí, ze žádosti o podporu rovněž není 
zřejmé členění pracovních cest do zahraničí na konference a jiné účely zmíněné ve Studii proveditelnosti. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení celkové ceny položky o 10 %, dále zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky, 
především délky a plánovaného počtu zahraničních cest a   k rozdělení cest dle jejich účelu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení a položky 1.1.2.6.1 
Outosorcované služby. 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko spojené s nízkými úvazky zapojených členů administrativního týmu 
a s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření doporučuje žadateli změnit strukturu administrativního týmu 
projektu a doplnit jej o pracovníka/pracovníky s příslušnými znalostmi a zkušenostmi, nebo navýšit současnou 
výši úvazků členů administrativního týmu. 
 
Komise doporučuje žadateli úpravu 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 klíčové 
aktivity 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, 
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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  44. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 104 634 060,53 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 103 668 060,53 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

966 000,00 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 Vrtní seismometry a jejich 
instalace (žadatel) 

7 560 000,00  1,00  7 560 000,00  -840 000,00  

1.1.1.3.03 Záznamové zařízení pro 
seismometry (žadatel) 

111 000,00  8,00  888 000,00  -111 000,00  

1.1.1.3.18 Hydrochemická sonda ISY EXO1 
(partner č.4) 

285 000,00  1,00  285 000,00  -15 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.3.01 Vrtní seismometry a jejich instalace (žadatel) 
Položka není dostatečně zdůvodněna v popisu realizace projektu, chybí bližší specifikace položky (není blíže 
specifikováno a dokladováno, co je myšleno „zprůchodněním“), z výše uvedeného důvodu Komise zavazuje 
žadatele ke krácení položky o 10 %.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.3.03 Záznamové zařízení pro seismometry (žadatel) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek položky na 8, položka není dostatečně zdůvodněna v popisu 
realizace projektu, chybí bližší specifikace položky. V žádosti o podporu není zdůvodněno pořízení velkého 
množství seismometrů (9x, přičemž zároveň jsou v dané lokalitě již minimálně dvě seismické stanice). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.3.18 Hydrochemická sonda ISY EXO1 (partner č.4) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové výše uvedené položky o 5 %, jednotková cena neodpovídá cenám 
v místě a čase obvyklým.  
 
Komise zavazuje žadatele ke specifikaci a objasnění nákladů na závěrečnou diseminační konferenci, která není 
zahrnuta v rozpočtu projektu. 
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Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA doložil způsob stanovení cen pro všechny položky kap. 
1.1.1.2.3.1.1 Drobný hmotný majetek (partner č. 4) a kap. 1.1.2.6.1 Outsorcované služby. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění popisu způsobu koordinace všech 4 částí odborného týmu jednotlivých 
institucí včetně specifikace konkrétních řídících osob. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny, především jejího fungování a odpovědnosti. 
 
Komise doporučuje žadateli upravit strukturu odborného týmu, snížit počet pracovních pozic a navýšit úvazky 
jednotlivých pracovníků. Komise dále doporučuje žadateli zvážit vyšší míru zapojení zahraničních odborných 
pracovníků. 
 
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  45. 

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

Název projektu 
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra Augera 
(AUGER-CZ) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001402 

Výsledný počet bodů 153,5 

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 19 267 551,89 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 267 551,89 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. 1.1.1.4 
Hardware a osobní vybavení, 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 rozpočtu v žádosti o podporu v podrobnostech uvedených v příloze Komentář 
k rozpočtu. 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 oponentní skupiny, především jejího fungování a odpovědnosti. 
 
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  46. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Podzemní laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné 
infrastruktuře evropského významu 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001733 

Výsledný počet bodů 153 

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 19 997 322,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 997 322,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
  
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny. Komise upozorňuje žadatele na možný konflikt 
zájmů a neefektivnost v případě obsazení pozice vedoucí oponentní skupiny projektovým manažerem daného 
projektu. 
 
Analýza rizik i způsoby eliminace rizik jsou popsány pouze v obecné rovině, jejich popis je nedostatečně 
komplexní. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu 
a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik.  
 
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  47. 

Název žadatele Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. 

Název projektu Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001801 

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 42 743 819,52 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 42 743 819,52 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. Doložené nabídky musí obsahovat 
kompletní technické parametry k pořizovanému vybavení. 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení zdůvodnění potřebnosti položky 1.1.1.3.3 Kontinuální destilace a položky 
1.1.1.3.6 Dvoustupňový hydrokrak ve vztahu k již existující infrastruktuře. 
 
Komise doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření změnit strukturu odborného týmu 
projektu a doplnit odborný tým o pracovníka s odbornými znalostmi a zkušenostmi.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 4 na cílovou hodnotu 6 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 2 na cílovou hodnotu 3 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu 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  48. 

Název žadatele Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001799 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 21 748 993,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 21 551 872,30 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

197 121,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.2 UPOL - Kompresorová stanice pro 
zajištění vnitřního prostředí 
chemické knihovny 

5 802 878,90  1,00  5 802 878,90  -197 121,10  

Komentář Komise 
 
Komise upozorňuje žadatele na skutečnost, že rozpočtovaná cena položky 1.1.2.3.1 ÚMG – Automatizované 
zařízení nedosahuje nabídkové ceny doložené v projektu v přepočtu kurzu na Kč. Případné navýšení ceny investice 
oproti plánovanému rozpočtu nelze hradit ze způsobilých výdajů projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.2 UPOL – Kompresorová stanice 
Komise zavazuje žadatele k úpravě jednotkové ceny v souladu s doloženou cenovou nabídkou. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.3.3.1 ÚMG - spotřební materiál pro testy s vysokou 
propustností, položky 1.1.2.3.3.2 UPOL - spotřební materiál pro screeningové a validační testy a položky 1.4.3.1.1 
UPOL – HW a osobní vybavení. 
  
Komise zavazuje žadatele k doložení podrobnějšího harmonogramu zadávacího řízení na dostavbu/modernizaci 
infrastruktury. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) 
vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 6 na cílovou hodnotu 9 a indikátoru 2 02 16 Odborné 
publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 2 na cílovou hodnotu 3 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu projektu.  
 
Komise doporučuje žadateli zvážit širší zapojení mladých výzkumníků a studentů Ph.D. do odborného týmu 
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  49. 

Název žadatele Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní 
infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování 
Czech-BioImaging 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 

Výsledný počet bodů 142 

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 366 978 832,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 330 280 949,34 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

36 697 883,26 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1 Celkové způsobilé výdaje   330 280 949,34  -36 697 883,26  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1 Celkové způsobilé výdaje 
Z důvodu nedostatečně detailního popisu, absence rozpoložkování rozpočtu a chybějící identifikace rozpočtových 
celků nelze posoudit hospodárnost jednotlivých položek rozpočtu Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové 
výše způsobilých výdajů rozpočtu o 10 %. Výše krácení v jednotlivých kapitolách rozpočtu je ponechána na uvážení 
žadatele.  
 
Komise zavazuje žadatele úpravě struktury rozpočtu, k rozčlenění, bližší specifikaci a doplnění podrobnějšího 
zdůvodnění jednotlivých položek rozpočtu. Dále Komise zavazuje žadatele zejména k rozpoložkování všech dílčích 
investic všech subjektů, a to v návaznosti na existující nabídky v případě investic; v ostatních případech 
v návaznosti na jednotlivé položky rozpočtu, funkce, osoby, apod. 
 
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 před vydáním PA k doložení cenových nabídek ze strany UPT, UPO a FU. 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení způsobu využívání investic po skončení fyzické realizace projektu včetně 
formy sdílení mezi partnerskými institucemi. 
 
Komise zavazuje žadatele na základě rozhodnutí Přezkumné komise ze dne 27. 9. 2016 k doplnění klíčové aktivity 
s názvem Řízení projektu/management projektu (či jiným obdobným názvem) do žádosti o podporu včetně všech 
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podrobností, popisu mechanismů řízení projektu, finančního řízení projektu, specifikace konkrétních pracovních 
pozic a osob, provazeb s jednotlivými klíčovými aktivitami, provazeb s jednotlivými položkami rozpočtu a dalšími 
náležitostmi dle podmínek výzvy. V této souvislosti dále Komise zavazuje žadatele k objasnění a specifikaci 
způsobu administrace projektu napříč jednotlivými klíčovými aktivitami a subjekty. 
 
Komise zavazuje žadatele k určení osoby zodpovědné za agendu veřejných zakázek a stavebních prací v rámci 
celého projektu, vč. určení konkrétních osob a jejich funkcí. 
 
Na základě výše uvedeného Komise upozorňuje na složitou strukturu projektu, který je členěn podle výzkumných 
cílů (KA), což s sebou přináší značné požadavky na řízení a vykazování projektu. 
 
Komise doporučuje žadateli změnit strukturu odborného týmu projektu a doplnit jej pracovníkem/pracovníky 
s odbornými znalostmi a zkušenostmi v mezioborových oblastech. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny, především jejího fungování, pravomocí, 
povinností, postupů a odpovědnosti. 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení zajištění způsobu hodnocení programu oponentní skupinou včetně četnosti 
setkávání. Komise doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena minimálně na 
jedenkrát za šest měsíců.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení podepsané přílohy Principy partnerství a prohlášení 
o partnerství pro partnery VUT a UPOL obsahující podíl těchto partnerů na financování projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 31,83 na cílovou hodnotu 70 a indikátoru 2 
02 16 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými 
subjekty ze současné hodnoty 12 na cílovou hodnotu 30 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu 
projektu.  
 
Komise doporučuje žadateli úpravu 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 2 s ohledem na počet zapojených výzkumných pracovníků, délku fyzické realizace projektu a klíčové 
aktivity projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení zvolené cílové hodnoty indikátorů 2 05 00 Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách a 2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách − ženy. 
 
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  50. 

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

Název projektu 
Distribuovaný systém observatorních a terénních měření 
geofyzikálních polí 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800 

Výsledný počet bodů 142 

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 64 230 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 64 230 000,00 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, kap. 1.1.1.4 Hardware a osobní vybavení a kap. 1.1.1.5. Nehmotný investiční majetek, 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, především jejího fungování a odpovědnosti. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci výstupů projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění plánovaných veřejných zakázek do žádosti o podporu. Z informací uvedených 
v žádosti o podporu a jejích přílohách vyplývá, že žadatel plánuje pořízení více položek, na něž se vztahuje 
povinnost postupovat v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů dle kap. 12 Příručky pro žadatele a příjemce - 
obecná část či zákonem č. 134/2016, o veřejných zakázkách.  
 
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. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu projektů doporučených k financování   

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Maximální schválená 

výše finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001569 České vysoké učení technické v Praze 
Brookhavenská národní laboratoř - účast České 
republiky 

19 994 337,30 168 

2. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001794 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
European Spallation Source - účast České republiky - 
OP 

631 371 132,17 167,5 

3. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001796 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

CSDA Research - Výzkumný program Českého 
sociálněvědního datového archivu: Česká republika v 
Mezinárodním programu sociálních šetření ISSP, 
výzkum kvality dat a zdrojů dat 

17 761 273,43 167 

4. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797 CESNET, zájmové sdružení právnických osob E-infrastruktura CESNET - modernizace 208 000 000,00 167 

5. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001677 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
Laboratoř pro výzkum s antiprotony a těžkými ionty - 
účast České republiky - OP 

27 981 000,00 165 

6. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001790 České vysoké učení technické v Praze 
Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím 
výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro 
výzkumnou činnost 

18 658 731,60 164,5 

7. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita 
Ostrava 

IT4Innovations národní superpočítačové centrum - 
cesta k exascale 

503 087 191,90 164 

8. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 Univerzita Karlova v Praze 
LINDAT/CLARIN -  Výzkumná infrastruktura pro 
jazykové technologie - rozšíření repozitáře a 
výpočetní kapacity 

19 986 000,00 163 

9. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001793 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Pokročilé simulační nástroje pro ELI Beamlines 19 993 087,00 163 

10. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. 
Archeologický informační systém ČR - druhá 
generace 

19 893 556,00 162,5 

11. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001789 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Upgrade Českého centra fenogenomiky: vývoj k 
translačnímu výzkumu 

63 150 000,00 162,5 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Maximální schválená 

výše finanční 
podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

12. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634 Univerzita Karlova v Praze 
Národní centrum lékařské genomiky - modernizace 
infrastruktury a výzkum genetické variability 
populace 

58 370 884,34 161,5 

13. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001708 Masarykova univerzita 
ECOPOLARIS - Změny ve struktuře a funkci součástí 
terestrických polárních ekosystémů (CzechPolar2) 

25 800 000,00 161 

14. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777 Masarykova univerzita ELIXIR-CZ: Budování kapacit 68 538 000,00 161 

15. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001802 Masarykova univerzita CERIT Scientific Cloud 118 079 000,00 161 

16. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV 
ČR, v. v. i. 

Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a 
nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a 
udržitelnou budoucnost 

45 734 985,07 161 

17. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758 Univerzita Karlova v Praze Jazyková variabilita v CNC 17 465 440,00 160 

18. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001552 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. Výzkum hustého plazmatu na VI PALS 20 000 000,00 159 

19. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776 Masarykova univerzita 
Česká infrastruktura pro integrativní strukturní 
biologii pro lidské zdraví 

278 681 242,75 159 

20. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001403 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Evropská podpora české účasti na budování CTA 
observatoře (CTA-CZ) 

19 770 496,80 158,5 

21. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001785 České vysoké učení technické v Praze 
Urychlovač Van de Graaff - laditelný zdroj 
monoenergetických neutronů a lehkých iontů 

19 329 936,00 158,5 

22. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. CERN Computing 19 995 200,00 158 

23. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001823 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 
Modernizace Infrastruktury pro studium a aplikaci 
pokročilých materiálů (m-IPMinfra) 

37 322 112,00 158 

24. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001679 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
SPIRAL2 - Systeme de Production d´Ions Radioactifs 
Accélérés en Ligne - účast České republiky - OP 

19 239 129,36 157 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
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25. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001551 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. COMPASS VI - Výzkum 38 833 483,76 156,5 

26. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001740 Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. SHARE-CZ+ Národní výzkum stárnutí 19 992 277,44 156,5 

27. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001787 Univerzita Karlova v Praze Spolupráce na experimentech ve Fermilab 19 424 356,00 156,5 

28. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001315 Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. ACTRIS-CZ RI 61 518 650,22 155,5 

29. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001788 Univerzita Karlova v Praze 
Laboratoř fyziky povrchů - Optická dráha pro výzkum 
materiálů 

43 498 455,00 155 

30. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792 Univerzita Karlova v Praze Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN 103 668 060,53 155 

31. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001405 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. LNSM - Laboratoř spintroniky 43 460 546,00 154,5 

32. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001609 Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
Doplnění výzkumné infrastruktury CzeCOS pro 
zvýšení mezinárodní kvality výzkumu vlivů globální 
změny klimatu na ekosystémy 

22 181 539,00 154,5 

33. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001402 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra 
Augera (AUGER-CZ) 

19 267 551,89 153,5 

34. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001638 Vysoké učení technické v Brně 
Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace 
výzkumné infrastruktury 

27 058 752,02 153,5 

35. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001733 České vysoké učení technické v Praze 
Podzemní laboratoř LSM - česká účast ve výzkumné 
infrastruktuře evropského významu 

19 997 322,00 153 

36. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001782 Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 
Výzkum klíčových ekosystémových interakcí půdy a 
vody na výzkumné infrastruktuře SoWa 

114 016 000,00 152,5 

37. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001761 Masarykova univerzita RECETOX RI 226 018 719,00 152 
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38. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001801 
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, 
a.s. 

Rozvoj výzkumné infrastruktury CATPRO 42 743 819,52 152 

39. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001812 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 
Centrum urychlovačů a jaderných analytických 
metod - OP 

50 171 881,69 152 

40. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001799 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Upgrade Národní infrastruktury chemické biologie 21 551 872,30 151,5 

41. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001829 Univerzita Pardubice Modernizace a upgrade infrastruktury CEMNAT 61 807 137,42 151,5 

42. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001728 Vysoké učení technické v Brně CEITEC Nano+ 145 922 346,00 151 

43. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818 Univerzita Palackého v Olomouci 
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní 
infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ 

19 872 758,00 150 

44. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674 Univerzita Karlova v Praze 
BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k 
výzkumu etiopatogeneze chorob 

35 495 318,00 148 

45. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001743 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 
Česká literární bibliografie - Český literární internet : 
data, analýzy, výzkum 

19 483 447,90 148 

46. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních 
moderních terapií 

19 996 786,00 147,5 

47. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001406 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Středisko analýzy funkčních materiálů 20 999 900,00 145,5 

48. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001798 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
HiLASE inovativní infrastruktura pro výzkum a 
aplikace v materiálového vědě a biomedicíně 

22 471 546,64 142,5 

49. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní 
infrastruktury pro biologické a medicínské 
zobrazování Czech-BioImaging 

330 280 949,34 142 

50. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800 Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Distribuovaný systém observatorních a terénních 
měření geofyzikálních polí 

64 230 000,00 142 
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V. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 
Závěry z jednání Komise:  
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty. 
 
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 2. 2. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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