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Oprava zápisu z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV 

 

Datum konání: 24. 2. 2017 

Číslo výzvy: 06_16_018 

 

 

II. Projednávané Žádosti o podporu 

Pořadové číslo 3. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Tvorba výzkumně zaměřeného doktorského 
studijního programu Regionální ekonomie 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002596 

Výsledný počet bodů 96 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 - 1 - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení 

Požadovaná výše finanční podpory 9 809 124,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 859 970,87 Kč* 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

949 153,43 Kč* 

Požadované úpravy rozpočtu* 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 Projektový 
manažer 

42 000,00  7,20  302 400,00  -228 319,86  

1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 35 000,00  7,20  252 000,00  -277 479,72  

1.1.1.2.1.1 Hlavní řešitel 72 800,00  7,20  524 160,00  -0,12  

1.1.1.2.1.2 Koordinátor klíčové 
aktivity 

56 000,00  14,50  812 000,00  -0,08  

1.1.1.2.1.3 Odborný garant 56 000,00  10,00  560 000,00  -0,13  

1.1.1.2.1.4 Odborný pracovník 46 295,00  29,20  1 351 814,00  -145,42  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 172 661,78  1,00  1 172 661,78  -126 486,33  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

422 158,24  1,00  422 158,24  -45 535,08  

1.2 Paušální náklady    2 531 420,25  -271 186,69  
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Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.  
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí 
tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 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 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 

1.1.4.3.1 Sociální fond 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení 

následující položky: 

1.2 Paušální náklady 

  
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat úspěšnou realizaci. Jeho slabou stránkou je mírně 
nadhodnocený rozpočet. 
 

* Na základě zpětné kontroly bylo zjištěno, že pro úpravu rozpočtu byla využita pracovní verze 

hodnotící tabulky, nikoliv její finální verze odsouhlasená všemi členy Hodnoticí komise.  

Po zapracování požadovaných úprav rozpočtu dle finální verze hodnotící tabulky došlo též ke změně 

maximální výsledné výše finanční podpory a celkové minimální výše krácených finančních 

prostředků. 

 

Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni. 

 

 

V Praze dne 23. 5. 2017 
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