Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen „Komise“)
I. Identifikace Komise
Datum jednání

2. 2. 2018

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office
Park, Českomoravská 2420, Praha 9

Pořadí jednání Komise

1.

Číslo výzvy a název výzvy

02_17_044
Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Prioritní osa

2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy v Kč

3 400 000 000,00
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II. Projednávané Žádosti o podporu
Pořadové číslo

1.

Název žadatele

Mendelova univerzita v Brně

Název projektu

Centrální laboratoře Mendelovy univerzity v Brně

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Výsledný počet bodů

32

Požadovaná výše finanční podpory

115 354 854,45 Kč

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

113 682 854,45 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.2
1.2

Stroje a zařízení
Nepřímé náklady

1 672 000,00 Kč

Jednotková
cena
0,00
10 486 804,95

Počet
jednotek
0,00
1,00

Celkem
71 589 192,50
10 334 804,95

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-1 520 000,00
-152 000,00

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových
hodnot indikátorů 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 Přímé náklady dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že v investičních celcích se objevuje řada položek, které svou výší spadají
do neinvestičních výdajů. Pokud tyto výdaje zůstanou v rozpočtu v investicích, je nutné je také jako
investice účtovat a na jejich úhradu budou poskytovatelem zaslány investiční prostředky.
S ohledem na nepřehlednost funkčních celků a jejich obsahu Komise zavazuje žadatele k vytvoření
přehledné tabulky, ze které bude patrný název funkčního celku a přehled investic, které do tohoto
celku zahrnul (v členění, které je použito v přílohách žádosti o podporu), ke každé investici bude rovněž
uvedena příslušná položka rozpočtu.
Projekt je v souladu se strategickými dokumenty žadatele, existuje potenciál zapojení velkého
množství cílové skupiny, tj. studentů bakalářského a magisterského studia, kteří budou využívat
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pořízenou infrastrukturu a EIZ. Slabými stránkami projektu je obecné zdůvodnění potřebnosti
projektu, nízká přehlednost rozpočtu ve vazbě na stanovené funkční celky, nedostatky v řízení rizik,
dále ne zcela jasný plán udržitelnosti, který neuvažuje nad náklady na udržování plánovaných investic.
Existují rovněž pochybnosti ohledně stanovení cílových hodnot některých indikátorů, viz výsledná
hodnoticí tabulka.
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Pořadové číslo

2.

Název žadatele

Univerzita Palackého v Olomouci

Název projektu

Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého

Registrační číslo
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008523
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Výsledný počet bodů

37

Požadovaná výše finanční podpory

231 920 000,00 Kč

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

231 287 500,00 Kč

Kód
1.1.2.1.3
1.2

Název položky
Materiál
Nepřímé náklady

632 500,00 Kč

Jednotková
cena
0,00
0,00

Počet
jednotek
0,00
0,00

Celkem
6 296 434,85
21 026 136,36

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-575 000,00
-57 500,00

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových
hodnot indikátorů 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 Přímé náklady dochází ke snížení následující položky:
1.2 Nepřímé náklady
Silnými stránkami projektu je kvalitní zpracování komentáře k rozpočtu včetně průzkumu trhu, dále je
dobře zdůvodněna potřebnost projektu ve vazbě na strategické záměry žadatele. Slabými stránkami
projektu je ne zcela jasné vymezení harmonogramu projektu, a to včetně harmonogramu veřejných
zakázek, dále chybí vnitřní kontrolní systém.
Komise upozorňuje žadatele, že z projektu této výzvy není možné pořizovat přístup k informačním
zdrojům, který je zajištěn prostřednictvím projektu CzechELib.
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Pořadové číslo

3.

Název žadatele

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní
univerzitě Praha
CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008526

Název projektu

Registrační číslo
Členové Komise, kteří se Podjatí
--neúčastní projednávání
Nepřítomni
--projektu
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu
Hlasování o výsledku věcného hodnocení Pro
Žádosti o podporu
5

Proti

Zdrželo se

Nehlasovalo

0

0

0

Výsledek jednání o Žádosti o podporu

Doporučena s výhradou a doporučením

Výsledný počet bodů

36

Požadovaná výše finanční podpory

4 769 004,90 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených
finančních prostředků

4 769 004,90 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy cílových hodnot
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.
Komise zavazuje žadatele k přesunu položky 1.1.2.1.1.10 Oblast 7.1 Stolní počítač do kapitoly 1.1.1.3
Hardware a vybavení. Zařízení s cenou nad 40 000 Kč spadá do investičních výdajů.
Silnými stránkami projektu je podrobně zpracovaný rozpočet včetně podložení jednotlivých položek
rozpočtu cenovým průzkumem a zdůvodnění potřebnosti. Slabými stránkami projektu je analýza rizik,
způsob určení a nápočtu cílových hodnot indikátorů projektu, obecný popis udržitelnosti projektu bez
specifikace personální a finanční udržitelnosti, nedostatky v popisu souladu aktivit projektu vzhledem
k ESF aktivitám realizovaným v rámci OP VVV nebo obdobným ESF aktivitám předchozího
programového období.
Komise upozorňuje žadatele, že z projektu této výzvy není možné pořizovat přístup k informačním
zdrojům, který je zajištěn prostřednictvím projektu CzechELib.

5

III. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV (dle výsledného počtu bodů)
Požadovaná výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční
podpory (v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet
bodů

Název projektu

Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

Univerzita Palackého v
Olomouci

Rozvoj studijního prostředí na
Univerzitě Palackého

231 920 000,00

231 920 000,00

231 287 500,00

231 287 500,00

37,0

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008526

Metropolitní univerzita
Praha, o.p.s.

Podpora rozvoje studijního
prostředí na Metropolitní
univerzitě Praha

4 769 004,90

236 689 004,90

4 769 004,90

236 056 504,90

36,0

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008510

Mendelova univerzita v Brně

Centrální laboratoře
Mendelovy univerzity v Brně

115 354 854,45

352 043 859,35

113 682 854,45

349 739 359,35

32,0

Poř.
č.

Reg. č. projektu

1.

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008523

2.

3.
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Žadatel

IV. Průběh jednání Komise
Celkový komentář k jednání Komise
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise
a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Jednání Komise se zúčastnil
zástupce ŘO s právem veta.
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise.

Neveřejná část zápisu:
Přílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Seznam členů Komise
Prezenční listina
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci
Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+)
Hlasovací archy členů Komise

V Praze dne 2. 2. 2018

Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová

Podpis předsedy Komise
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Podpis zástupce ŘO OP VVV

