
 

 

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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
11. 7. 2018 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

 
Prioritní osa 
 

PO 1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

1 100 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

RNDr. Oldřich Stolín, Ph.D. 
Ing. Gabriela Kuncová CSc. 
doc. Ing. Martin Černý, Ph.D. 
Ing. Miloslav Slezák, CSc. 

  



 

 

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů a oborových skupin 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Masarykova univerzita  

Název projektu Analýza českých genomů pro teranostiku 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 

Výsledný počet bodů 117,5 

Oborová skupina  4 – Biologie  

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k financování s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 99 329 254,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 94 757 913,70 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 571 340,30 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    94 757 913,70  -4 571 340,30  

1.1.2.2.1.2.5.1 CZ cesty k partnerům za účelem 
výzkumu 

0,00  0,00  0,00  -120 096,00  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Výběrové komise z důvodu předložení Připomínek  
k podkladům ŘO v procesu schvalování žadatelem dne 17. 5. 2018 (dále jen „Připomínky“). Přezkumná komise na 
svém jednání dne 6. 6. 2018 vyhodnotila Připomínky jako důvodné, na základě toho bylo u vybraných kritérií 
provedeno opravné hodnocení a vzhledem k výslednému počtu bodů (se započítáním opravného hodnocení) a 
pravidlům pro výběr projektů stanoveným výzvou byla žádost opětovně zařazena na jednání Výběrové komise. 
 
Komise zohlednila hodnocení všech hodnotitelů i opravného hodnotitele s následujícím komentářem:   
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
Komise konstatuje, že plánované finanční prostředky jednotlivých partnerů projektu nejsou vždy dostatečně 
zdůvodněny, nicméně na základě popisu projektu a informací uvedených ve studii proveditelnosti je zřejmá 
nezbytnost těchto položek pro realizaci jednotlivých klíčových aktivit a naplnění cílů projektu. Komise tedy tyto 
výdaje v rozpočtu projektu ponechává, avšak vzhledem k nedostatečnosti jejich zdůvodnění zavazuje žadatele ke 
krácení prostředků jednotlivých partnerů s výjimkou kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje o 10 %.  
 
 



 

 

Konečná maximální výše finančních prostředků jednotlivých partnerů (bez kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje) tak bude 
po krácení následující: 
Institute of Applied Biotechnologies a.s.: 10 449 000,00 Kč  
Univerzita Karlova: 15 010 750,80 Kč  
Univerzita Palackého v Olomouci: 12 585 447,90 Kč  
Genomac výzkumný ústav, s.r.o.: 2 016 000,00 Kč 
 
Komise nechává výhradně na žadateli a jeho partnerech, do kterých kapitol (kromě kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje) 
a v jaké míře zapracuje výše uvedené krácení. Z tohoto důvodu je v tabulce Požadované úpravy rozpočtu uvedena 
pouze konečná maximální výše kapitoly 1 Celkové způsobilé výdaje. 
 
Nad rámec výše uvedeného krácení Komise zavazuje žadatele a partnera Genomac výzkumný ústav, s.r.o. 
k následující úpravě rozpočtu: 
 
1.1.2.2.1.2.5.1 CZ cesty k partnerům za účelem výzkumu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši, neboť dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu nejsou cestovní náhrady způsobilými výdaji pro subjekty 
podpořené dle GBER.  
 
1.1.2.1.1.3.1.1.1 Sběr vzorků 
Komise zavazuje žadatele k formální úpravě výše uvedené položky tak, aby Cena jednotky odpovídala hodinové 
odměně a Počet jednotek odpovídal počtu hodin uvedených v příloze Detailní rozpočet.  
 
1.1.2.3.1.1.1 Chemikálie 
1.1.2.3.1.1.2 Drobný hmotný majetek 
1.1.2.3.1.1.5 Sekvenační chemie 
1.1.2.3.1.3.1 Chemikálie 
1.1.2.3.1.3.3 Sekvenační chemie 
1.1.2.3.1.3.5 Drobný hmotný majetek 
1.1.2.3.1.4.1 Spotřební materiál 
1.1.2.3.1.4.2 Sekvenační chemie 
1.1.2.3.2.2.1 Sekvenační chemie 
1.1.2.6.1.1.1 Servis přístrojů 
1.1.2.6.1.1.3.1 Zajištění vzorků 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci výše uvedených položek jejich rozdělením do nově vytvořených 
podrobnějších položek rozpočtu tak, aby bylo zřejmé, jaké konkrétní vybavení bude v rámci dané položky 
pořizováno, a to zejména s ohledem na lepší kontrolovatelnost ze strany ŘO v průběhu realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k tomu, aby byl výsledek aktivity d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných 
aktivit/záměrů, který se nepromítá do indikátorů (Národní referenční genomová databáze), bezplatně zpřístupněn 
minimálně pro odbornou veřejnost na veřejně dostupném místě, a to nejpozději k datu ukončení fyzické realizace 
projektu. Databáze bude zájemcům zpřístupněna po celou dobu udržitelnosti projektu. Zpřístupnění databáze bude 
oznámeno samostatnou aktualitou/zprávou na webu příjemce. V tomto oznámení bude uveden jmenovitě 
pracovník zodpovědný za přístup k databázi, na nějž se budou moci zájemci o přístup do databáze obracet. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátorů Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se 
zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty (2 02 16) z hodnoty 1 na hodnotu 3 a Odborné 
publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (2 02 11) z hodnoty 5 na hodnotu 12, a to 
s ohledem na velikost odborného týmu a zaměření projektu, celkové struktuře plánovaných výstupů a oblasti 
výzkumu, na níž je projekt zaměřen. Komise zároveň doporučuje žadateli, aby se minimálně 6 publikací zabývalo 
analýzou získaných dat, nikoli pouze technikou jejich získávání. 



 

 

  
Komise v souladu s výhradou hodnotitele u kritéria 2.2 Struktura a velikost odborného týmu (úvazky včetně 
případného externího zajištění) zavazuje žadatele u aktivity l) Zapojení zástupců aplikační sféry do výuky, včetně 
odborného vedení studentských prací, k navýšení jiného výsledku, který se nepromítá do indikátorů – diplomové 
práce na hodnotu minimálně 6. 
 
U aktivity c) Příprava a vznik strategie dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací se subjekty z aplikační sféry 
je dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část očekávaným výsledkem na straně subjektů z aplikační sféry 
aktualizovaný nebo nově vytvořený interní dokument/vnitřní předpis upravující spolupráci s výzkumnými 
organizacemi v oblasti VaV. Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory 
(dále jen „PA“) k doplnění daných výstupů pro zapojené partnery z aplikační sféry do seznamu výsledků a výstupů 
aktivity c) ve Studii proveditelnosti. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v případě indikátoru Počet uspořádaných jednorázových akcí (5 10 17) je uvedena 
jiná cílová hodnota v žádosti o podporu (hodnota 4) a ve Studii proveditelnosti (hodnota 6). Komise zavazuje 
žadatele před vydáním PA k uvedení dané nejasnosti do souladu, tj. k úpravě cílové hodnoty v žádosti o podporu 
na hodnotu 6.  
 
Dále Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy projektu nemohou překročit úroveň technologie TRL 3.  
Aktivity a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např. 
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).  

  



 

 

Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.  

Název projektu 
Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými 
kvantovými objekty a vláknovými sítěmi  

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460 

Výsledný počet bodů 117 

Oborová skupina 3 – Chemie, Vědy o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika  

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k financování s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 92 327 313,60 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 92 147 313,60 Kč  

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

180 000,00 Kč  

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.2.1.2.3.1  WP2 společné experimenty - 
odborný tým  

0,00 0,00 0,00 -180 000,00  
 

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Výběrové komise z důvodu předložení Připomínek  
k podkladům ŘO v procesu schvalování žadatelem dne 16. 5. 2018 (dále jen „Připomínky“). Přezkumná komise na 
svém jednání dne 4. 6. 2018 vyhodnotila Připomínky jako důvodné, na základě toho bylo u vybraných kritérií 
provedeno opravné hodnocení a vzhledem k výslednému počtu bodů (se započítáním opravného hodnocení) 
a pravidlům pro výběr projektů stanoveným výzvou byla žádost opětovně zařazena na jednání Výběrové komise. 
 
Komise zohlednila hodnocení všech hodnotitelů i opravného hodnotitele s následujícím komentářem:   
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.2.1.2.3.1 WP2 společné experimenty - odborný tým  
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky v plné výši, neboť dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu nejsou cestovní náhrady způsobilými výdaji pro subjekty 
podpořené dle GBER.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k vytvoření harmonogramu výběrových řízení a nominaci konkrétní 
osoby/konkrétních osob, která/které bude/budou zodpovědná/é za přípravu a řádný průběh výběrových řízení.  
 
Komise zavazuje žadatele na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou a s přihlédnutím 
k velikosti a struktuře výzkumného týmu, plánovaných velikostí úvazků jednotlivých členů týmu, celkové struktuře 



 

 

plánovaných výstupů a oblasti výzkumu, na níž je projekt zaměřen, a s ohledem na plánovanou výši celkových 
způsobilých výdajů projektu k navýšení cílové hodnoty indikátoru Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) 
vytvořené podpořenými subjekty (2 02 11) na 15. Hodnota indikátoru je nastavena rovněž s přihlédnutím s k dalším 
deklarovaných výsledkům a výstupům dané aktivity, především k uvedenému počtu udělených národních patentů 
(P). 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet podpořených spoluprací (5 43 10) je měřena jako počet 
cílené spolupráce mezi příjemcem a různými subjekty v rámci spolupráce navázané v rámci projektu (výzkumné 
organizace, aplikační sféra). Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA jasně specifikoval cílovou hodnotu 
indikátoru dle výše uvedené definice a v návaznosti na informace uvedené v kap. 4.1 Studie proveditelnosti.  
 
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výsledku a výstupu zahraniční stáže aktivity j) Odborné vzdělávání 
výzkumných pracovníků související s aktivitami projektu (kap. 6.1 Studie proveditelnosti). Komise zavazuje žadatele 
před vydáním PA doplnit délku jednotlivých stáží, předpokládané účastníky, obsah, rozsah a formu těchto stáží. 
Komise zároveň v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 13. Partnerství upozorňuje 
žadatele, že v návaznosti na realizaci těchto stáží nesmí být účast partnera projektu založena na komerčním vztahu 
k předmětu projektu a k příjemci. Komise dále upozorňuje žadatele, že výzva není určena pro realizaci 
dlouhodobých stáží – dlouhodobě lze realizovat pouze takové aktivity, které souvisejí s realizací výzkumu (nikoli 
vzdělávání).  
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 
modernizovaných výzkumných infrastrukturách (2 05 00/CO25) je měřená jako počet všech pracovních míst 
obsazených výzkumnými pracovníky, které souvisí s vykonáváním aktivit VaV přímo nebo jsou přímo ovlivněny 
realizací projektu, tj. je dána součtem FTE úvazků výzkumných pracovníků v podpořených centrech – jak centrech 
excelence, tak v regionálních centrech VaV, přepočítaných na FTE. Cílová hodnota je součtem FTE za všechny roky 
realizace projektu.  
 
Komise dále upozorňuje žadatele, že indikátor Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech 
(2 04 00/CO24) je definován jako počet všech nově vytvořených pracovních míst obsazených výzkumnými 
pracovníky přepočítaných na FTE. Pracovní místo je přímým výsledkem implementace nebo realizace projektu, 
musí být obsazeno (volná místa nejsou započítána) a musí zvýšit celkový počet výzkumných pracovních míst v 
organizaci. Zaměstnanci podpory výzkumu, kteří nejsou přímo zapojeni v aktivitách VaV, nejsou započítáváni. 
Indikátor se zaměřuje na zaměstnance. Podpořená instituce může být nová nebo existující.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů CO 24 a CO 25 dle výše uvedených definic a dále, 
aby dané hodnoty byly uvedeny do souladu s údaji ve Studii proveditelnosti a žádosti o podporu (aktuálně dochází 
k záměnám mezi oběma indikátory).  
 
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy projektu nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Aktivity 
a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např. 
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika).  

 

  



 

 

 

Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Česká zemědělská univerzita v Praze 

Název projektu 
Zodpovědný management vody v intravilánu obce ve vztahu 
k okolní krajině 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008403 

Výsledný počet bodů 120,5 

Oborová skupina 3 – Chemie, Vědy o zemi, atmosféře, životní prostředí, Fyzika 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 2 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 2 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k financování s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 99 998 893,02 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 91 197 340,62 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

8 801 552,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské 
příspěvky 

0,00  0,00  30 246 209,60  -8 801 552,40  

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Výběrové komise z důvodu předložení Připomínek  
k podkladům ŘO v procesu schvalování žadatelem dne 17. 5. 2018 (dále jen „Připomínky“). Přezkumná komise na 
svém jednání dne 6. 6. 2018 vyhodnotila Připomínky jako důvodné a zařadila žádost zpět do fáze výběru projektů, 
formou zařazení na novou výběrovou komisi. 
 
Výběrová komise opětovně projednala celou žádost o podporu s následujícím komentářem: 
 
Rozsah předpokládaných prací odborného týmu žadatele a partnerů neodpovídá předpokládaným nákladům 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky ve vztahu k výstupů primárně výzkumných aktivit 
b)  Vytvoření, realizace, či prohloubení spolupráce v rámci partnerství výzkumných organizací s aplikační sférou 
(dále jen „aktivita B“) a d) Spolupráce v rámci realizace společných výzkumných aktivit/záměrů (dále jen „aktivita 
D“).  
 
Z výše uvedeného důvodu Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na níže uvedené pozice v odborném týmu 
podílejících se na aktivitě B nebo na aktivitě D. Komise vycházela z popisu jednotlivých pozic v příloze Detailní 
rozpočet, kde žadatel uvádí, na které aktivitě se daná odborná pozice podílí. 
1.1.2.1.1.1.1.1.7 Vedoucí výzkumného záměru 
1.1.2.1.1.1.1.1.8 Výzkumník senior - Vedoucí výzkumné části intravilán 



 

 

1.1.2.1.1.1.1.1.9 Výzkumník senior - Vedoucí výzkumné části extravilán 
1.1.2.1.1.1.1.1.10 Výzkumník senior - klíčový 
1.1.2.1.1.1.1.1.11 Výzkumník senior 2 - klíčový 
1.1.2.1.1.1.1.1.12 Výzkumník senior 1 – řadový 
1.1.2.1.1.1.1.1.13 Výzkumník senior 2 - řadový 
1.1.2.1.1.1.1.1.14 Výzkumník junior - klíčový 
1.1.2.1.1.1.1.1.15 Výzkumník junior 1 - řadový 
1.1.2.1.1.1.1.1.16 Výzkumník junior 2 - řadový 
1.1.2.1.1.1.1.1.17 Technik 1 
1.1.2.1.1.1.1.1.18 Technik 2 
1.1.2.1.1.1.1.1.19 Technik 3 
1.1.2.1.1.1.1.1.20 Technik 4 
1.1.2.1.1.1.1.1.21 Doktorand 
1.1.2.1.1.1.2.2.1 Vedoucí výzkumného záměru - DEKONTA 
1.1.2.1.1.1.2.2.2 Výzkumník senior 
1.1.2.1.1.1.2.2.3 Výzkumník junior 
1.1.2.1.1.1.2.2.4 Laborant 
1.1.2.1.1.1.2.2.5 Technik 
1.1.2.1.1.3.1.1.3 Estetika intravilánových prvků – průzkum 
1.1.2.1.1.3.1.1.4 Hydrotechnika 2D modelování 
1.1.2.1.1.3.1.1.5 Sběr dat (vodní rostliny, měkkýši, vodní brouci, vážky, obojživelníci) 
1.1.2.1.1.3.1.1.6 Determinace – vodní bezobratlí 
 
 
Dále Komise zohlednila fakt, že některé pozice se podílí i na realizaci jiných aktivit, než jsou primárně výzkumné 
aktivity B a D (pozice 1.1.2.1.1.1.1.1.7 Vedoucí výzkumného záměru se podílí na dalších 2 aktivitách, pozice 
1.1.2.1.1.1.1.1.8 až 1.1.2.1.1.1.1.1.12 se podílejí na další jedné aktivitě). 
 
Součet výdajů požadovaných žadatelem pro výše uvedené pozice zapojené do aktivit B a D činí 31 544 912,00 Kč. 
Součet těchto výdajů po krácení činí maximálně 22 743 359,60 Kč.  
 
Komise nechává výhradně na žadateli, které konkrétní pozice (z výše uvedených) a v jaké míře sníží, avšak tak, aby 
jejich součet nepřesáhl částku 22 743 359,60 Kč. Doporučuje ale žadateli, aby se snížení týkalo především rozsahu, 
tedy počtu pracovních hodin a výše úvazku.  
 
Komise zavazuje žadatele vzhledem ke krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky ke 
krácení relevantních položek v rámci kapitoly 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení. Toto krácení 
není uvedeno v tabulce Požadované úpravy rozpočtu a není promítnuto ve výsledné výši finanční podpory.  
 
Komise zavazuje žadatele k upřesnění výsledku a výstupu Stáže ve společnosti Dekonta, a.s. aktivity B (kap. 4.1 
Studie proveditelnosti). Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doplnit délku jednotlivých stáží, předpokládané 
účastníky, obsah, rozsah a formu těchto stáží. Komise zároveň v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná 
část, kapitola 13. Partnerství upozorňuje žadatele, že v návaznosti na realizaci těchto stáží nesmí být účast partnera 
projektu založena na komerčním vztahu k předmětu projektu a k příjemci. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy projektu nemohou překročit úroveň technologie TRL 3. Aktivity 
a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé (např. 
poloprovoz, ověřená technologie, certifikovaná metodika). 



 

 

IV. Přehled žádostí o podporu zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV   
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1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008403 
Česká zemědělská 
univerzita v Praze 

Zodpovědný management 
vody v intravilánu obce ve 
vztahu k okolní krajině 

3 99 998 893,02 99 998 893,02 91 197 340,62 91 197 340,62 120,5 

2. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460 
Ústav přístrojové techniky 
AV ČR, v. v. i. 

Mezioborově orientovaná 
spolupráce v metrologii s 
chladnými kvantovými 
objekty a vláknovými sítěmi 

3 92 327 313,60 192 326 206,62 92 147 313,60 183 344 654,22 117 

3. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008448 Masarykova univerzita 
Analýza českých genomů pro 
teranostiku 

4 99 329 254,00 291 655 460,62 94 757 913,70 278 102 567,92 117,5 

 



 

 

V. 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. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele. 
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 
Komise projednala projekty zařazené do oborových skupin: Chemie, Věda o zemi, atmosféře, životní prostředí, 
Fyzika (skupina 3) a Biologie (skupina 4). Na základě výsledku hodnocení ve fázi věcného hodnocení a pravidla 
pro výběr projektů stanoveného výzvou Komise navrhuje zařadit do Seznamu doporučených žádostí k podpoře 
z OP VVV všechny projednané projekty. Současně Komise navrhuje ŘO OP VVV navýšit alokaci výzvy tak, aby 
mohly být podpořeny všechny projekty, které Komise navrhla zařadit do Seznamu doporučených žádostí 
k podpoře z OP VVV. 
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise. 

 

Přílohy zápisu: 

Přehled žádostí o podporu zařazených do Seznamu doporučených žádostí k podpoře z OP VVV 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 11. 7. 2018 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Tomáš Jeřábek 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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