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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
28. 11. 2018 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II 

 
Prioritní osa 
 

PO1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

624 851 534,05 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. František Macholda, MBA 
Ing. Jan Mužík, Ph.D. 
doc. Ing. Pavel Pačes, Ph.D. 
prof. Ing. Josef Špak, DrSc. 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů, oborových skupin a aglomerací 

Pořadové číslo  1. 

ITI aglomerace Hradecko-pardubická aglomerace 

Název žadatele Univerzita Karlova  

Název projektu Předaplikační výzkum inovativních léčiv a medicínských technologií  

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046  

Výsledný počet bodů 117 

Oborová skupina 5 - Lékařství 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 1 

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 s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 104 121 532,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 93 911 387,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

10 210 144,28 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.04 UV kabinet 0,00  0,00  0,00  -96 000,00  

1.1.2.05 Analytické váhy 0,00  0,00  0,00  -80 000,00  

1.1.2.06 Ultrazvuková lázeň 0,00  0,00  0,00  -90 000,00  

1.1.2.07 Rotační vakuová odpárka 0,00  0,00  0,00  -530 000,00  

1.1.2.10 Skříň na chemikálie 0,00  0,00  0,00  -155 000,00  

1.1.2.11 Bezpečnostní skříň na hořlaviny 0,00  0,00  0,00  -115 000,00  

1.1.2.12 Skleněná preparační kolona pro 
flash chromatography 70/460 
ph 

0,00  0,00  0,00  -52 000,00  

1.2.1.1.1.1.4 FaF UK - administrátor 
veřejných zakázek 

540 000,00  1,00  540 000,00  -540 000,00  

1.2.1.1.1.1.5 LF HK - Věcný manažer 648 000,00  1,00  648 000,00  -864 000,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

10 659 952,50  1,00  10 659 952,50  -351 000,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

3 837 582,90  1,00  3 837 582,90  -126 360,00  

1.2.2.2.3 Pozvání zahraničních expertů 0,00  0,00  0,00  -360 000,00  

1.2.2.2.4 Budování kontaktů v zahraničí - 
garant 

0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.2.3.3 Materiál 14 024 785,32  1,00  14 024 785,32  -6 010 622,28  

1.2.7.1.01 Publicita a propagace 20 000,00  1,00  20 000,00  -85 000,00  
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1.2.7.1.03 FaF UK - Postery 0,00  0,00  0,00  -35 000,00  

1.2.7.1.06 FaF UK - Právní a poradenské 
služby 

0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.2.7.1.07 FaF UK - Odborná školení 0,00  0,00  0,00  -80 000,00  

1.2.7.1.09 LF HK - Externí poradenství 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.2.7.1.10 LF HK - Administrace 
výběrových řízení 

0,00  0,00  0,00  -63 162,00  

1.2.7.1.12 LF HK - Postery 0,00  0,00  0,00  -67 000,00  

1.2.7.1.15 Ochrana duševního vlastnictví 600 000,00  1,00  600 000,00  -50 000,00  

Komentář Komise 
 

Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek v plné výši: 
1.1.2.04 UV kabinet 
1.1.2.05 Analytické váhy  
1.1.2.06 Ultrazvuková lázeň  
1.1.2.07 Rotační vakuová odparka 
1.1.2.10 Skříň na chemikálie 
1.1.2.11 Bezpečnostní skříň na hořlaviny  
1.1.2.12 Skleněná preparační kolona pro flash chromatography 70/460 ph  
Z popisu výzkumného záměru 1 (VZ1) vyplývá, že žadatel již má odpovídající přístrojové vybavení pořízeno. V žádosti 
není zdůvodněno, proč je nezbytné vytvořit dvě nové laboratoře pro účely řešení aktivit projektu. Žadatel 
nezdůvodňuje nákup požadovaného vybavení, zejména nutnost nákupu vůči aktivitám projektu a dosažením cílů 
projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.1.1.1.1.4 FaF UK - Administrátor veřejných zakázek o 50 %. Veřejné 
zakázky (VZ) jsou v žádosti plánovány pouze 2 (jedna na FaF UK a druhá na LF UK) a obě budou realizovány na začátku 
projektu. Následující přípravu a administraci dynamických nákupních systémů, kterými bude na FaF UK pořizován 
materiál, již může ve druhé polovině realizace projektu zajistit administrativní tým. Z tohoto důvodu považuje Komise 
dobu působení administrátora veřejných zakázek po celou dobu realizace projektu  
za nehospodárnou. Za reálnou dobu působení lze považovat 24 měsíců, kdy budou zajištěny VZ a hlavní velké nákupy 
zařízení a materiálu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku položky 1.2.1.1.1.1.5 LF HK - Věcný manažer na 0,3 FTE z důvodu 
nevyvážené výše úvazků u věcných manažerů projektu. Žadatel dostatečně nezdůvodnil potřebu vyššího úvazku  
u této pozice. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následující položky 
(je-li relevantní): 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: 
Do sloupce Cena jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při úvazku ve výši 100 % (pro položky v kapitole 
Platy) nebo hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách  DPČ a DPP). Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. 
„úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole Platy) nebo celkový počet hodin (pro položky v kapitolách DPČ a DPP). Jedná 
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se tedy o součin počtu měsíců, během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin 
pro danou pozici. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.2.2.3 Pozvání zahraničních expertů v plné výši. Popis k položce  
v příloze Studie proveditelnosti č. 1 Detailní komentovaný rozpočet je obecný, položka nemá vazbu k popisu projektu 
uvedeném ve Studii proveditelnosti ani v žádosti.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.2.2.4 Budování kontaktů v zahraničí – garant v plné výši. Popis  
k položce v příloze č. 1 Detailní komentovaný rozpočet je příliš obecný, položka nemá vazbu k popisu projektu, 
k aktivitám projektu ve Studii proveditelnosti ani v žádosti. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.3.3 Materiál o 30 % z důvodu nehospodárnosti a nadhodnocení 
jednotlivých položek. Žadatel popsal v příloze č. 13 Studie proveditelnosti pouze strukturu těchto výdajů pro jeden 
ukázkový rok výzkumu. Žadatel měl jasněji deklarovat, jaké úkony v jakém počtu bude v každém roce realizovat. Tudíž 
měl jasně tuto položku rozklíčovat a ne ji specifikovat typovým výzkumným rokem. Z tohoto důvodu Komise zavazuje 
žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“) doložit přesný počet a druh 
prováděných experimentů v dané ceně a druhu materiálu, tak aby byla položka z pohledu ŘO kontrolovatelná.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.7.1.01 Publicita a propagace na částku 20 000 Kč z důvodu jejího 
nadhodnocení. Komise konstatuje, že na zajištění běžné publicity jsou výdaje v uvedené výši dostačující.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek v plné výši: 
1.2.7.1.03 FaF UK – Postery 
1.2.7.1.12 LF HK – Postery 
V žádosti ani ve Studii proveditelnosti se žadatel o pořízení těchto položek nezmiňuje. Za aktivní účast na konferenci 
považuje Komise přednesení příspěvku, nikoliv pouze poster. Částka na pořízení těchto položek je navíc 
nadhodnocena. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek v plné výši: 
1.2.7.1.06 FaF UK - Právní a poradenské služby (smlouvy, veřejné zakázky apod.) 
1.2.7.1.10 LFHK - Administrace výběrových řízení 
V projektu je již zaměstnán odborník na výběrová řízení s úvazkem 0,5 FTE (pozice 1.2.1.1.1.1.4 FaF UK - Administrátor 
veřejných zakázek). Komise považuje výše uvedené položky za neúčelné a nehospodárné, jelikož pracovní činnost 
spojená s administrativou VZ je totožná jak pro žadatele, tak i pro partnera. VZ jsou v žádosti plánovány pouze 2 (jedna 
zakázka na FaF UK a druhá na LF UK). Výše uvedené položky tedy nejsou opodstatněné.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.7.1.07 FaF UK - Odborná školení v plné výši. Položka není 
opodstatněná v projektu, Komise konstatuje, že jde spíše o školení pro management projektu nikoliv pro vědecké 
pracovníky.  
 
Komise zavazuje žadatele krátit položku 1.2.7.1.09 LF HK - Externí poradenství v plné výši. Výdaje na ochranu 
duševního vlastnictví jsou již zahrnuty v položce 1.2.7.1.15 a ostatní požadované již není opodstatněné.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.7.1.15 Ochrana duševního vlastnictví na částku 600 000 Kč. Výše 
položky se jeví jako nadhodnocená vzhledem k popisu projektu a není v žádosti ani v přílohách dostatečně popsána.  
 
V projektu je plánováno 26 odborných publikací, z toho pouze 6 ve spolupráci se zahraničím, přestože jsou v projektu 
plánovány dlouhodobější zahraniční stáže a žadatel se odkazuje na funkční spolupráci se zahraničím. Komise zavazuje 
žadatele k navýšení hodnoty indikátoru Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím 
vytvořené podpořenými subjekty (2 02 16) na minimální cílovou hodnotu 12 a hodnotu indikátoru Odborné publikace 
(vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (2 02 11) na minimální hodnotu 32.  
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Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doložit upravenou přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu EFRR. V této příloze žadatel musí blíže specifikovat dílčí klíčové výstupy indikátoru 2 41 01 Počet rozšířených 
či modernizovaných výzkumných pracovišť a především způsob stanovení hodnot těchto dílčích výstupů tak, aby bylo 
jasné, jak došel žadatel k cílové hodnotě indikátoru.  
 
Komise upozorňuje žadatele, že výzkumné stáže pro každý výzkumný záměr musí mít přímou vazbu na výzkumné 
aktivity projektu. Nesmí se jednat o dlouhodobé a celoživotní vzdělávání ani vzdělávání v soft skills. Komise zavazuje 
žadatele, aby výstupem těchto zahraničních stáží bylo vytvoření společné publikace. Bude se jednat o výstup stáže, 
nikoliv o výstup v rámci indikátoru Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím 
vytvořené podpořenými subjekty (2 02 16).  
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Pořadové číslo  2. 

ITI aglomerace Hradecko-pardubická aglomerace 

Název žadatele Univerzita Hradec Králové 

Název projektu IT4Neuro(degeneration) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054 

Výsledný počet bodů 108 

Oborová skupina 
2 – Matematika, Informatika, Průmysl: Elektrotechnika 
a robotika 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 81 192 647,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 79 019 305,31 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 173 341,69 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.1.1.1 Projektový a finanční manažer 
(UHK) 

35 000,00  23,00  805 000,00  -805 000,00  

1.2.1.1.1.1.2 Ekonom - účetní (UHK) 27 000,00  2,30  62 100,00  -186 300,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

8 920 245,58  1,00  8 920 245,58  -247 825,42  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

3 211 288,41  1,00  3 211 288,41  -89 216,27  

1.2.3.1.1 IT vybavení - PC nebo notebook 
(UPCE) 

20 000,00  1,00  20 000,00  -20 000,00  

1.2.3.1.2 IT vybavení - Notebook (FNHK) 20 000,00  1,00  20 000,00  -25 000,00  

1.2.3.1.3 IT vybavení laboratoře (UHK) 0,00  0,00  0,00  -800 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.1.1.1.1.1 Projektový a finanční manažer (UHK) na polovinu. Výše 
úvazku pozice je vzhledem k popisu jejích činností, i v souvislosti s pozicemi projektových manažerů v rámci každé 
partnerské instituce, nadhodnocená. 
  
Komise zavazuje krátiti položku 1.2.1.1.1.1.2 Ekonom - účetní (UHK) o 75 %. Nadhodnocena je výše úvazku pro pozici 
ekonom účetní, kdy jako dostatečný je úvazek ve výši 0,05 FTE. Rozpočet obsahuje i další pozice, které dle náplně 
práce mohou agendu Ekonoma vykonávat.  
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Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek (je-li relevantní):  
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
U položek 1.2.3.1.1 IT vybavení - PC nebo notebook (UPCE) a 1.2.3.1.2 IT vybavení - Notebook (FNHK) dochází  
na základě návrhu Řídicího orgánu Komisí ke krácení na jednotkovou cenu 20 000 Kč. Krácení je provedeno na základě 
dokumentu Seznam doporučených cen. Navýšení cen oproti dokumentu nebylo žadatelem dostatečně zdůvodněno.  
 
V kapitole 1.2.3 Hmotný majetek nebyla většina položek nikde v žádosti ani jejích přílohách odůvodněna a doložena 
jejich potřeba pro projekt. Komise proto zavazuje krátit položku 1.2.3.1.3 IT vybavení laboratoře (UHK) v plné výši. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doložit Rozhodnutí o udělení oprávnění k chovu pokusných zvířat dle 
zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Plán pokusu pak žadatel doloží až v samotné realizaci. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že výsledky a výstupy nemohou překročit úroveň připravenosti technologie TRL 3. 
Takovéto aktivity a náklady související s vyšší úrovní technologického dopracování budou považovány za nezpůsobilé 
(např. software). V rámci projektu nelze vyvíjet software na úrovni produktového řešení.  
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Pořadové číslo  3. 

ITI aglomerace Ostravská aglomerace 

Název žadatele Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Název projektu 
Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů 
autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049 

Výsledný počet bodů 128 

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

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 30 500 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 30 290 336,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

209 664,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.1.1 Platy 995 400,00  1,00  995 400,00  -129 600,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

3 150 900,00  1,00  3 150 900,00  -32 400,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 134 324,00  1,00  1 134 324,00  -11 664,00  

1.2.7.1 Outsourcované služby 3 775 060,00  1,00  3 775 060,00  -36 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise na základě návrhu ŘO a také na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje 
žadatele k úpravě položky Projektový manažer (součást rozpočtové položky 1.2.1.1.1.1 Platy) na jednotkovou cenu 
56 000 Kč. U administrativních pracovníků není dostatečné opodstatnění k využití sazeb pro klíčové pracovníky. 
Klíčovost dané pozice není vzhledem k zařazení do administrativního týmu dostatečně zdůvodněna.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 

Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následující 
položky (je-li relevantní): 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny položky 1.2.7.1.4 Nastavení a údržba uložiště (dle přílohy 
Detailní rozpočet) na 2 000 Kč/h z důvodu nadhodnocení oproti cenám obvyklým.  
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: 
Do sloupce Cena jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při úvazku ve výši 100 % (pro položky v kapitole 
Platy) nebo hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách  DPČ a DPP). Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. 
„úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole Platy) nebo celkový počet hodin (pro položky v kapitolách DPČ a DPP). Jedná 
se tedy o součin počtu měsíců, během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin 
pro danou pozici. 

 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění kumulativních výdajů rozpočtu na jednotlivé položky před vydáním PA. 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvolení indikátorů Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách – ženy (2 05 02) a Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy  
(2 04 02) společně se stanovením minimální cílové hodnoty 1. Indikátory 2 05 02 a 2 04 02 jsou povinně svázány 
s indikátory CO 25 a CO 24. Nezvolení tohoto indikátoru nereflektuje pozitivní přístup k horizontálnímu tématu 
„Rovné příležitosti mužů a žen“.  
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Pořadové číslo  4. 

ITI aglomerace Ostravská aglomerace 

Název žadatele Ostravská univerzita 

Název projektu Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060 

Výsledný počet bodů 122 

Oborová skupina 4 - Biologie 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 18 399 976,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 399 976,00 Kč* 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

není vyčísleno 

Komentář Komise 
 
Komise upozorňuje žadatele na nesoulad v hodnotách indikátoru 2 03 12, kdy v žádosti uvádí hodnotu 3, ale ve Studii 
proveditelnosti komentuje větou: „V průběhu trvání projektu budou podány minimálně tři žádosti o mezinárodní 
vědecký projekt a alespoň jedna bude realizována“. V takovém případě měla být ovšem hodnota indikátoru stanovena 
na 1, což by pro tým dané velikosti bylo pořád dostatečně ambiciózní a kvalitu projektu by to nijak nesnižovalo. 
Komise tedy zavazuje žadatele k úpravě indikátoru Počet účastí výzkumných týmů z České republiky v zahraničních 
programech spolupráce (2 03 12) na minimální cílovou hodnotu 1.  
 
Komise zavazuje žadatele ke zvolení indikátorů Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných 
infrastrukturách – ženy (2 05 02) a Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech – ženy  
(2 04 02) společně se stanovením minimální cílové hodnoty na hodnotu 1. Indikátory 2 05 02 a 2 04 02 jsou povinně 
svázány s indikátory CO 25 a CO 24. Nezvolení tohoto indikátoru nereflektuje pozitivní přístup k horizontálnímu 
tématu „Rovné příležitosti mužů a žen“.  
 
V souvislosti s úpravou hodnoty indikátoru 2 03 12 z hodnoty 3 na hodnotu 1 Komise zavazuje žadatele ke krácení 
položek souvisejících s přípravou mezinárodních grantových žádostí o 2/3 výchozího stavu. Náklady na tuto aktivitu 
zahrnují část osobních nákladů ve výši 273 134,88 Kč včetně zdravotního a sociálního pojištění a náklady na služby  
ve výši 36 936,24 Kč. Komise zavazuje tedy žadatele ke krácení nákladů na služby o částku 24 624,16 Kč. Rozdělení 
do jednotlivých podkapitol Komise ponechává na rozhodnutí žadatele, protože nelze jednoznačně určit, které služby 
do této aktivity spadají. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k tomu, aby osobní náklady zahrnul do mezd čtyř hlavních (klíčových) členů odborného 
týmu, protože tato aktivita se dle popisu vztahuje právě k nim, a to formou krácení úvazků o 2/3. O tuto částku pak 
Komise krátí úvazky, tj. v jednotlivých letech jejich hodnoty budou následující: u položky 1.1.2.1.1.1.1 (R. H.): 0,096, 
0,191, 0,191, 0,191; u položky 1.1.2.1.1.1.2 (J. B.): 0,383, 0,765, 0,765, 0,765; u položek 1.1.2.1.1.1.3 a 1.1.2.1.1.1.4 
(M. H., M. Š.) od druhého roku realizace: 0,383, 0,383, 0,383. 
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S ohledem na skutečnost, že z doložených podkladů nelze jednoznačně určit výši krácení, není v Zápise obsaženo 
tabulkové krácení rozpočtu projektu ani stanovena minimální výše krácení a maximální výše celkových způsobilých 
výdajů projektu.  
 

* výsledná výše finanční podpory bude stanovena po krácení provedeném žadatelem na základě návrhů Komise 
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Pořadové číslo  5. 

ITI aglomerace Ústecko-chomutovská aglomerace 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu 
Vývoj nových nano a mikro povlaků na povrchu vybraných 
kovových materiálů - NANOTECH ITI II. 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045 

Výsledný počet bodů 97 

Oborová skupina 9 – Průmysl: Materiály 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 59 601 618,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 57 699 320,92 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 902 297,08 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 PIN on DISK modul a Teplotní 
komora pro zatěžování do 
1000°C - Tribometr 

1 450 000,00  1,00  1 450 000,00  -650 000,00  

1.1.2.3 Ultrazvukové zařízení pro 
povlakování 

0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

1.1.2.4 Vířivoproudý defektoskop 660 000,00  1,00  660 000,00  -140 000,00  

1.1.2.5 Tvrdoměr 1 400 000,00  1,00  1 400 000,00  -100 000,00  

1.1.2.6 Klimatická korozní komora 750 000,00  1,00  750 000,00  -350 000,00  

1.2.1.1.1.1.3 Finanční manažer projektu 
NANOTECH II. 

9 000,00  48,00  432 000,00  -105 600,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

3 591 972,00  1,00  3 591 972,00  -26 400,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 293 109,92  1,00  1 293 109,92  -9 502,08  

1.2.3.1.02 Notebook 0,00  0,00  0,00  -125 000,00  

1.2.3.1.08 Kroužkovací vazač 0,00  0,00  0,00  -6 000,00  

1.2.3.1.09 Skartovací stroj 0,00  0,00  0,00  -13 200,00  

1.2.3.1.10 Digitální fotoaparát 5 093,00  1,00  5 093,00  -9 907,00  

1.2.3.1.13 Nábytek - skříň na dokumenty 4 100,00  2,00  8 200,00  -4 100,00  

1.2.3.1.15 Drobné nákupy přístrojů a 
zařízení - neinvestiční 

0,00  0,00  0,00  -50 000,00  
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1.2.3.1.16 Multifunkční zařízení pro 
intenzivní využití (laserová 
tiskárna+náplně) 

0,00  0,00  0,00  -72 588,00  

1.2.7.1.11 Výdaje v rámci pronájmu 
konferenčního sálu 

0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise konstatuje, že rozpočet projektu není dostatečně jasně provázán s aktivitami projektu. Některé položky 
nejsou řádně odůvodněné ani popsané ve Studii proveditelnosti a jsou pouze heslovitě uvedeny v Detailním rozpočtu 
projektu.   
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.2 - PIN ON DISK MODUL A TEPLOTNÍ KOMORA PRO ZATĚŽOVÁNÍ 
DO 1000°C na hodnotu 1 450 000 Kč, což odpovídá doložené indikativní nabídce.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.1.2.3 Ultrazvukové zařízení pro povlakování v plné výši z důvodu 
nedostatečného zdůvodnění způsobu stanovení ceny (např. indikativní cenovou nabídkou). 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.1.2.4 - Vířivoproudý defektoskop na hodnotu 660 000 Kč,  
což odpovídá doložené indikativní nabídce.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.1.2.5 – Tvrdoměr na hodnotu 1 400 000 Kč, což odpovídá doložené 
indikativní nabídce.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.1.2.6 - Klimatická korozní komora na hodnotu 750 000 Kč,  
což odpovídá doložené indikativní nabídce.  
 
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke krácení 
jednotkové sazby u položky 1.2.1.1.1.1.3 Finanční manažer projektu NANOTECH II. na hodnotu 9 000 Kč za úvazek  
0,2 FTE. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek (je-li relevantní): 
1.2.1.4 FKSP 
1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.2.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: 
Do sloupce Cena jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při úvazku ve výši 100 % (pro položky v kapitole 
Platy) nebo hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách  DPČ a DPP). Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. 
„úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole Platy) nebo celkový počet hodin (pro položky v kapitolách DPČ a DPP). Jedná 
se tedy o součin počtu měsíců, během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin 
pro danou pozici. 
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Z důvodu nedostatečného zdůvodnění požadovaných funkčních a/nebo technických parametrů, požadovaných počtů 
jednotek a absenci jednoznačné a transparentní provazby na aktivity projektu Komise zavazuje žadatele ke krácení 
následujících položek v plné výši: 
1.1.2.3.1.02 Notebook,  
1.1.2.3.1.08 Kroužkovací vazač,  
1.1.2.3.1.09 Skartovací stroj, 
1.1.2.3.1.15 - Drobné nákupy přístrojů a zařízení – neinvestiční, 
1.1.2.3.1.16 - Multifunkční zařízení pro intenzivní využití (laserová tiskárna + náplně) 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.3.1.10 Digitální fotoaparát na částku 5 093 Kč dle přílohy Seznam 
cen obvyklých. Navýšení ceny oproti dokumentu nebylo žadatelem dostatečně zdůvodněno. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.3.1.13 Skříň na dokumenty 2 ks na částku 8 200 Kč dle přílohy 
Seznam cen obvyklých. Navýšení ceny oproti dokumentu nebylo žadatelem dostatečně zdůvodněno. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.7.11 Výdaje v rámci pronájmu konferenčního sálu v plné výši. 
Položka není dostatečně zdůvodněna. Komise konstatuje, že žadatel disponuje dostatečným zázemím.  
 
Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra na krácení položky 1.1.1.2.1 - Rastrovací elektronový mikroskop s velkou 
komorou, EDS analyzátorem, EBSD detektorem a nanoindentorem a ponechává položku v žadatelem požadované 
výši. Rozdíl částek indikativní nabídky a rozpočtu projektu je způsoben procentní částkou DPH.  
 
Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra na krácení položek 1.1.2.3.2.1 - Analytická váha a 1.1.2.3.2.3 - Pásová pila 
a ponechává položky v žadatelem požadované výši. Z předložených materiálů je dle názoru Komise jasná vazba na 
aktivity projektu.  
 

Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra na krácení položky 1.1.2.3.3 Materiál a nezavazuje žadatele ke krácení 
této položky rozpočtu. Provazba na aktivity projektu je z předložených materiálů zřejmá, položka je dostatečně 
zdůvodněna.  
 

Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra s krácením položky 1.1.2.7.1 Outsourcované služby a ponechává položku 
v žadatelem požadované výši. Provazba na aktivity projektu je z předložených materiálů zřejmá, položka  
je dostatečně zdůvodněna.  
 

Komise se neztotožňuje s návrhem arbitra na krácení položky 1.2.8.1 - Cestovné, ubytování, stravné a ponechává 
položku v žadatelem požadované výši. Provazba na aktivity projektu je z předložených materiálů zřejmá, položka 
je dostatečně zdůvodněna.  
 
Komise zavazuje žadatele k doložení bližší specifikace uvedeného výstupu projektu před vydáním PA, a to konkrétně 
popisu tří uvedených monografií (Studie proveditelnosti, strana 21, povinná aktivita b) Realizace výzkumných záměrů 
s potenciálem k budoucímu využití výsledků v praxi). V žádosti nyní chybí jakýkoliv popis obsahu daných monografií, 
zdůvodnění rozsahu, bližší specifikace či předpokládaný náklad vydání.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA doložit upravenou přílohu Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů 
projektu EFRR. V této příloze žadatel musí blíže specifikovat dílčí klíčové výstupy indikátoru 2 41 01 Počet rozšířených 
či modernizovaných výzkumných pracovišť a především způsob stanovení hodnot těchto dílčích výstupů tak, aby bylo 
jasné, jak došel žadatel k cílové hodnotě indikátoru.  
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Pořadové číslo  6. 

ITI aglomerace Plzeňská aglomerace 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu 
Elektrotechnické technologie s vysokým podílem vestavěné 
inteligence 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855 

Výsledný počet bodů 130,5 

Oborová skupina 2 – Matematika, Informatika, Průmysl: Elektrotechnika a robotika 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 103 261 844,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 94 944 014,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

8 317 830,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1 Přesný výkonový analyzátor 1 093 100,00  2,00  2 186 200,00  -385 800,00  

1.2.1.1.1.1.1 F. P. 600 000,00  1,00  600 000,00  -240 000,00  

1.2.1.1.1.1.2 S. M. 324 000,00  1,00  324 000,00  -216 000,00  

1.2.1.1.1.1.3 N. Š. 270 000,00  1,00  270 000,00  -102 000,00  

1.2.1.1.1.1.4 N. P. 300 000,00  1,00  300 000,00  -36 000,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

13 632 225,00  1,00  13 632 225,00  -148 500,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

4 907 601,00  1,00  4 907 601,00  -53 460,00  

1.2.6.4.1 Místní kancelář - režie full-
cost 

7 136 070,00  1,00  7 136 070,00  -7 136 070,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele krátit položku 1.1.2.1 Přesný výkonový analyzátor o 15 % na základě průzkumu trhu. 
Položka je v žádosti nadhodnocena.  
 
Na základě porovnání projektů zavazuje Komise žadatele ke krácení položky 1.2.1.1.1.1.1 F. P. na hodnotu 50.000 Kč 
za úvazek 1,0 FTE. Ke krácení došlo na základě porovnání projektů mezi sebou. Navíc u administrativních pracovníků 
není sazba pro klíčové pracovníky opodstatněná.  
 
Komise zavazuje žadatele krátit položku 1.2.1.1.1.1.2 S. M. o 40 % (tj. snížit úvazek 0,25 FTE na 0,15 FTE). Jelikož je  
v projektu jen velmi malé množství pořizovaných investic, není nutný finanční manažer s úvazkem 0,25 FTE, ale 
postačí pouze max. úvazek 0,15 FTE. Zároveň dochází na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí 
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mezi sebou ke snížení sazby na hodnotu 45 000 Kč za úvazek 1,0 FTE. U administrativních pracovníků není sazba  
pro klíčové pracovníky opodstatněná. 
 
Komise zavazuje žadatele na základě porovnání projektů ke krácení položky 1.2.1.1.1.1.3 N. Š. na hodnotu 45 000 Kč 
za úvazek 1,0 FTE. U této pozice není dostatečné opodstatnění k využití sazeb pro klíčové pracovníky. Klíčovost dané 
pozice není vzhledem k zařazení do administrativního týmu dostatečně zdůvodněna. 
 
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje Komise žadatele ke krácení položky 
1.2.1.1.1.1.4 N. P. na hodnotu 50 000 Kč za úvazek 1,0 FTE.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek (je-li relevantní): 
1.2.1.4 FKSP 
1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.6 Místní kancelář o 50 % jako celek. Komise konstatuje, že vzhledem 
k povaze projektu a ostatním položkám rozpočtu je tato položka nadhodnocena, ačkoliv se žadatel odkazuje na interní 
směrnici. 
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: 
Do sloupce Cena jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při úvazku ve výši 100 % (pro položky v kapitole 
Platy) nebo hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách  DPČ a DPP). Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. 
„úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole Platy) nebo celkový počet hodin (pro položky v kapitolách DPČ a DPP). Jedná 
se tedy o součin počtu měsíců, během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu hodin 
pro danou pozici. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že realizované výzkumné stáže musí mít přímou vazbu na výzkumné aktivity projektu  
a musí být nezbytné pro realizaci výzkumných aktivit. Nesmí se jednat o standardní mobilitu výzkumných pracovníků  
nebo o dlouhodobé a celoživotní vzdělávání ani vzdělávání v soft skills. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA 
doložit bližší specifikaci stáží (např. jaký pracovník, která organizace, jaká je předpokládaná doba trvání, jaký je přínos 
pro daný výzkumný záměr apod.). 
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Pořadové číslo  7. 

ITI aglomerace Plzeňská aglomerace 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu LABIR-PAV / Předaplikační výzkum infračervených technologií 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018 

Výsledný počet bodů 125 

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

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti o podporu 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 103 000 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 102 593 979,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních prostředků 406 020,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.1.1.01 doc. Ing. M. H., Ph.D. 
(administrativní část úvazku, 
0,25 FTE na 54 měsíců, hrubá 
mzda 1 FTE / 65000) 

56 000,00  13,50  756 000,00  -121 500,00  

1.2.1.1.1.1.02 Ing. J. Š., Ph.D. (0,75 FTE na 54 
měsíců, hrubá mzda 1 FTE / 
54000) 

50 000,00  40,50  2 025 000,00  -162 000,00  

1.2.1.1.1.1.07 doc. Ing. M. H., Ph.D. - Příprava 
projektu (0,5 FTE po dobu 3 
měsíců, 1 FTE / 65000) 

56 000,00  1,50  84 000,00  -13 500,00  

1.2.1.1.1.1.09 Ing. J. Š., Ph.D. - Příprava 
projektu (0,5 FTE po dobu 3 
měsíců, 1 FTE / 54000) 

50 000,00  1,50  75 000,00  -6 000,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

7 739 685,00  1,00  7 739 685,00  -75 750,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 786 286,60  1,00  2 786 286,60  -27 270,40  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k doložení cenových nabídek pořízené infrastruktury spolu 
s požadovanými parametry. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 1.2.1.1.1.1.01 doc. Ing. M. H., Ph.D. (administrativní část úvazku,  
0,25 FTE na 54 měsíců, hrubá mzda 1 FTE / 65000) a 1.2.1.1.1.1.07 doc. Ing. M. H., Ph.D. - Příprava projektu (0,5 FTE 
po dobu 3 měsíců, 1 FTE / 65000) na hodnotu 56 000 Kč. U administrativních pracovníků není sazba pro klíčové 
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pracovníky opodstatněná. Ke snížení sazeb došlo rovněž na základě porovnání žádostí projednávaných danou 
Komisí mezi sebou.  
 
Na základě porovnání projednávaných danou Komisí mezi sebou projektů mezi sebou Komise dále zavazuje 
žadatele ke krácení sazby u položek 1.2.1.1.1.1.02 Ing. J. Š., Ph.D. (0,75 FTE na 54 měsíců, hrubá mzda 1 FTE / 54000) 
a 1.2.1.1.1.1.09 Ing. J. Š., Ph.D. - Příprava projektu (0,5 FTE po dobu 3 měsíců, 1 FTE / 54000) na hodnotu 50 000 Kč. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek (je-li relevantní): 
1.2.1.4 FKSP 
1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v kapitole 1.2.6 Místní kancelář se vykazují režie pouze pro potřeby 
administrativního týmu. Režijní výdaje pro ostatní aktivity projektu (nájmy, energie apod.) spadají svým 
charakterem do kapitoly 1.2.7 Nákup služeb.  
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Pořadové číslo  8. 

ITI aglomerace Plzeňská aglomerace 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu Metodika udržitelné terraformace pro inteligentní biotické pumpy 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010062 

Výsledný počet bodů 102 

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

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 1 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 149 729 799,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Vzhledem ke kvalitě předloženého projektu a výši alokace příslušné aglomerace Komise nedoporučuje projekt 
k financování. Výběrová komise se konsensuálně usnesla, že projekt nedosahuje dostatečné kvality, což vyplývá  
i z nízkého počtu dosažených bodů ve věcném hodnocení.  
 
Komise konstatuje, že žadatelem předložené zpracování žádosti je velmi nepřehledné. Chybí jasný popis  
a provázanost aktivit projektu, byl doložen pouze formální harmonogram aktivit, není zde zřejmá návaznost 
jednotlivých aktivit, chybí konkrétní milníky. Analýza rizik byla doložena v nedostatečné podobě, chybí specifikace 
lokalit pro měření, zajištění umístění mobilních stanic není přesně popsáno, nebylo provedeno posouzení fyzické 
proveditelnosti projektu z hlediska organizace a času, vymezení cílových skupin je zcela obecné. 
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Pořadové číslo  9. 

ITI aglomerace Plzeňská aglomerace 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni  

Název projektu 
Výzkum aditivních technologií pro budoucí uplatnění ve 
strojírenské praxi - RTI plus  

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010040  

Výsledný počet bodů 119,5 

Oborová skupina 8 – Průmysl: Energetika, Průmysl: Strojírenství 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 103 000 000,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 102 115 600,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

884 400,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.1.1.1.1.1 Ing. V. K., Ph.D. (0,375 FTE, 
48 měsíců; hrubá mzda 70tis. 
Kč/měsíc/1FTE) 

56 000,00  18,00  1 008 000,00  -252 000,00  

1.2.1.1.1.1.2 Ing. P. R., MBA (0,25 FTE, 48 
měsíců; hrubá mzda 65tis. 
Kč/měsíc/1FTE) 

45 000,00  12,00  540 000,00  -240 000,00  

1.2.1.1.1.1.3 Ing. P. H. (0,25 FTE, 48 
měsíců; hrubá mzda 60tis. 
Kč/měsíc/1FTE) 

50 000,00  12,00  600 000,00  -120 000,00  

1.2.1.1.1.1.4 Ing. P. R. (0,25 FTE, 48 
měsíců; hrubá mzda 60tis. 
Kč/měsíc/1FTE) 

56 000,00  12,00  672 000,00  -48 000,00  

1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

7 855 687,50  1,00  7 855 687,50  -165 000,00  

1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 828 047,50  1,00  2 828 047,50  -59 400,00  

Komentář Komise 
 
Komise konstatuje, že u administrativních pracovníků není sazba pro klíčové pracovníky opodstatněná. Na základě 
této skutečnosti a také na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje Komise 
žadatele ke snížení jednotkových sazeb u následujících položek: 
1.2.1.1.1.1.1 Ing. V. K., Ph.D. (0,375 FTE, 48 měsíců; hrubá mzda 70tis. Kč/měsíc/1FTE) – krácení na hodnotu 
56 000 Kč; 
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1.2.1.1.1.1.2 Ing. P. R., MBA (0,25 FTE, 48 měsíců; hrubá mzda 65tis. Kč/měsíc/1FTE) – krácení na hodnotu 45 000 Kč; 
1.2.1.1.1.1.3 Ing. P. H. (0,25 FTE, 48 měsíců; hrubá mzda 60tis. Kč/měsíc/1FTE) – krácení na hodnotu 50 000 Kč; 
1.2.1.1.1.1.4 Ing. P. R. (0,25 FTE, 48 měsíců; hrubá mzda 60tis. Kč/měsíc/1FTE) – krácení na hodnotu 56 000 Kč.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následující 
položky (je-li relevantní): 
1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Pořadové číslo  10. 

ITI aglomerace Plzeňská aglomerace 

Název žadatele Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.  

Název projektu 
Předaplikační výzkum povrchových úprav aplikovaných pomocí 
perspektivních pokročilých technologií  

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010067  

Výsledný počet bodů 118 

Oborová skupina 9 – Průmysl: Materiály  

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 98 920 000,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 92 100 460,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

6 819 540,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.2.2.1 Tuzemské 509 500,00  1,00  509 500,00  -509 500,00  

1.2.2.2 Zahraniční 1 858 000,00  1,00  1 858 000,00  -1 858 000,00  

1.2.3.1 Hardware a vybavení 294 750,00  1,00  294 750,00  -98 250,00  

1.2.3.2 Stroje a zařízení 555 750,00  1,00  555 750,00  -185 250,00  

1.2.3.3 Materiál 0,00  0,00  5 379 060,00  -3 586 040,00  

1.2.7.1.2 konference, workshopy 582 500,00  1,00  582 500,00  -582 500,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 1.2.2.1 Tuzemské a 1.2.2.2 Zahraniční o 50 %. Kapitola  
je nadhodnocena. Ačkoliv Komise pokládá účast na konferencích za žádoucí, rozsah plánovaných účastí a počet 
konferencí je značně nadsazený, a tudíž nepřiměřený. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek 1.2.3.1 Hardware a vybavení a 1.2.3.2 Stroje a zařízení ve všech letech 
na 75 % z důvodu stručného popisu a odůvodnění ve vazbě na cíle a aktivity projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.3.3 Materiál na 60 % z důvodu nejasného popisu ve vazbě na cíle  
a aktivity projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.2.7.1.2 Konference, workshopy o 50 % z důvodu nadhodnocení 
a nedostatečného popisu a odůvodnění.  
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Komise zavazuje žadatele k úpravě pozice 1.2.1.1.1.1.1 Projektový manažer z klíčové na řadovou a k úpravě platu na 
maximální sazbu 50 000 Kč při 1,0 FTE na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou.  
U této pozice není dostatečné opodstatnění k využití sazeb pro klíčové pracovníky. Klíčovost dané pozice není 
vzhledem k zařazení do administrativního týmu dostatečně zdůvodněna. 
  
Komise zavazuje žadatele k úpravě pozice 1.2.1.1.1.1.2 Technology transfer officer z klíčové na řadovou a k úpravě 
platu na maximální sazbu 56 000 Kč při 1,0 FTE. U této pozice není dostatečné opodstatnění k využití sazeb  
pro klíčové pracovníky. Klíčovost dané pozice není vzhledem k zařazení do administrativního týmu dostatečně 
zdůvodněna. 
  
Pozice 1.2.1.1.1.1.3 Finanční vedoucí projektu je ve Studii proveditelnosti nazvaná jako Finanční koordinátor, 
prezentována jako klíčová, v rozpočtu jako řadová. Této pozici musí odpovídat na základě porovnání žádostí 
projednávaných danou Komisí mezi sebou maximální sazba 45 000 Kč při 1,0 FTE. U této pozice není dostatečné 
opodstatnění k využití sazeb pro klíčové pracovníky. Klíčovost dané pozice není vzhledem k zařazení  
do administrativního týmu dostatečně zdůvodněna. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k přeřazení všech 5 nenominovaných klíčových pracovníků 1.2.1.1.2.1.11 do pozice 
řadových pracovníků. Těmto pozicím musí odpovídat maximální sazba 56 000 Kč při 1,0 FTE. U těchto pozic není 
dostatečné opodstatnění k využití sazeb pro klíčové pracovníky. Klíčovost pozic není dostatečně zdůvodněna. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě pozic pracovníků Č. a V. do pozice řadových pracovníků. Těmto pozicím musí 
odpovídat maximální sazba 56 000 Kč při 1,0 FTE. U těchto pozic není dostatečné opodstatnění k využití sazeb  
pro klíčové pracovníky. Klíčovost pozic není dostatečně zdůvodněna. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě pracovníků H. a P. z pozice excelentních na pozici klíčových pracovníků. Těmto 
pozicím musí odpovídat maximální sazba 72 800 Kč při 1,0 FTE. U těchto pozic není dostatečné opodstatnění k využití 
sazeb pro excelentní pracovníky. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu v kapitole Osobní výdaje následujícím způsobem: 
Do sloupce Cena jednotky uvede žadatel mzdovou/platovou sazbu při úvazku ve výši 100 % (pro položky v kapitole 
Platy) nebo hodinovou sazbu (pro položky v kapitolách  DPČ a DPP). Do sloupce Počet jednotek uvede žadatel tzv. 
„úvazkoměsíc“ (pro položky v kapitole Platy) nebo celkový počet hodin (pro položky v kapitolách DPČ a DPP). Jedná 
se tedy o součin počtu měsíců, během kterých je daná pozice zapojená do projektu a souhrnného úvazku/počtu 
hodin pro danou pozici. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v kapitole 1.2.6 Místní kancelář se vykazují režie pouze pro potřeby 
administrativního týmu. Režijní výdaje pro ostatní aktivity projektu (nájmy, energie apod.) spadají svým charakterem 
do kapitoly 1.2.7 Nákup služeb.  
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění kumulativních výdajů rozpočtu na jednotlivé položky před vydáním PA. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť  
(2 41 01) je měřená jako počet výzkumných pracovišť/center, u nichž došlo v rámci podpory k modernizaci či rozšíření 
výzkumné infrastruktury, tj. k investicím do zařízení či přístrojů využívaných k výzkumným účelům. Hodnota 
indikátoru je stanovena dle počtu výzkumných pracovišť/center dle interního rozdělení příjemce/partnera  
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(tzn., pokud do projektu vstupuje jedno výzkumné centrum, je hodnota 1, pokud do projektu vstupují různá 
pracoviště na straně příjemce či partnerů, je hodnota vyšší). Komise zavazuje k úpravě hodnoty indikátoru na cílovou 
hodnotu 1 dle předložené Studie proveditelnosti (strana 67). 
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV – Hradecko-pardubická aglomerace 

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 

O
b

o
ro

vá
 

sk
u

p
in

a Požadovaná výše 
finanční 

podpory  (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 Univerzita Karlova 
Předaplikační výzkum 
inovativních léčiv a medicínských 
technologií 

5 104 121 532,00 Kč 104 121 532,00 Kč 93 911 387,72 Kč 93 911 387,72 Kč 117 

2. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054 Univerzita Hradec Králové IT4Neuro(degeneration) 2 81 192 647,00 Kč 185 314 179,00 Kč 79 019 305,31 Kč 172 930 693,03 Kč 108 
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V. Přehled žádostí o podporu zařazených do Seznamu projektů zařazených do Zásobníku náhradních projektů – Ostravská aglomerace 

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 

O
b

o
ro

vá
 

sk
u

p
in

a Požadovaná výše 
finanční podpory 

 (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální schválená 
výše finanční 

podpory  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010049 
Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava 

Výzkum identifikace spalování 
nežádoucích látek a systémů 
autodiagnostiky kotlů na tuhá 
paliva pro vytápění domácností 

3 30 500 000,00 Kč 30 500 000,00 Kč 30 290 336,00 Kč 30 290 336,00 Kč 128 

2. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060 Ostravská univerzita 
Nové směry biomedicínského 
výzkumu na Ostravsku 

4 18 399 976,00 Kč 48 899 976,00 Kč 18 399 976,00 Kč* 48 690 312,00 Kč* 122 

*Částka bude ponížena na základě krácení žadatele dle návrhů Komise. 
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VI. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV – Ústecko-chomutovská aglomerace 

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 

O
b

o
ro

vá
 

sk
u

p
in

a Požadovaná výše 
finanční podpory  

(v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010045 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

Vývoj nových nano a mikro povlaků 
na povrchu vybraných kovových 
materiálů - NANOTECH ITI II. 

9 59 601 618,00 Kč 59 601 618,00 Kč 57 699 320,92 Kč 57 699 320,92 Kč 97 
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VII. Přehled žádostí o podporu zařazených do Seznamu projektů zařazených do Zásobníku náhradních projektů – Plzeňská aglomerace       

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 

O
b

o
ro

vá
 

sk
u

p
in

a Požadovaná výše 
finanční podpory  

(v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory (v 
Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0009855 Západočeská univerzita v Plzni 
Elektrotechnické technologie  
s vysokým podílem vestavěné 
inteligence 

2 103 261 844,00 Kč 103 261 844,00 Kč 94 944 014,00 Kč 94 944 014,00 Kč 130,5 

2. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010018 Západočeská univerzita v Plzni 
LABIR-PAV / Předaplikační 
výzkum infračervených 
technologií 

3 103 000 000,00 Kč 206 261 844,00 Kč 102 593 979,60 Kč 197 537 993,60 Kč 125 

3. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010040 Západočeská univerzita v Plzni 
Výzkum aditivních technologií 
pro budoucí uplatnění ve 
strojírenské praxi - RTI plus 

8 103 000 000,00 Kč 309 261 844,00 Kč 102 115 600,00 Kč 299 653 593,60 Kč 119,5 

4. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010067 
Výzkumný a zkušební ústav 
Plzeň s.r.o. 

Předaplikační výzkum 
povrchových úprav 
aplikovaných pomocí 
perspektivních pokročilých 
technologií 

9 98 920 000,00 Kč 408 181 844,00 Kč 92 100 460,00 Kč 391 754 053,60 Kč 118 
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VIII. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV – Plzeňská aglomerace 

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 

O
b

o
ro

vá
 

sk
u

p
in

a Požadovaná výše finanční 
podpory  

(v Kč) 

Požadovaná výše finanční 
podpory kumulativně  

(v Kč) V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010062 České vysoké učení technické v Praze 
Metodika udržitelné terraformace pro 
inteligentní biotické pumpy 

3 149 729 799,00 Kč 149 729 799,00 Kč 102 
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IX. 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 pozorovatelů. 
Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.  
 
Komise projednala žádosti Plzeňské, Ústecko-chomutovské, Hradecko-pardubické a Ostravské aglomerace  
s následujícím výsledkem: Pro všechny žádosti Komise v souladu s pravidly pro výběr projektů stanovenými  
pro výzvu 02_18_069 nejprve stanovila výsledné pořadí projektů dle výsledku z fáze věcného hodnocení a jejich 
příslušnosti k oborovým skupinám.  
Žádosti Ústecko-chomutovské a Hradecko-pardubické aglomerace na základě tohoto pořadí a se zohledněním 
alokace určené pro tyto aglomerace Komise doporučuje zařadit do Seznamu projektů doporučených k podpoře 
z OP VVV.  
Pro žádosti Plzeňské a Ostravské aglomerace Komise doporučuje vytvoření zásobníku náhradních projektů, 
neboť alokace určená pro tyto aglomerace nevystačí na podporu žádostí, které skončily v dané aglomeraci  
ve své oborové skupině na prvním místě. Žádosti budou v zásobníku náhradních projektů příslušné aglomerace 
v souladu s krokem 2 výběru projektů seřazeny sestupně dle počtu bodů získaných ve fázi věcného hodnocení, 
bez ohledu na příslušnost k oborové skupině.  
Do zásobníku náhradních projektů Ostravské aglomerace budou se zohledněním jejich kvality zařazeny všechny 
projednané žádosti.  
Do zásobníku náhradních projektů Plzeňské aglomerace navrhuje Komise zařadit žádosti, které obdržely  
118 bodů a více. Žádost, která obdržela 102 bodů, navrhuje Komise zařadit se zohledněním její kvality a alokace 
aglomerace do Seznamu žádostí nedoporučených k financování. 
 
Pro žádosti Ostravské a Plzeňské aglomerace zařazené do zásobníku náhradních projektů navrhuje Komise 
Řídicímu orgánu OP VVV zvážit navýšení alokace aglomerace tak, aby mohly být tyto žádosti podpořeny. 
 
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 28. 11. 2018 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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