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

17. 9. 2019

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

2.

Číslo a název výzvy

02_18_054 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II

Prioritní osa

PO2

Vyhlašovatel

ŘO OP VVV MŠMT

Alokace výzvy

1 100 000 0000 Kč

II. Složení Komise
Předseda Komise

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

Ing. Magda Piroutková
doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.
prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

1

III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů
Pořadové číslo

11.

Název žadatele

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Název projektu

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014638

Výsledný počet bodů

108

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

3

0

0

1

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

21 849 980,13 Kč

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

21 158 707,13 Kč

Kód
1.1.2.2.1.1
1.1.2.2.1.3
1.1.2.2.1.5
1.1.2.6.1.10
1.1.2.6.3.1
1.1.2.6.3.3
1.3

Název položky
Hodnocení_stáž I_FROV JU
(Kanada)
Transfer_stáž I_REK JU (USA) 2x
Transfer_stáž III_REK JU
(Japonsko)
Transfer_Katalog (překlad,
korektury)
Hodnocení_stáž I_FROV JU
(Kanada)
Transfer_stáž I_REK JU (USA) 2x
Nepřímé náklady

691 273,00 Kč

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-73 860,00

0,00

0,00

0,00

-147 720,00

0,00

0,00

0,00

-168 810,00

18 945,00

2,00

37 890,00

-5 670,00

0,00

0,00

0,00

-19 240,00

0,00

0,00

0,00

-156 000,00

3 423 011,13

1,00

3 423 011,13

-119 973,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.2.1.1 Hodnocení_stáž I_FROV JU (Kanada)
1.1.2.6.3.1 Hodnocení_stáž I_FROV JU (Kanada)
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci klíčové aktivity č. 4 Strategické nastavení
a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace je dle pravidel Výzvy povoleným územím realizace pouze
Česká republika a území EU.
1.1.2.2.1.3 Transfer_stáž I_REK JU (USA) - 2 x
1.1.2.2.1.5 Transfer_stáž III_REK JU (Japonsko)
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1.1.2.6.3.3 Transfer_stáž I_REK JU (USA) - 2 x
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci klíčové aktivity č. 6 Strategické nastavení a
rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií je povoleným územím realizace pouze Česká republika
a území EU.
V souvislosti s krácením výdajů za uvedené zahraniční cesty zavazuje Komise žadatele ke snížení hodnoty
indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků o 1 (nová hodnota bude 39)
a indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků o 8 (nová hodnota bude 28),
a to bez dopadu na hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků, který tak zůstává beze změny.
1.1.2.6.1.10 Transfer_Katalog (překlad, korektury)
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou cenu
překladu za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 18 945,- Kč,
tj. 450,- Kč za normostranu při plánovaném počtu 30 normostran. Žadatelem plánovaná cena za korektury byla
shledána jako hospodárná a zůstává nezměněna.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise žadatele zavazuje k úpravě kapitoly 5.4.5 Zahraniční cesty ve Studii proveditelnosti, u Klíčové activity
č. 5 Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce, dochází ke zdvojení plánovaných stáží, které jsou
zde uvedeny jako zahraniční cesty. Totožné destinace jsou uvedeny v kapitole 5.4.7., kam logicky patří. Komise
zavazuje žadatele k odstranění duplicity ze Studie proveditelnosti.
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise
žadatele upozorňuje na vymezená území realizace projektu, dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé.
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze č. 5, kapitola 7.1.1 pokud výzva/navazující dokumentace
k výzvě lhůtu pro zahájení fyzické realizace projektu nestanoví, musí být realizace projektu zahájena nejpozději
do 6 měsíců od data vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě
harmonogramu (data zahájení fyzické realizace) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
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Pořadové číslo

12.

Název žadatele

Registrační číslo

Univerzita Hradec Králové
Rozvoj kapacit pro strategické řízení výzkumu na Univerzitě
Hradec Králové
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014679

Výsledný počet bodů

101

Název projektu

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

24 910 592,34 Kč

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

16 911 209,74 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.3
1.1.2.1.1.1.4

HR manažer
Manažer kvality
Specialista pro hodnocení VaV
Specialista zaměstnávání
cizinců
1.1.2.1.1.1.5 Právník
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.3.1.1
Notebook pro odborný tým
1.1.2.3.1.2
Dokovací stanice pro odborný
tým
1.1.2.3.1.3
Klávesnice a myš pro odborný
tým
1.1.2.3.1.4
Monitor - odborný tým
1.1.2.3.1.5
Smartphone - odborný tým
1.1.2.6.1.12 Překlady
1.3
Nepřímé náklady

7 999 382,60 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

24 000,00
21 000,00
10 500,00
8 750,00

36,00
36,00
36,00
36,00

864 000,00
756 000,00
378 000,00
315 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-864 000,00
-756 000,00
-1 134 000,00
-945 000,00

10 000,00
668 250,00

36,00
1,00

360 000,00
668 250,00

-1 080 000,00
-1 194 750,00

240 570,00

1,00

240 570,00

-430 110,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-100 000,00
-25 000,00

0,00

0,00

0,00

-4 250,00

0,00
0,00
450,00
2 935 003,34

0,00
0,00
1 000,00
1,00

0,00
0,00
450 000,00
2 935 003,34

-20 000,00
-30 000,00
-27 950,00
-1 388 322,60

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.1 HR manažer
1.1.2.1.1.1.2 Manažer kvality
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Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkových cen těchto položek rozpočtu o 50 %. Žadatelem plánované
úvazky u těchto pozic jsou s ohledem na rozsah pracovní činnosti svým rozsahem nadhodnocené. U některých
pracovních pozic jsou činnosti velmi podobné a jejich efektivita pro projekt daného rozsahu není žadatelem
v popisu pracovních náplní dostatečně odůvodněna.
1.1.2.1.1.1.3 Specialista pro hodnocení VaV
1.1.2.1.1.1.4 Specialista zaměstnávání cizinců
1.1.2.1.1.1.5 Právník pro oblast HR a pracovního práva
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkových cen těchto položek rozpočtu na 25 %. Navržené úvazky jsou
s ohledem na rozsah pracovní činnosti svým rozsahem nadhodnocené. U některých pracovních pozic jsou činnosti
velmi podobné a jejich efektivita pro projekt daného rozsahu není žadatelem v popisu pracovních náplní
dostatečně odůvodněna.
1.1.2.3.1.1 Notebook pro odborný tým
1.1.2.3.1.2 Dokovací stanice pro odborný tým
1.1.2.3.1.3 Klávesnice a myš pro odborný tým
1.1.2.3.1.4 Monitor - odborný tým
1.1.2.3.1.5 Smartphone - odborný tým
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti
o podporu ani jejích přílohách dostatečně neodůvodňuje jejich nezbytnost pro realizaci projektu a naplnění jeho
cílů. Komise proto shledala tyto výdaje jako neúčelné a nehospodárné.
1.1.2.6.1.12 Překlady
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou cenu
překladu za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 450,- Kč za
normostranu při plánovaném počtu 1000 normostran.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
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Pořadové číslo

13.

Název žadatele

Česká zemědělská univerzita v Praze

Název projektu

Strategické nastavení rozvoje lidských zdrojů na ČZU

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642

Výsledný počet bodů

100,5

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

69 759 328,81 Kč

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

69 656 739,61 Kč

Kód
1.1.2.7.1

1.3

Název položky
KA2.1 - VA4 - Náklady spojené s
výjezdním zasedáním užšího
managementu
Nepřímé náklady

102 589,20 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-91 597,50

7 463 222,10

1,00

7 463 222,10

-10 991,70

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.7.1 KA2.1 - VA4 - Náklady spojené s výjezdním zasedáním užšího managementu
Komise zavazuje žadatele k vyřazení těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 výdaje svým charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
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Pořadové číslo

14.

Název žadatele

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Název projektu

Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700

Výsledný počet bodů

99

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

32 802 898,77 Kč

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

26 956 988,27 Kč

Kód
1.1.1.3.1

Název položky

Modul pro SW OK Base (web
portál, docházka, nábor,
licence + implementace)
1.1.1.3.2
Modul pro SW OK Base
(tvorba uživatelských sestav
a integrace na sw třetích
stran)
1.1.2.1.1.1.07 Odborný pracovník Personalista junior
1.1.2.1.1.1.08 IT specialista
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.3.1.02
PC monitor
1.1.2.3.1.03
PC klávesnice
1.1.2.3.1.04
PC myš
1.1.2.3.1.05
Židle kancelářská
1.1.2.3.1.06
Stůl kancelářský
1.1.2.3.1.08
POPULARIZACE PC monitor
1.1.2.3.1.09
POPULARIZACE PC klávesnice
1.1.2.3.1.10
POPULARIZACE PC myš
1.1.2.3.1.11
POPULARIZACE Židle
kancelářská
1.1.2.3.1.12
POPULARIZACE Stůl
kancelářský

5 845 910,50 Kč

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-423 500,00

0,00

0,00

0,00

-242 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 260 000,00

14,40
648 000,00
1,00 2 755 350,00

-648 000,00
-477 000,00

Jednotková
cena

45 000,00
2 755 350,00

Počet
jednotek

Celkem

991 926,00

1,00

991 926,00

-171 720,00

3 624,00
177,00
187,00
2 488,00
3 012,00
3 624,00
177,00
187,00
2 488,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

3 624,00
177,00
187,00
2 488,00
3 012,00
3 624,00
177,00
187,00
2 488,00

-377,00
-274,00
-214,00
-1 612,00
-2 588,00
-377,00
-274,00
-214,00
-1 612,00

3 012,00

1,00

3 012,00

-2 588,00
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1.1.2.6.1.01
1.1.2.6.1.21
1.1.2.6.1.23
1.2

1.3

PUBLIKACE Překlady do
anglického jazyka
PUBLIKACE Jazykové
korektury
POPULARIZACE Tisk letáků,
brožur, grafické práce
Jednotkové náklady
související s volitelnou
podaktivitou č. 5.2.
Nepřímé náklady

242 000,00

1,00

242 000,00

-484 000,00

180,00

1 815,00

326 700,00

-108 900,00

0,00

0,00

0,00

-544 500,00

3 907 764,50

1,00 3 907 764,50

-689 605,50

3 515 983,29

1,00 3 515 983,29

-786 555,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.3.1 Modul pro SW OK Base (web portál, docházka, nábor, licence + implementace)
1.1.1.3.2 Modul pro SW OK Base (tvorba uživatelských sestav a integrace na sw třetích stran)
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Položky nejsou jasně
provázány s popisem KA 3 a nejsou plně v souladu s podporovanými aktivitami dle výzvy.
1.1.2.1.1.1.07 Odborný pracovník - Personalista junior
Komise zavazuje žadatele k vyřazení této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 výdaje svým charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.1.1.1.08 IT specialista
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. Náplň práce této pozice
částečně obsahuje činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.3.1.02 PC monitor
1.1.2.3.1.03 PC klávesnice
1.1.2.3.1.04 PC myš
1.1.2.3.1.05 Židle kancelářská
1.1.2.3.1.06 Stůl kancelářský
1.1.2.3.1.08 POPULARIZACE PC monitor
1.1.2.3.1.09 POPULARIZACE PC klávesnice
1.1.2.3.1.10 POPULARIZACE PC myš
1.1.2.3.1.11 POPULARIZACE Židle kancelářská
1.1.2.3.1.12 POPULARIZACE Stůl kancelářský
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení jednotkové ceny u výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí dokumentu
Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019.
1.1.2.6.1.01 PUBLIKACE Překlady do anglického jazyka
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1, a to z důvodu nedostatečného
podložení počtu žadatelem plánovaných jednotek potřebných pro realizaci projektu a naplnění jeho cílů.
1.1.2.6.1.21 PUBLIKACE Jazykové korektury
Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové částky této položky o 25 %. Žadatel v žádosti o podporu ani jejích
přílohách nezdůvodnil potřebnost korektur v požadovaném rozsahu. Komise dále zavazuje žadatele ke stanovení
ceny jednotky této položky na 180,- Kč v celkovém počtu jednotek 1815.
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1.1.2.6.1.23 POPULARIZACE Tisk letáků, brožur, grafické práce
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise nepovažuje tisk
letáků a podobné činnosti za účinný způsob realizace popularizačních aktivit a plánované výdaje shledala jako
neúčelné a nehospodárné.
1.2 Jednotkové náklady
Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na tuto položku minimálně o 15 %. S ohledem na dodržení principu
„3E“ shledala Komise rozsah plánovaných stáží v rámci podaktivity 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se
zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem vzhledem k popsanému
účelu jako nepřiměřeně dlouhý, případně se stáží účastní nepřiměřeně velký tým žadatele. Komise ponechává na
uvážení žadatele, jaké stáže a v jakém rozsahu pokrátí.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.3. Volitelné
aktivity projektu v rámci aktivity č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje jsou stavební
úpravy způsobilým výdajem pouze ve spojení s dovybavením či upgradem expozic, které slouží k popularizaci VaV
návštěvnických center výzkumných organizací.

9

Pořadové číslo

15.

Název žadatele

Registrační číslo

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Ústavu fyziky
atmosféry AV ČR, v. v. i.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014500

Výsledný počet bodů

94

Název projektu

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

9 267 207,50 Kč

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

8 492 707,50 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.2

Personální specialista

1.1.2.1.2.1

Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
Zpracování gap analýzy
Nepřímé náklady

1.1.2.1.3.1
1.1.2.6.1.2
1.3

774 500,00 Kč

10 000,00

36,00

360 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-360 000,00

589 500,00

1,00

589 500,00

-90 000,00

212 220,00

1,00

212 220,00

-32 400,00

250 000,00
1 308 160,50

1,00
1,00

250 000,00
1 308 160,50

-137 200,00
-154 900,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.2 Personální specialista
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. Náplň práce této pozice
částečně obsahuje činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.6.1.2 Zpracování gap analýzy
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 250 000,- Kč. Vzhledem k počtu
potenciálních respondentů shledala Komise žadatelem plánovanou výši položky jako nadhodnocenou a výdaje
jako neúčelné a nehospodárné.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise žadatele upozorňuje, že ve vztahu k výzkumným pracovníkům je z projektu možné hradit výdaje na
odborné jazykové vzdělávání, které odpovídají podaktivitě 5.3 – Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce.
Jazykové kurzy jako takové je možné realizovat v rámci podaktivity 5.5 Zavedení anglického jazyka, jako druhého
„provozního“ jazyka výzkumné organizace, kde se jazykové vzdělávání týká pouze relevantních pracovníků, tedy
především technicko-hospodářských pracovníků.
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Pořadové číslo

16.

Název žadatele

Registrační číslo

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Moravské vysoké škole
Olomouc
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592

Výsledný počet bodů

93

Název projektu

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

14 312 324,10 Kč

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

9 361 624,10 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.3.2

KA 5 - Lektor AJ - odborné
kurzy
KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ
pro vedoucí pracovníky
KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ
pro výzkumné pracovníky
KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz psaní
vědeckého článku v
anglickém jazyce pro
výzkumné pracovníky
KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz
prezentace výsledků VaV v
anglickém jazyce pro
výzkumné pracovníky
KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ
pro administrativní
pracovníky
KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz
prezentačních a
komunikačních dovedností
pro výzkumné pracovníky "Popularizace"
KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz
prezentačních a
komunikačních dovedností
pro administrativní
pracovníky - "Popularizace"

1.1.2.7.1
1.1.2.7.2
1.1.2.7.3

1.1.2.7.4

1.1.2.7.5

1.1.2.7.6

1.1.2.7.7

4 950 700,00 Kč

360,00

126,00

45 360,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-45 360,00

0,00

0,00

0,00

-665 600,00

0,00

0,00

0,00

-1 280 000,00

0,00

0,00

0,00

-512 000,00

0,00

0,00

0,00

-512 000,00

0,00

0,00

0,00

-720 000,00

0,00

0,00

0,00

-80 000,00

0,00

0,00

0,00

-24 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem
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1.1.2.7.8

1.1.2.7.9

1.3

KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz
vystupování před kamerou
pro výzkumné pracovníky "Popularizace"
KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz
vystupování před kamerou
pro vedoucí pracovníky "Popularizace"
Nepřímé náklady

0,00

0,00

0,00

-80 000,00

0,00

0,00

0,00

-41 600,00

1 822 102,42

1,00

1 822 102,42

-990 140,00

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.3.2 KA5 Lektor AJ – odborné kurzy
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu o 50 %. Z projektu je možné hradit
výdaje na odborné jazykové vzdělávání, které odpovídají podaktivitě 5.3 výzvy – Podpora publikačních aktivit
v cizím jazyce. Jazykové kurzy pro vědeckovýzkumné pracovníky jsou v rámci této výzvy nezpůsobilé.
1.1.2.7.1 KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ pro vedoucí pracovníky
1.1.2.7.2 KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ pro výzkumné pracovníky
1.1.2.7.3 KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz psaní vědeckého článku v anglickém jazyce pro výzkumné pracovníky
1.1.2.7.4 KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz prezentace výsledků VaV v anglickém jazyce pro výzkumné pracovníky
1.1.2.7.5 KA 5 - Ušlé mzdy - Kurz AJ pro administrativní pracovníky
1.1.2.7.6 KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz prezentačních a kom. dovedností pro výzkumné pracovníky - "Popularizace"
1.1.2.7.7 KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz prezentačních a kom. dovedností pro administrativní pracovníky - "Popularizace"
1.1.2.7.8 KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz vystupování před kamerou pro výzkumné pracovníky - "Popularizace"
1.1.2.7.9 KA 8 - Ušlé mzdy - Kurz vystupování před kamerou pro vedoucí pracovníky - "Popularizace"
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí výše uvedených položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část, kap. 8.7.2 jsou mzdové příspěvky poskytovány zaměstnavateli pouze jako náhrada části mzdových
výdajů na jeho pracovníky po dobu jejich účasti na dalším vzdělávání, nikoliv k proplacení ušlé mzdy pracovníků
po dobu jejich dalšího vzdělávání. Z tohoto důvodu shledala Komise výše uvedené výdaje jako neúčelné pro řešení
projektu.
Komise zároveň upozorňuje žadatele, že jazykové vzdělávání je výzvou povoleno pouze za účelem zavedení
angličtiny jako druhého „provozního“ jazyka (a to pouze pro relevantní osoby), či za účelem rozvoje publikačních
aktivit v cizím jazyce. Plánovaných základních kurzů anglického jazyka se nesmí účastnit vědeckovýzkumní
pracovníci, pokud se nejedná o kurz, který vede k podpoře publikačních aktivit těchto pracovníků. Jejich účast na
základním jazykovém kurzu je v rámci výzvy nezpůsobilým výdajem.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí je měřená
jako počet akcí v oblasti strategického řízení výzkumné organizace. Akce musí být organizována příjemcem,
přičemž obsahem bude seznámení zaměstnanců výzkumné organizace s novými či inovovanými strategiemi
implementovanými v rámci projektu a/nebo další jednorázové informační/osvětové akce pořádané příjemcem
vztahující se k aktivitám projektu. Do Indikátoru tedy nelze započítávat popularizační akce ani akce, které mají
vést k seznámení s výzkumem v rámci instituce, ale s aktualizovanými či nově přijatými strategiemi, které jsou
výsledkem realizace projektu. Žadatel do indikátoru započítal i „Jednorázové akce Networking pod názvem
International Days of Science“. International Days of Science je mezinárodní konference a tudíž tato akce není
v souladu s definicí indikátoru. Komise zavazuje žadatele k úpravě hodnoty indikátoru 5 10 17 před vydáním PA
na cílovou hodnotou 6.
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Pořadové číslo

17.

Název žadatele

Registrační číslo

Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Matematický ústav AV ČR usiluje o HR Award - zavedení
profesionálního řízení lidských zdrojů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014664

Výsledný počet bodů

92

Název projektu

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

15 797 097,50 Kč

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

12 477 150,49 Kč

Kód
1.1.2.1.1.1.1
1.1.2.1.1.1.2
1.1.2.1.1.1.5
1.1.2.1.1.1.6
1.1.2.1.1.1.7
1.1.2.1.2.1

Název položky
Hlavní řešitel projektu

Manažer implementace
Finanční manažer
Administrátor projektu
HR administrátor
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.6.1.11
Prezenční kurz francouzštiny
1.1.2.6.1.12
Prezenční kurz němčiny
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

3 319 947,01 Kč

51 092,00

25,20

1 287 518,40

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-123 681,60

54 407,00
0,00
0,00
51 000,00
1 246 012,20

7,20
0,00
0,00
28,80
1,00

391 730,40
0,00
0,00
1 468 800,00
1 246 012,20

-132 429,60
-972 000,00
-288 000,00
-367 200,00
-470 827,80

448 564,39

1,00

448 564,39

-169 498,61

0,00
0,00
2 306 918,10

0,00
0,00
1,00

0,00
0,00
2 306 918,10

-37 520,00
-94 800,00
-663 989,40

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.1 Hlavní řešitel projektu
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 3341 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad
rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke krácení sazby na horní limit
Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období
rok 2018 ve výši 51 094,- Kč za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před
vydáním PA.
1.1.2.1.1.1.2 Manažer implementace
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí způsob stanovení sazby pro klíčové/excelentní pracovníky,
nicméně tuto variantu stanovení mzdy výzva neumožňuje. Komise proto zavazuje žadatele nad rámec hodnocení
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hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke stanovení sazby této pozice dle kódu CZ-ISCO
2424 dle ISPV a ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu
jednání Komise za poslední sledované období rok 2018 ve výši 54 407,- Kč za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje
žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před vydáním PA.
1.1.2.1.1.1.6 Administrátor projektu
1.1.2.1.1.1.5 Finanční manažer
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Náplň práce obsahuje
činnosti, které svým charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do
nepřímých nákladů.
1.1.2.1.1.1.7 HR administrátor
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 32,4. Náplň práce této pozice
částečně obsahuje činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů. Dále Komise upozorňuje na nesprávné zařazení položky do
administrativního týmu, neboť některé pracovní činnosti odpovídají pracovním činnostem spadajícím do
odborného týmu.
1.1.2.6.11 Prezenční kurz francouzštiny
1.1.2.6.12 Prezenční kurz němčiny
Komise zavazuje žadatele nad rámce hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Z projektu je možné hradit výdaje na jazykové
vzdělávání pouze za účelem zavedení angličtiny jako druhého „provozního“ jazyka (a to pouze pro relevantní
osoby, podaktivita 5.5 výzvy), či za účelem rozvoje publikačních aktivit v cizím jazyce (podaktivita 5.3 výzvy).
Uvedené kurzy tyto podmínky nesplňují.
V souvislosti s krácením uvedených položek Komise doporučuje snížení hodnoty indikátoru 2 08 03 Počet
podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV o 2 (nová hodnota je 29).
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise zavazuje žadatele k doplnění nákladů na osobní výdaje k jednotlivým aktivitám ve Studii proveditelnosti
před vydáním PA.
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Pořadové číslo

18.

Název žadatele

Registrační číslo

Západočeská univerzita v Plzni
Rozvoj kapacit a prostředí pro posílení mezinárodní,
mezisektorové a mezioborové spolupráce ZČU
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Výsledný počet bodů

91

Název projektu

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

35 410 189,26 Kč

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

26 995 085,34 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.01 KA6_Manažer transferu
technologií (3 x 0,5 FTE)
1.1.2.1.1.1.04 KA6_Specialista na PR a
komunikaci (1,0 FTE)
1.1.2.1.1.1.07 KA6_Specialista pro grafické
práce a multimediální tvorbu
(1,0 FTE)
1.1.2.1.1.1.08 KA3_Specialista na
problematiku trvale
udržitelného rozvoje (1,125
FTE)
1.1.2.1.1.1.09 KA3_Člen pracovní skupiny
tvorby strategie udržitelného
rozvoje (0,375 FTE)
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.6.1.04
KA6_Odborné služby
1.1.2.6.1.06
KA6_Občerstvení (pořádané
vzdělávací akce, workshopy,
mezioborová setkání)
1.1.2.6.1.08
KA6_Služby programátora
(drobné úpravy IS)
1.1.2.6.1.14
KA5_Úhrada poplatků za
vydání publikací

8 415 103,92 Kč

55 000,00

34,00

1 870 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-935 000,00

45 000,00

15,00

675 000,00

-675 000,00

41 000,00

17,00

697 000,00

-697 000,00

56 000,00

14,40

806 400,00

-327 600,00

40 000,00

9,95

398 000,00

-112 000,00

2 523 100,00

1,00

2 523 100,00

-686 650,00

908 316,00

1,00

908 316,00

-247 194,00

210 000,00
133 800,00

1,00
1,00

210 000,00
133 800,00

-150 000,00
-10 000,00

0,00

0,00

0,00

-50 000,00

45 000,00

42,00

1 890 000,00

-2 226 000,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem
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1.1.2.6.1.15

KA3_Tisk - Strategie
udržitelného rozvoje
1.1.2.7.1
KA6_Zahraniční vzdělávací
akce pro cílovou skupinu vč.
souvisejících nákladů
1.1.2.7.2
KA6_Tuzemská vzdělávací
akce pro cílovou skupinu vč.
souvisejících nákladů
1.1.2.7.3
KA3_Zahraniční vzdělávací
akce pro cílovou skupinu vč.
souvisejících nákladů
1.1.2.7.4
KA7_Zahraniční vzdělávací
akce pro cílovou skupinu vč.
souvisejících nákladů
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

0,00

0,00

0,00

-135 000,00

40 000,00

35,00

1 400 000,00

-664 000,00

15 000,00

9,00

135 000,00

-72 000,00

40 000,00

8,00

320 000,00

-64 000,00

40 000,00

10,00

400 000,00

-80 000,00

3 878 300,34

1,00

3 878 300,34

-1 283 659,92

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.1 Manažer transferu technologií
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 34. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tyto pozice jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.1.4 Specialista na PR a komunikaci
1.1.2.1.1.1.7 Specialista na grafické práce a multimediální tvorbu
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu o 50 %. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tyto pozice jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.1.8 Specialista na problematiku trvale udržitelného rozvoje
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 14,4. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tyto pozice jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.1.9 Člen pracovní skupiny tvorby strategie udržitelného rozvoje
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 9,95, tj. ke snížení úvazku této
pozice od 19. měsíce řešení projektu na 0,2. Komise shledala žadatelem plánovaný úvazek pro tyto pozice jako
nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.6.1.04 KA6_Odborné služby
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 150 000,- Kč. Není prokázána potřeba odborných a konzultačních
služeb v souvislosti s tvorbou strategických dokumentů, není zcela jasné zadání parametrů chystaného software
pro naplnění cílů projektu.
1.1.2.6.1.06 KA6_Občerstvení
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 10 000,- Kč. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část,
kap. 8.7.2 je cenový limit pro stravování účastníků v případě jednodenní tuzemské akce ve výši 300,- Kč/účastník.
1.1.2.6.1.08 KA6_Služby programátora (drobné úpravy IS)
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel ji dostatečně
neodůvodňuje z pohledu nezbytnosti pro realizaci projektu a naplnění jeho cílů. Komise proto shledala tyto výdaje
jako neúčelné a nehospodárné.
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1.1.2.6.1.14 KA5_Úhrada poplatků za vydání publikací
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 45 000,- Kč. Komise shledala
žadatelem plánovanou cenu jako nadhodnocenou. I takto navržená cena umožní žadateli vydání publikací
v plánovaném rozsahu.
1.1.2.6.1.15 KA3_Tisk - Strategie udržitelného rozvoje
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise shledala tisk
strategií za neúčelný, pro potřeby projektu postačí žadateli mít tyto dokumenty v elektronické podobě.
1.1.2.7.1 KA6_Zahraniční vzdělávací akce pro cílovou skupinu vč. souvisejících nákladů
Komise zavazuje žadatele k celkovému krácení této položky na 2 064 000,- Kč, tj. ke krácení jednotkové ceny na
40 000,- Kč v počtu jednotek 35. Položka není dostatečně podložená a jeví se jako nadhodnocená. Řada výjezdů
není v žádosti ani jejích přílohách dostatečně zdůvodněna ve vztahu k cílům KA 6, a dále není určeno, které
z plánovaných výjezdů zahrnují vložné. Komise ponechává na žadateli, aby vybral aktivity, které považuje za
nejpřínosnější pro dosažení plánovaných cílů v rámci KA 6.
1.1.2.7.2 KA6_Tuzemská vzdělávací akce pro cílovou skupinu vč. souvisejících nákladů
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky na 15 000,- Kč. U tuzemských akcí
v plánovaném rozsahu 1/2 – 1 den je nehospodárné plánovat ubytování, jde-li o účastníky, kteří jsou zároveň
členy realizačního týmu. Plán výjezdů není dostatečně konkrétní vzhledem k potřebám vzdělávání u KA 6.
1.1.2.7.3 KA3_Zahraniční vzdělávací akce pro cílovou skupinu vč. souvisejících nákladů
1.1.2.7.4 KA7_Zahraniční vzdělávací akce pro cílovou skupinu vč. souvisejících nákladů
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu na 40 000,- Kč. Žadatel dostatečně
neodůvodňuje výši vložného z pohledu nezbytnosti pro realizaci projektu a naplnění jeho cílů. Komise proto
shledala tyto výdaje jako nadhodnocené a nehospodárné.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise
žadatele upozorňuje na vymezená území realizace projektu, dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé (možným rizikem jsou zahraniční cesty v rámci aktivity č. 6 Strategické
nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií, kde je přípustným místem realizace pouze
Česká republika a území EU).
Komise upozorňuje žadatele, že do indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy
strategického řízení ve výzkumných organizacích se nezapočítávají akce popularizující výzkumnou organizaci
a výsledky jejího výzkumu: Mezioborová a mezisektorová setkání. Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové
hodnoty indikátoru o tuto akci na hodnotu 7. Tato akce zůstává pro žadatele povinná, nebude pouze započítána
do cílové hodnoty indikátoru.
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Pořadové číslo

19.

Název žadatele

Registrační číslo

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Ukotvení Biologického centra AV ČR, v. v. i. v Evropském
výzkumném prostoru
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649

Výsledný počet bodů

86,5

Název projektu

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

3

0

0

1

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

35 974 319,77 Kč

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

28 049 011,43 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.01 Hlavní řešitel
1.1.2.1.1.1.07 IT specialista kanceláře
mezinárodní spolupráce
1.1.2.1.1.1.08 Specialista vzdělávání
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.2.1.4
KA8 Zahraniční konference a
cesty "popularizace"
1.1.2.3.1.2
KA3, KA5 telefon analogový
1.1.2.3.1.4
KA4 Přenosný dataprojektor
1.1.2.4.1
KA3,KA5 OS Windows
1.1.2.4.2
KA8 OS Windows
"popularizace"
1.1.2.4.3
KA3, KA5, KA6 MS Office
1.1.2.4.4
KA8 MS Office
"popularizace"
1.1.2.6.1.03
KA4 pořádání hodnocení
1.1.2.6.1.04
KA5 podpora publikačních
aktivit "publikace"
1.1.2.6.1.05
KA5 jazykové kurzy
1.1.2.6.1.06
KA5 překlady
1.1.2.6.1.07
KA5 poplatek za nábor
zahrničních vědců
1.1.2.6.1.09
KA6 rozvoj propagačních
aktivit CTT

7 925 308,34 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00
7 000,00

0,00
3,60

0,00
25 200,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-900 000,00
-226 800,00

11 400,00
2 219 400,00

36,00
1,00

410 400,00
2 219 400,00

-273 600,00
-350 100,00

798 984,00

1,00

798 984,00

-126 036,00

0,00

0,00

0,00

-127 600,00

382,00
12 864,00
3 921,00
3 921,00

3,00
1,00
3,00
2,00

1 146,00
12 864,00
11 763,00
7 842,00

-2 154,00
-5 736,00
-1 137,00
-758,00

6 394,00
6 394,00

5,00
2,00

31 970,00
12 788,00

-5 530,00
-2 212,00

97 500,00
0,00

1,00
0,00

97 500,00
0,00

-71 500,00
-2 541 200,00

0,00
225 000,00
0,00

0,00
1,00
0,00

0,00
225 000,00
0,00

-660 000,00
-50 000,00
-1 072 000,00

0,00

0,00

0,00

-150 000,00

Celkem

19

1.1.2.7.3
1.3
Nelze
specifikovat

KA5 adaptační program
Nepřímé náklady

Výdaje související
s realizací aktivity č. 8

0,00
3 111 480,83
Nelze vyčíslit

0,00
1,00
Nelze
vyčíslit

0,00
3 111 480,83
Nelze vyčíslit

-150 000,00
-1 208 945,34
Nelze vyčíslit

Strategické nastavení a
rozvoj popularizace výzkumu
a vývoje
Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní řešitel projektu
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Náplň práce obsahuje
činnosti, které svým charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do
nepřímých nákladů.
1.1.2.1.1.1.07 IT specialista
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku této pozice po plánovaném datu naplnění dílčího výstupu
31. 12. 2021 z 0,2 FTE na úvazek 0,1 FTE. Žadatelem plánovaný úvazek po plánovaném naplnění dílčího výstupu
je vzhledem k obsahu práce nadhodnocený.
1.1.2.1.1.1.08 Specialista na vzdělávání
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 11 400,- Kč. Komise shledala
žadatelem plánovaný úvazek pro tyto pozice jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.2.1.4 KA8 KA8 Zahraniční konference a cesty "popularizace"
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci klíčové aktivity č. 8 Strategické nastavení
a rozvoj popularizace je územím realizace projektu pouze Česká republika.
1.1.2.3.1.2 KA3, KA5 telefon analogový
1.1.2.3.1.4 KA4 Přenosný dataprojektor
1.1.2.4.1 KA3,KA5 OS Windows
1.1.2.4.2 KA8 OS Windows "popularizace"
1.1.2.4.3 KA3, KA5, KA6 MS Office
1.1.2.4.4 KA8 MS Office "popularizace"
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení věcných hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě
návrhu ŘO ke krácení jednotkové ceny u výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí
dokumentu Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019.
1.1.2.6.1.03 KA4 pořádání hodnocení
Položka obsahuje výdaje, které svým charakterem, dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap.
8.7.4.3, spadají do nepřímých nákladů projektu. Komise zavazuje žadatele ke krácení této položky o 71 500,- Kč,
tj. k ponechání pouze nákladů na ubytování.
1.1.2.6.1.04 Podpora publikačních aktivit - publikace
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel aktivitu
nenavázal na povinné vzdělávání, což je podmínkou stanovenou výzvou.
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1.1.2.6.1.05 KA5 jazykové kurzy
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení na základě návrhu ŘO k vyškrtnutí této položky z rozpočtu
projektu v plném rozsahu. V rámci výzvy je možné hradit výdaje na jazykové vzdělávání pouze za účelem zavedení
angličtiny, jako druhého „provozního“ jazyka (a to pouze pro relevantní osoby, podaktivita 5.5 výzvy), či za účelem
rozvoje publikačních aktivit v cizím jazyce (podaktivita 5.3 výzvy).
1.1.2.6.1.06 KA5 překlady
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou cenu
překladu za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na
225 000,- Kč, tj. 450,- Kč za normostranu při plánovaném počtu 500 normostran.
1.1.2.6.1.07 Poplatek za nábor zahraničních vědeckých pracovníků
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Položka není plně
v souladu s podporovanými aktivitami dle pravidel výzvy.
1.1.2.6.1.09 KA6 rozvoj propagačních aktivit CTT
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 položka svým charakterem spadá do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.7.3 KA5 adaptační program
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap.
8.7.4.3 položka spadá svým charakterem do nepřímých nákladů projektu.
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů spojených
s aktivitou č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje tak, aby byl dodržen stanovený limit
na výdaje této aktivity, který je dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap 5.2.5 stanoven ve výši
max. 30 % z kapitoly rozpočtu Výdaje na přímé aktivity. Krácení jednotlivých položek rozpočtu souvisejících
s realizací aktivity č. 8 je na uvážení žadatele.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise
žadatele upozorňuje na vymezená území realizace projektu dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé.
Komise zavazuje žadatele k doložení výpočtu hodnot indikátorů 2 08 00 Počet podpořených výzkumných
a akademických pracovníků, 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV
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a 5 10 17 Počet jednorázových akcí s ohledem na plánované vzdělávací aktivity. Ve výpočtu bude zohledněno
vyřazení výdajů na nezpůsobilé jazykové kurzy (indikátor 2 08 00, snížení max. o 55).
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Pořadové číslo

20.

Název žadatele

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Název projektu

HR Award a transfer technologií v CDV

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014641

Výsledný počet bodů

80,5

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

4

0

0

0

Výsledek jednání o žádosti o podporu

Doporučena s výhradou

Požadovaná výše finanční podpory

25 252 725,41 Kč

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

22 149 530,37 Kč

Kód

Název položky

1.1.1.1.1
Klimatizace (Popularizace)
1.1.2.1.1.1.02 Vedoucí personálního úseku
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.2.1.1
Cesty členů realizačního
týmu za účelem spolupráce a
budování partnerství,
realizace společných
meetingů s mezinárodně
uznávanými CTT a VO,
předávání zkušeností, či
spolupráce na společných
projektech transferu
technologií, včetně
twinningu
1.1.2.2.1.2
Účast členů realizačního
týmu na tématických
seminářích, konferencích,
účasti na veletrzích,
výstavách, účasti na
roadshow či jiných businessto-business a business-toclient/customer aktivitách,
včetně marketingových
kampaní
1.1.2.3.1.03
Monitor k notebookům

3 103 195,04 Kč

0,00
22 500,00
2 232 300,00

0,00
36,00
1,00

0,00
810 000,00
2 232 300,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-50 000,00
-810 000,00
-202 500,00

803 628,00

1,00

803 628,00

-72 900,00

242 875,00

1,00

242 875,00

-728 625,00

112 250,00

1,00

112 250,00

-336 750,00

3 624,00

4,00

14 496,00

-1 504,00

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem
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1.1.2.3.1.05

Jednací kancelářské židle a
křesla (Popularizace)
1.1.2.3.1.11
Flipchart (Popularizace)
1.1.2.6.1.07
Účast členů realizačního
týmu na konferencích
(konferenční poplatky)
1.1.2.6.1.08
Členství v odborných
organizacích
1.1.2.6.1.09
Překlady odborných textů do
AJ, korektura textu
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

2 488,00

14,00

34 832,00

-22 568,00

2 741,00
70 000,00

3,00
1,00

8 223,00
70 000,00

-2 277,00
-210 000,00

0,00

0,00

0,00

-105 000,00

450,00

150,00

67 500,00

-22 500,00

3 844 133,37

1,00

3 844 133,37

-538 571,04

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.1.1 Klimatizace (Popularizace)
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle podmínek výzvy jsou rekonstrukce, budování,
dobudování, upgrade infrastruktury vyloučenými aktivitami výzvy.
1.1.2.1.1.1.02 Vedoucí personálního úseku
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 22 500,- Kč. Náplň práce této
pozice obsahuje zčásti činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.2.1.1 Cesty členů realizačního týmu za účelem spolupráce a budování partnerství, realizace společných
meetingů s mezinárodně uznávanými CTT a VO, předávání zkušeností, či spolupráce na společných projektech
transferu technologií, včetně twinningu
1.1.2.2.1.2 Účast členů realizačního týmu na tématických seminářích, konferencích, účasti na veletrzích,
výstavách, účasti na roadshow či jiných business-to-business a business-to-client/customer aktivitách, včetně
marketingových kampaní
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení výše uvedených položek na 25 %. V žádosti jsou plánovány zahraniční cesty do USA a Japonska. V rámci
klíčové aktivity č. 6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a transferu technologií je však území
realizace projektu vymezeno pouze na území České republiky a EU.
1.1.2.3.1.03 Monitor k notebookům
1.1.2.3.1.05 Jednací kancelářské židle a křesla (Popularizace)
1.1.2.3.1.11 Flipchart (Popularizace)
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení jednotkové ceny u výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí dokumentu
Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019.
1.1.2.6.1.07 Účast členů realizačního týmu na konferencích (konferenční poplatky)
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
kráceny této položky rozpočtu na 25 %, a to s ohledem na krácení souvisejících položek 1.1.2.2.1.1 a 1.1.2.2.1.2.
1.1.2.6.1.08 Členství v odborných organizacích
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise neshledala tento výdaj jako nezbytný
k dosažení cílů projektu.
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1.1.2.6.1.09 Překlady odborných textů do AJ, korektura textu
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou cenu
překladu za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu 450,- Kč za
normostranu při plánovaném počtu 150 normostran.
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise
žadatele upozorňuje na vymezená území realizace projektu dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce
– specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé.
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení
následujících položek:
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1 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 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky:
1.1.2.1.4 FKSP
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
V rámci Studie proveditelnosti jsou u vzdělávacích aktivit uvedeny pouze kumulativní součty „Předpokládané
doby trvání“ vzdělávací akce, nikoliv předpokládaná časová náročnost jednotlivé akce. Komise zavazuje žadatele
doložit časovou náročnost jednotlivých vzdělávacích aktivit před vydáním právního aktu.
Komise upozorňuje žadatele na položky rozpočtu, které přesahují částky 400 000 Kč. Dle Pravidel pro žadatele
a příjemce – obecná část, kapitoly 12.2 a 12.3 jsou žadatelé povinni pro zakázky, jejichž předpokládaná hodnota
je vyšší než 400 000 Kč bez DPH, realizovat zakázky malého rozsahu.
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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. Předseda Komise
odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.
Komise pověřuje ŘO k vytvoření Seznamu projektů doporučených k podpoře z OP VVV, do kterého
budou zařazeny všechny projednané a doporučené žádosti. Žádosti budou v Seznamu seřazeny dle
výsledného počtu bodů, které obdržely ve fázi věcného hodnocení.
Zápis z jednání 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 17. 9. 2019
Zápis vyhotovila: Mgr. Helena Hořáková
podepsal
Ing. Hana Digitálně
Ing. Hana
Čiháková, Čiháková, Ph.D.
Datum: 2019.10.15
10:42:06 +02'00'
Ph.D.

Podpis předsedy Komise

Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2019.10.15
12:35:17 +02'00'

Podpis zástupce ŘO
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