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

26. 9. 2019

Čas zahájení jednání

9:30

Místo konání

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

Pořadí jednání Komise

3.

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

prof. Ing. Josef Špak, DrSc.

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem

Ing. Hana Čiháková, Ph.D.
Ing. Magda Piroutková
doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

1

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

21.

Název žadatele

Registrační číslo

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Botanický ústav: příležitosti pro rozvoj kariéry a získávání
talentů
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676

Výsledný počet bodů

108

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

36 402 921,44 Kč

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

36 398 240,38 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.3.1.3 "Popularizace" - Digitální
kamera, KA05
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

4 681,06 Kč

8 533,00

1,00

8 533,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-3 967,00

4 534 882,38

1,00

4 534 882,38

-714,06

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.3.1.3 "Popularizace" - Digitální kamera, KA05
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení jednotkové ceny u výše uvedené položky rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí dokumentu
Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019.
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

22.

Název žadatele

Technická univerzita v Liberci

Název projektu

Mezinárodní výzkumné laboratoře

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685

Výsledný počet bodů

97

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

Požadovaná výše finanční podpory

9 422 867,50 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků
Komentář Komise

9 422 867,50 Kč
0,00 Kč

Komise doporučuje žádost k financování bez úprav.
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Pořadové číslo

23.

Název žadatele

Slezská univerzita v Opavě

Název projektu

Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696

Výsledný počet bodů

96,5

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 a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

69 995 942,72 Kč

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

65 586 207,82 Kč

Kód
1.1.1.2.1

1.1.1.2.2

1.1.1.2.3

1.1.2.1.1.3.01
1.1.2.1.1.3.02
1.1.2.1.1.3.03

1.1.2.1.1.3.04
1.1.2.2.1.47

1.1.2.2.1.48

1.1.2.2.1.49

1.1.2.6.1.01

Název položky
Vybavení návštěvnických
center KA 8 FPF ULGAT
"Popularizace"
AV a ICT technika
návštěvnického centra FVP KA
8 "Popularizace"
Vybavení návštěvnických
center KA 8 FPF
"Popularizace"
Člen pracovní skupiny pro HR
Award KA 2
"Člen pracovní skupiny pro
tvorbu strategií KA 3 - KA 8 "
"Člen pracovní skupiny pro
tvorbu strategií KA 3 - KA 8 část ""popularizace"" "
Lektor KA 5 "publikace"
Zahraniční cestovné na
jazykové vzdělávání v rámci KA
5 - doprava
Zahraniční cestovné na
jazykové vzdělávání v rámci KA
5 - ubytování
Zahraniční cestovné na
jazykové vzdělávání v rámci KA
5 - stravné
Jazykové korektury KA 5 FPF
ÚLGAT "publikace"

4 409 734,90 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

0,00

0,00

0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-140 000,00

0,00

0,00

0,00

-80 000,00

0,00

0,00

0,00

-180 000,00

300,00

1 800,00

540 000,00

-540 000,00

300,00

1 920,00

576 000,00

-342 000,00

300,00

405,00

121 500,00

-40 500,00

280,00
15 000,00

1 980,00
7,00

554 400,00
105 000,00

-554 400,00
-75 000,00

2 600,00

140,00

364 000,00

-260 000,00

1 638,00

147,00

240 786,00

-171 990,00

0,00

0,00

0,00

-25 000,00

Celkem
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1.1.2.6.1.02

Publikační poplatky FPF ÚLGAT
KA 5 "publikace"
1.1.2.6.1.05
Publikační poplatky FPF ÚBK
KA 5 "publikace"
1.1.2.6.1.06
Jazykové korektury KA 5 FPF
ÚHV "publikace"
1.1.2.6.1.09
Jazykové korektury KA 5 FVP
"publikace"
1.1.2.6.1.18
Publikační poplatky FVP OPF
"publikace"
1.1.2.6.1.48
Zahraniční jazykové vzdělávání
v rámci KA 5
1.2
Jednotkové náklady související
s volitelnou podaktivitou č.
5.2.
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

0,00

0,00

0,00

-65 000,00

0,00

0,00

0,00

-26 000,00

0,00

0,00

0,00

-105 000,00

0,00

0,00

0,00

-135 000,00

0,00

0,00

0,00

-130 000,00

35 000,00

7,00

245 000,00

-105 000,00

9 360 285,00

1,00 9 360 285,00

-1 077 859,00

6 024 206,02

1,00 6 024 206,02

-356 986,70

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.1.2.1 Vybavení návštěvnických center KA 8 FPF ULGAT "Popularizace",
1.1.1.2.2 AV a ICT technika návštěvnického centra FVP KA 8 "Popularizace"
1.1.1.2.3 Vybavení návštěvnických center KA 8 FPF "Popularizace"
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatelem plánované
investice jsou v žádosti o podporu a jejích přílohách popsány velice obecně jako soubor vybavení, které však
netvoří investiční celky, současně nedošlo ze strany žadatele k doložení průzkumu trhu či nabídkových cen pro
tyto položky rozpočtu. Není tak možné objektivně posoudit jejich hospodárnost. Žadatel zároveň dostatečně
neprokázal nezbytnost jejich pořízení. Na základě výše uvedeného shledala Komise položky jako neúčelné
k dosažení cílů projektu.
1.1.2.1.1.3.01 Člen pracovní skupiny pro HR Award KA 2
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 800. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tuto pozici jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.3.02 Člen pracovní skupiny pro tvorbu strategií KA 3
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 920. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tuto pozici jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.3.03 Člen pracovní skupiny pro tvorbu strategií KA 3 - KA 8 - část "popularizace“
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 405. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tuto pozici jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.1.1.3.04 Lektor KA 5 "publikace"
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 980. Komise shledala žadatelem
plánovaný úvazek pro tuto pozici jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti.
1.1.2.2.1.47 Zahraniční cestovné na jazykové vzdělávání v rámci KA 5 – doprava
V souvislosti s krácením výdajů na jazykové vzdělávání pro vědecké pracovníky zavazuje Komise žadatele ke
krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 7.
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1.1.2.2.1.48 Zahraniční cestovné na jazykové vzdělávání v rámci KA 5 – ubytování
V souvislosti s krácením výdajů na jazykové vzdělávání pro vědecké pracovníky zavazuje Komise žadatele ke
krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 140.
1.1.2.2.1.49 Zahraniční cestovné na jazykové vzdělávání v rámci KA 5 – stravné
V souvislosti s krácením výdajů na jazykové vzdělávání pro vědecké pracovníky zavazuje Komise žadatele ke
krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 147.
1.1.2.6.1.02 Publikační poplatky FPF ÚLGAT KA 5 "publikace"
1.1.2.6.1.05 Publikační poplatky FPF ÚBK KA 5 "publikace"
1.1.2.6.1.18 Publikační poplatky FVP OPF "publikace"
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani jejích přílohách není
uvedena návaznost na podaktivitu 5.3, jejíž součástí musí být rozvoj odborných jazykových kompetencí pro
potřeby publikačních aktivit v cizím jazyce. Jedná se tak o poplatky za publikace bez návaznosti na rozvoj technik
vědeckého psaní apod., což je podmínkou stanovenou výzvou.
1.1.2.6.1.01 Jazykové korektury KA 5 FPF ÚLGAT "publikace"
1.1.2.6.1.06 Jazykové korektury KA 5 FPF ÚHV "publikace"
1.1.2.6.1.09 Jazykové korektury KA 5 FVP "publikace"
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani jejích přílohách není
uvedena návaznost na podaktivitu 5.3, jejíž součástí musí být rozvoj odborných jazykových kompetencí pro
potřeby publikačních aktivit v cizím jazyce. Jedná se tak o poplatky za jazykové korektury bez návaznosti na rozvoj
technik vědeckého psaní apod., což je podmínkou stanovenou výzvou.

1.1.2.6.1.48 Zahraniční jazykové vzdělávání v rámci KA5
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke
krácení počtu jednotek na 7. Dle podmínek výzvy je jazykové vzdělávání umožněno 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-hodpodářských pracovníků.
V souvislosti s krácením výdajů na jazykové vzdělávání pro vědecké pracovníky zavazuje Komise žadatele ke
snížení hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků o 5.
1.2 Jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou č. 5.2.
Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na tuto položku na 9 360 285,- Kč. S ohledem na dodržení principu
„3E“ shledala Komise rozsah plánovaných stáží pracovníků Matematického ústavu a Obchodně-podnikatelské
fakulty jako nepřiměřeně dlouhý. Komise ponechává na uvážení žadatele, jaké stáže a v jakém rozsahu pokrátí.
Komise dále zavazuje žadatele k opravě přílohy Realizační tým tak, aby v případě žadatelem zvoleného kódu
s názvem Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací odpovídal i jeho číselný kód, tj. 2422.
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
6

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 nižší 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.

7

Pořadové číslo

24.

Název žadatele

Registrační číslo

Masarykova univerzita
Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro
podporu výzkumu na MU
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Výsledný počet bodů

95

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 a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

66 291 781,47 Kč

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

62 867 610,04 Kč
3 424 171,43 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

1.1.2.1.1.1.14 KA5 HR Award FSpS 41 266,00
personální manažer
1.1.2.1.1.1.30 KA9 Open Access 29 938,00
koordinátor OA-HSS
1.1.2.1.2.1
Pojistné na sociální
8 263 686,86
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.1.3.1
Pojistné na zdravotní
2 998 918,62
zabezpečení z platů a DPČ
1.1.2.2.1.01
KA2 HR Award FF - cestovní
18 840,00
náhrady
1.1.2.2.1.02
KA3 HR Award FSS - cestovní
26 900,00
náhrady
1.1.2.2.1.05
KA6 HR Award ESF - cestovní
26 900,00
náhrady
1.1.2.6.2.1
KA7 Rozvoj lidských zdrojů FF
0,00
- nájem
1.1.2.6.2.2
KA7 Rozvoj lidských zdrojů
0,00
ESF - nájem
1.1.2.6.2.3
KA9 Open Access - nájem
0,00
1.1.2.6.3.01
KA2 HR Award FF - tiskařské
38 720,00
služby
1.1.2.6.3.02
KA2 HR Award FF 450,00
překladatelské služby
1.1.2.6.3.05
KA5 HR Award FSpS 110 000,00
grafické práce a tisk
1.1.2.6.3.10
KA6 HR Award ESF - grafické
27 500,00
služby

36,00

1 485 576,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-530 424,00

9,00

269 442,00

-27 558,00

1,00

8 263 686,86

-138 379,54

1,00

2 998 918,62

-50 218,38

4,00

75 360,00

-150 720,00

4,00

107 600,00

-53 800,00

4,00

107 600,00

-188 300,00

0,00

0,00

-21 600,00

0,00

0,00

-48 000,00

0,00
1,00

0,00
38 720,00

-113 100,00
-38 720,00

240,00

108 000,00

-5 256,00

1,00

110 000,00

-110 000,00

1,00

27 500,00

-27 500,00

Kód

Název položky

Celkem
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1.1.2.6.3.12

KA7 Rozvoj lidských zdrojů FF
38 720,00
- tiskařské služby
1.1.2.6.3.26
KA8 Transfer technologií 50 000,00
interní propagace - aktivita
6.5.
1.1.2.6.3.28
KA8 Transfer technologií 500 000,00
služby v rámci zajištění akcí s
partnery z aplikační sféry aktivita 6.11.
1.1.2.6.3.29
KA8 Transfer technologií 150 000,00
propagace směrem k
aplikační sféře - aktivita 6.12.
1.1.2.6.3.32
KA9 Open Access – tisk
65 000,00
propagačních materiálů
1.1.2.6.3.35
KA10 Popularizace výzkumu 250 000,00
cyklus seminářů
1.3
Nepřímé náklady
6 735 815,36
Komentář Komise

1,00

38 720,00

-38 720,00

1,00

50 000,00

-50 000,00

1,00

500 000,00

-1 000 000,00

1,00

150 000,00

-150 000,00

1,00

65 000,00

-65 000,00

1,00

250 000,00

-250 000,00

1,00

6 735 815,36

-366 875,51

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.14 KA5 HR Award FSpS - personální manažer
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 3343 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad
rámec hodnocení arbitra 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 41 266,- Kč
za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před vydáním PA.
1.1.2.1.1.1.30 KA9 Open Access - koordinátor OA-HSS
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 4411 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad
rámec hodnocení arbitra 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 29 938,- Kč
za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před vydáním PA.
1.1.2.2.1.01 KA2 HR Award FF - cestovní náhrady
1.1.2.2.1.02 KA3 HR Award FSS - cestovní náhrady
1.1.2.2.1.05 KA6 HR Award ESF - cestovní náhrady
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 4. Žadatelem plánovaný počet
zahraničních výjezdů s cílem načerpání zkušeností s postupy HR Award shledala Komise jako nadhodnocený, a to
vzhledem k tomu, že dvě ze součástí žadatele již HR Award úspěšně získaly a lze předpokládat možnost předávání
zkušeností i napříč fakultami. Navíc, žadatel nikterak nezdůvodnil rozdílnost v počtu cest k načerpání zkušeností
na různých fakultách (někde 4 cesty, jinde 12).
1.1.2.6.2.1 KA7 Rozvoj lidských zdrojů FF - nájem
1.1.2.6.2.2 KA7 Rozvoj lidských zdrojů ESF - nájem
1.1.2.6.2.3 KA9 Open Access - nájem
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu
ani jejích přílohách žadatel řádně nezdůvodnil, proč je nutné pro plánované aktivity využívat pronajatého prostoru
a není možné využití vlastních prostor. Z toho důvodu shledala Komise tyto výdaje jako neúčelné pro dosažení
cílů projektu.
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1.1.2.6.3.02 KA2 HR Award FF - překladatelské služby
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 240 normostran.
1.1.2.6.3.01 KA2 HR Award FF - tiskařské služby
1.1.2.6.3.05 KA5 HR Award FSpS - grafické práce a tisk
1.1.2.6.3.10 KA6 HR Award ESF - grafické služby
1.1.2.6.3.12 KA7 Rozvoj lidských zdrojů FF - tiskařské služby
1.1.2.6.3.32 KA9 Open Access – tisk propagačních materiálů
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu o 50 %. Komise nepovažuje tisk
letáků a podobné činnosti v žadatelem plánovaném rozsahu za účinný způsob propagace aktivit a plánované
výdaje shledala jako nehospodárné.
1.1.2.6.3.26 KA8 Transfer technologií - interní propagace - aktivita 6.5
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby na 50 %. Popis této položky je ve Studii proveditelnosti
velmi obecný, z popisu není zřejmé, jaké služby budou nakupovány, jak byla stanovena jednotková cena a proč je
nelze zajistit vlastní činností realizačního týmu projektu.
1.1.2.6.3.28 Služby v rámci zajištění akcí s partnery z aplikační sféry
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby této položky rozpočtu na 1/3. Jednotková cena položky
není v žádosti o podporu ani jejích přílohách konkrétně zdůvodněna, není podložena kalkulací, nabídkou či
průzkumem trhu. Popis této položky je ve Studii proveditelnosti velmi obecný.
1.1.2.6.3.29 KA8 Transfer technologií - propagace směrem k aplikační sféře - aktivita 6.12
1.1.2.6.3.35 KA10 Popularizace výzkumu - cyklus seminářů
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby této položky rozpočtu na 50 %. Jednotková cena položky
není v žádosti o podporu ani jejích přílohách konkrétně zdůvodněna, není podložena kalkulací, nabídkou či
průzkumem trhu.
1.1.2.2.6.3.27 KA8 Transfer technologií - konzultantské poradenství - aktivita 6.8.
Komise nezavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ve věcném hodnocení ke krácení této položky rozpočtu.
Žadatel ve Studii proveditelnosti uvádí, že předmětem položky není komercializace konkrétních výsledků, a proto
nelze souhlasit se zdůvodněním arbitra, že se jedná o vyloučenou aktivitu dle pravidel výzvy.
Komise upozorňuje žadatele na chybné zařazení položek do kapitoly 1.1.2.6.3 a zavazuje žadatele k jejich přesunu
do kapitoly 1.1.2.6.1, kam věcně spadají.
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 nižší 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
10

– specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé.
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Pořadové číslo

25.

Název žadatele

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Název projektu

Implementace standardu HR AWARD ve FNUSA-ICRC

Registrační číslo

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678

Výsledný počet bodů

91

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

31 035 836,08 Kč

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

26 019 512,36 Kč

Kód
1.1.1.3.1

Název položky

D2: Implementace
elektronického evidenčního a
docházkového systému
1.1.1.3.2
F6: Quality management
systém
1.1.1.3.4
C25: Implementace
telekonferenčního nástroje
1.1.1.3.5
C26: Implementace nástroje
pro projektové řízení
1.1.2.1.1.1.01 Koordinátor projektu
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
1.1.2.6.1.03
C21 Přenositelnost sociálního
zabezpečení externí
poradenství a SOP
1.1.2.6.1.06
D30 EMBO Training
1.1.2.6.1.09
MS5 Výuka anglického jazyka
pro zaměstnance
1.1.2.7.3
Cestovní náklady - Zahraniční
kurzy - Svět+Evropa
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

5 016 323,72 Kč

1 080 000,00

1,00

1 080 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-1 620 000,00

891 770,00

1,00

891 770,00

-8 230,00

124 500,00

1,00

124 500,00

-124 500,00

1 124 090,00

1,00

1 124 090,00

-25 910,00

0,00
2 121 739,20

0,00
1,00

0,00
2 121 739,20

-403 200,00
-99 993,80

769 986,00

1,00

769 986,00

-36 288,00

0,00

0,00

0,00

-135 000,00

1 190 000,00
909 000,00

1,00
1,00

1 190 000,00
909 000,00

-1 060 000,00
-303 000,00

0,00

0,00

0,00

-435 000,00

3 969 078,16

1,00

3 969 078,16

-765 201,92

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
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1.1.1.3.1 D2: Implementace elektronického evidenčního a docházkového systému
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 60 %. V žádosti o podporu ani jejích
přílohách není zdůvodněno, proč žadatel potřebuje právě tento konkrétní systém, chybí zvážení jiných možností
řešení personální a mzdové agendy. Žadatelem plánovaná cena za implementaci a individuální přizpůsobení se jeví
jako nepřiměřeně vysoká, protože neodpovídá očekávané pracnosti. Kromě vícezdrojového financování mezd a
náhrad není identifikována žádná další oblast, jež by vyžadovala výrazněji systém přizpůsobovat. Napojení na
stávající systém usnadní již implementovaná funkcionalita dodávaného software dodavatelem nazvaná datová
pumpa. Žadatel dále v rozpočtu projektu navyšuje nabídkovou cenu, přičemž toto navýšení žádným způsobem
nezdůvodňuje.
1.1.1.3.2 F6: Quality management systém
1.1.1.3.5 C26: Implementace nástroje pro projektové řízení
Komise se neztotožňuje s názorem arbitra ve fázi věcného hodnocení a nezavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto
položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti o podporu a jejích přílohách prokázal potřebnost
těchto položek rozpočtu a jednotkovou cenu podložil cenovou nabídkou od potenciálního dodavatele. Komise však
zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu dle cen uvedených v doložených cenových
nabídkách.
1.1.1.3.4 C25: Implementace telekonferenčního nástroje
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. Zdůvodnění potřebnosti je
nepřesvědčivé, je doložena jen jedna nabídka, byť jde o běžnou službu nabízenou mnoha dodavateli. Žadatel dále
v rozpočtu projektu navyšuje nabídkovou cenu, přičemž toto navýšení žádným způsobem nezdůvodňuje.
1.1.2.1.1.1.01 Koordinátor 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.
1.1.2.6.1.03 C21 Přenositelnost sociálního zabezpečení externí poradenství a SOP
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Zaměstnání pracovníka na
území USA není situace, jež by vyžadovala poradenství v žadatelem plánované výši. Komise shledala položku jako
neúčelnou pro dosažení cílů projektu.
1.1.2.6.1.06 D30 EMBO Training
Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové ceny této položky rozpočtu na 1 190 000,- Kč. Dle doložené kalkulace
je takto krácená částka dostačující pro proškolení žadatelem plánovaného počtu pracovníků včetně zajištění
příjezdu 2 lektorů do ČR do prostor žadatele, ve kterých by bylo možné školení uskutečnit
1.1.2.6.1.09 MS5 Výuka anglického jazyka pro zaměstnance
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky o 25 %, tj. dle počtu účastníků uvedených ve
Studii proveditelnosti. 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.
Ostatní jazykové vzdělávání není dle podmínek výzvy povoleno.
1.1.2.7.3 Cestovní náklady - Zahraniční kurzy – Svět + Evropa
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani
jejích přílohách není vysvětleno, proč je nezbytné, aby realizace tohoto kurzu probíhala mimo území ČR. Z doložené
cenové nabídky vyplývá, že by kurz mohl proběhnout v instituci žadatele. Komise proto shledala položku jako
neúčelnou pro realizaci projektu.
1.1.2.2.1.2 Krátkodobé pobyty 3 dny – EVROPA
1.1.2.2.1.4 Krátkodobé pobyty 6 dnů – SVĚT
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1.1.2.7.1 Krátkodobé pobyty 3 dny - EVROPA
1.1.2.7.2 Krátkodobé pobyty 6 dnů – SVĚT
Komise se neztotožňuje s názorem arbitra ve fázi věcného hodnocení a nezavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto
položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti o podporu a jejích přílohách prokázal potřebnost
těchto položek pro realizaci projektu a Komise shledala tyto výdaje jako účelné a hospodárné.
Komise dále zavazuje žadatele k doplnění pozice 1.1.2.1.1.3.9 POPULARIZACE - Expert/Lektor do přílohy Realizační
tým před vydáním PA a dále k opravě počtu jednotek pozic 1.1.2.1.1.3.2 POPULARIZACE - Technická asistence a
1.1.2.1.1.3.3 POPULARIZACE - Lektor/ka tak, aby počet jednotek odpovídal počtu jednotek uvedeném v rozpočtu
projektu.
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 definice indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy
strategického řízení ve výzkumných organizacích je nutné jednotlivé dokumenty/směrnice/produkty slučovat do
logických celků a dle logické souvislosti započítávat hodnotu indikátoru. Komise zavazuje žadatele k úpravě
nápočtu hodnot a sloučení jednotlivých výstupů dle následujícího vzoru:
Ocenění HR Award:
•
Souhlas s principy Charty a Kodexu
•
Interní analýza výzkumné organizace
•
Akční plán
•
Zhodnocení EK
•
Interim zhodnocení
•
Interim zhodnocení EK
Podpora strategického řízení ve FNUSA-ICRC
•
Organizačníí řád ICRC
•
Strategie řízení lidských zdrojů a kariérního rozvoje
•
Upravené a vytvořené směrnice, pracovní postupy a metodiky vycházející ze strategie rozvoje lidských
zdrojů FNUSA-ICRC
•
Překlad řízené dokumentace a dalších materiálů do anglického jazyka – Komise zavazuje k odstranění této
dokumentace, nejedná se o strategický dokument, dle definice indikátoru.
Systém vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC
•
Implementace elektronických strategických nástrojů řízení ve FNUSA-ICRC
•
Strategie vnitřního hodnocení FNUSA-ICRC
•
Evaluační webová databáze
•
Školení k principům vnitřního hodnocení – Komise zavazuje k odstranění této dokumentace, nejedná se
o strategický dokument, dle definice indikátoru.
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Strategie mezinárodní spolupráce
•
Strategie Mezinárodní spolupráce a internacionalizace FNUSA-ICRC
•
Jednorázové akce – Školení pro zaměstnance, Smlouvy o spolupráci, Grantové žádosti – Komise zavazuje
k odstranění těchto položek, nejedná se o dokumenty dle definice indikátoru.
Open Access
•
Institucionální strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím FNUSA-ICRC
•
Školení k principům institucionální strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím – Komise
zavazuje k odstranění této dokumentace, nejedná se o strategický dokument, dle definice indikátoru.
Popularizace
•
Strategie Public relations a popularizace vědy ve FNUSA-ICRC
•
Interní školení k principům institucionální strategie popularizace a vědy – Komise zavazuje k odstranění
této dokumentace, nejedná se o strategický dokument, dle definice indikátoru.
Komise zavazuje žadatele k odstranění označených dokumentů, dle definice indikátoru 2 15 02 je hodnota měřena
jako počet manažerských informačních systémů, vnitřních předpisů výzkumných organizací včetně motivačního
rámce pro výzkumné pracovníky, systémů juniorských grantových projektů, strategií spolupráce s aplikační sférou,
strategií internacionalizace výzkumných aktivit, strategií či systémy otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým
informacím, strategií řízení lidských zdrojů a kariérního rozvoje ve výzkumných organizacích či akce popularizující
výzkumnou organizaci a výsledky jejího výzkumu na národní či mezinárodní úrovni. Označené dokumenty tuto
definici nesplňují. Z uvedených důvodů dále Komise žadatele zavazuje ke snížení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02
na 6.
Komise upozorňuje žadatele na chybně stanovenou hodnotu indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků, která je
měřená jako počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 a 2 08 00 snížený o opakovanou podporu – tj. každá
konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Vzhledem k předpokládané době trvání
např. kurzů jazykového vzdělávání pro administrativní a technickohospodářské pracovníky (52,5 hodiny), kdy bude
docházet k překročení hodnoty bagatelní podpory, Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru
6 00 00 na hodnotu minimálně 60 účastníků. Dále Komise zavazuje žadatele k předložení metodiky nápočtu
k tomuto indikátoru před vydáním PA a doložení plánu zapojení pracovníků do vzdělávacích aktivit.
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Pořadové číslo

26.

Název žadatele

Registrační číslo

Univerzita Karlova
Strategický rozvoj kapacit vědy a výzkumu a posílení
mezinárodní konkurenceschopnosti Univerzity Karlovy
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Výsledný počet bodů
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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 a doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

66 003 795,20 Kč

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

62 838 554,46 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.08 Odborný koordinátor
vzdělávání
1.1.2.1.1.1.10 Univerzitní specialista open
access
1.1.2.1.1.3.2 Lektoři školení
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
1.1.2.6.1.02
Právní konzultační služby v
oblasti transferu
1.1.2.6.1.04
PR služby při realizaci akcí
1.1.2.6.1.08
Poradenské a analytické služby
v oblasti internacionalizace
1.1.2.6.1.10
Lektorské služby
1.1.2.6.1.12
Výuka cizích jazyků
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

3 165 240,74 Kč

25 600,00

36,00

921 600,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-230 400,00

38 555,00

36,00

1 387 980,00

-52 020,00

345,00
8 025 495,00

190,00
1,00

65 550,00
8 025 495,00

-86 450,00
-70 605,00

2 889 178,20

1,00

2 889 178,20

-25 417,80

0,00

0,00

0,00

-200 000,00

514 500,00
0,00

1,00
0,00

514 500,00
0,00

-171 500,00
-1 547 590,00

1 015 875,00
310 500,00
6 732 702,26

1,00
1,00
1,00

1 015 875,00
310 500,00
6 732 702,26

-338 625,00
-103 500,00
-339 132,94

Jednotková
cena

Počet
jednotek

Celkem

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.08 Odborný koordinátor vzdělávání
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 20 %. 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.
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1.1.2.1.1.1.10 Univerzitní specialista open access
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2622 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad
rámec hodnocení hodnotitelů ve věcném 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 38 555,- Kč za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před
vydáním PA.
1.1.2.1.1.3.2 Lektoři školení
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 26195 dle ISPV. Na základě porovnání žadatelem
popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi
ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování,
lektoři. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období rok 2018 ve výši 345,- Kč/hod. Dále Komise zavazuje
žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před vydáním PA.
1.1.2.6.1.02 Právní konzultační služby v oblasti transferu
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve věcném hodnocení na základě návrhu ŘO
k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci realizace projektu není možné realizovat
poradenství pro komercializaci konkrétního výsledku VaV. Žadatel plánuje dle Studie proveditelnosti poptávat
konzultace „konkrétních případů“, jedná se tedy o nezpůsobilý výdaj dle podmínek výzvy.
1.1.2.6.1.04 PR služby při realizaci akcí
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 25 %. V žádosti o podporu ani jejích
přílohách žadatel dostatečně neprokázal potřebnost pronájmu prostor pro pořádání PR akcí. Komise proto
shledala výdaje jako nehospodárné.
1.1.2.6.1.08 Poradenské a analytické služby v oblasti internacionalizace
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle popisu nejde
o problematiku natolik specifickou, aby ji bylo nezbytné nutné řešit formou nákupu služeb, a proto Komise
shledala tuto položku jako neúčelnou pro splnění cílů projektu.
1.1.2.6.1.10 Lektorské služby
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 25 %. Žadatelem rozpočtovaná
částka 1 000,- Kč/hod. lektorských prací není podložena nabídkou, neodpovídá charakteru kurzů v KA3, a proto ji
Komise shledala jako nadhodnocenou.
1.1.2.6.1.12 Výuka cizích jazyků
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 25 %. V žádosti o podporu ani jejích
přílohách žadatel neuvádí informace o tom, kolik má být účastníků na jedné lekci výuky. Kalkulace ceny i nabídka
je tak neprůkazná a jeví se jako nadhodnocená. Komise 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, proto je výuka cizích jazyků relevantní pouze pro
technicko-hospodářské pracovníky.
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
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
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S ohledem na nižší 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, mohou být v rámci realizace
projektu označeny za nezpůsobilé. Komise především upozorňuje na aktivitu Strategické nastavení a rozvoj
mezisektorové spolupráce a transferu technologií, v rámci které jsou nezpůsobilé výjezdy mimo EU.
Komise upozorňuje na možnou duplicitu s realizací projektu OP VVV, výzvy 02_16_014 Budování expertních
kapacit – transfer technologií (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651) a doporučuje ŘO zvýšenou pozornost při
kontrole v rámci realizace obou projektů.
Příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF není kompletní, některé z výstupů uvedených
ve Studii proveditelnosti a započítaných do indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy
strategického řízení ve výzkumných organizacích v ní chybí. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Přehled
klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF tak, aby byla v souladu s výstupy, které se započítávají do
indikátoru. Napříč aktivitami není v této příloze aplikován jednotný přístup k výstupům a příloha působí zmatečně
(výstupy a dílčí výstupy jsou uváděny na stejné úrovní, když je zřejmé že některé „Dílčí výstupy“ dohromady tvoří
„Výstup“ započítávaný do indikátoru). U KA5 Výstup 2 – Překlady právních předpisů a dalších dokumentů UK do
anglického jazyka Komise zavazuje žadatele k odstranění tohoto výstupu z indikátoru, neboť není v souladu s jeho
definicí. Tím dochází ke snížení hodnoty indikátoru o 1.
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí je měřená
jako počet akcí uspořádaných 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. V KA6 má proběhnout 21 takových akcí, v KA7 3 akce.
Z popisu KA není zřejmé, o jaké akce půjde. KA 6 počítá zejména s akcemi zaměřenými na aplikační sféru (ale ani
u těch není stanoven konkrétní počet), indikátor ale sleduje spíše akce směřované dovnitř organizace s cílem
sdílení/předávání znalostí. Komise zavazuje žadatele k vyjasnění a úpravě cílové hodnoty před vydáním PA.

18

Pořadové číslo

27.

Název žadatele

Registrační číslo

Mendelova univerzita v Brně
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově
univerzitě v Brně II
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577

Výsledný počet bodů

86

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

69 984 891,20 Kč

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

36 111 396,16 Kč

Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.01
1.1.2.1.1.1.02
1.1.2.1.1.1.03
1.1.2.1.1.1.05
1.1.2.1.1.1.06
1.1.2.1.1.1.09
1.1.2.1.1.1.10
1.1.2.1.1.1.11
1.1.2.1.1.1.12

Koordinátor projektu
Garant KA 2
Asistent KA 2
Garant KA 3
Asistent KA 3
Dotační specialista (2 úvazky)
Garant KA 4
Asistent KA 4
Odborný pracovník transferu
(2,0 úvazku)
Garant KA 5
Asistent KA 5
Odborný pracovník
vědeckých informací
Správce repozitáře
Garant KA 6
Asistent KA 6
Grafik
Pojistné na sociální
zabezpečení z platů a DPČ
Pojistné na zdravotní
zabezpečení z platů a DPČ
KA 4 Zahraniční cesta
Outsourcované služby

1.1.2.1.1.1.13
1.1.2.1.1.1.14
1.1.2.1.1.1.15
1.1.2.1.1.1.17
1.1.2.1.1.1.18
1.1.2.1.1.1.19
1.1.2.1.1.1.21
1.1.2.1.2.1
1.1.2.1.3.1
1.1.2.2.1.3
1.1.2.6.1

33 873 495,04 Kč

Jednotková
cena

Počet
jednotek

16 500,00
18 400,00
12 440,00
18 400,00
12 440,00
38 000,00
18 400,00
12 440,00
38 000,00

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

594 000,00
662 400,00
447 840,00
662 400,00
447 840,00
1 368 000,00
662 400,00
447 840,00
1 368 000,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-396 000,00
-993 600,00
-776 160,00
-993 600,00
-776 160,00
-1 368 000,00
-993 600,00
-776 160,00
-1 368 000,00

18 400,00
12 440,00
38 000,00

36,00
36,00
18,00

662 400,00
447 840,00
684 000,00

-993 600,00
-776 160,00
-684 000,00

19 000,00
18 400,00
12 440,00
20 000,00
5 136 300,00

36,00
36,00
36,00
36,00
1,00

684 000,00
662 400,00
447 840,00
720 000,00
5 136 300,00

-684 000,00
-993 600,00
-776 160,00
-720 000,00
-3 517 200,00

1 849 068,00

1,00

1 849 068,00

-1 266 192,00

40 000,00
1 752 000,00

2,00
1,00

80 000,00
1 752 000,00

-40 000,00
-11 352 000,00

Celkem
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1.1.2.6.1.10

1.3

KA 5 Podpora otevřeného
přístupu úhradou APC
poplatků
Nepřímé náklady

0,00

0,00

0,00

-9 600 000,00

3 869 078,16

1,00

3 869 078,16

-3 629 303,04

Komentář Komise
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.01 Koordinátor projektu
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 16 500,- Kč. 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.
1.1.2.1.1.1.02 Garant KA 2
1.1.2.1.1.1.05 Garant KA 3
1.1.2.1.1.1.10 Garant KA 4
1.1.2.1.1.1.13 Garant KA 5
1.1.2.1.1.1.18 Garant KA 6
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu na 18 400,- Kč, tj. krácení úvazku
na 0,4. Žadatelem plánovaná výše úvazků těchto pozic je vzhledem k náplni práce nadhodnocená. Žadatel při
stanovení úvazku těchto pozic nezohledňuje různou časovou náročnost jednotlivých aktivit. V náplni práce se dále
částečně objevují činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu.
1.1.2.1.1.1.03 Asistent KA 2
1.1.2.1.1.1.06 Asistent KA 3
1.1.2.1.1.1.11 Asistent KA 4
1.1.2.1.1.1.14 Asistent KA 5
1.1.2.1.1.1.19 Asistent KA 6
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu na 12 440,- Kč, tj. krácení úvazku
na 0,4. Žadatelem plánovaná výše úvazků těchto pozic je vzhledem k náplni práce nadhodnocená. Žadatel při
stanovení úvazku těchto pozic nezohledňuje různou časovou náročnost jednotlivých aktivit. V náplni práce se dále
částečně objevují činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým
charakterem spadají do nepřímých nákladů projektu. V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód
CZ-ISCO 4120 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ve věcném 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 31 102,- Kč za 1,0 FTE. Dále Komise zavazuje
žadatele k přepracování přílohy Realizační tým před vydáním PA.
1.1.2.1.1.1.09 Dotační specialista (2 úvazky)
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 36. Žadatelem plánovaný úvazek
pro tuto pozici je vzhledem k náplni pracovní činnosti nadhodnocený, dle podmínek stanovených výzvou je u této
pozice povolen úvazek v maximální výši 1,0 FTE.
1.1.2.1.1.1.12 Odborný pracovník transferu (2,0 úvazku)
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 36. Žadatelem plánovaný úvazek
pro tuto pozici je vzhledem k náplni pracovní činnosti nadhodnocený. V náplni pracovní činnosti se též objevují
činnosti spojené s transferem znalostí do praxe, což je dle podmínek stanovených výzvou vyloučená aktivita.
Komise současně upozorňuje žadatele, že vykázání těchto činností v průběhu realizace projektu bude
vyhodnoceno jako nezpůsobilý výdaj.
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1.1.2.1.1.1.15 Odborný pracovník vědeckých informací
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 18. Žadatelem plánovaný úvazek
pro tuto pozici je vzhledem k náplni pracovní činnosti nadhodnocený, krácení úvazku též souvisí s vyřazením
položky 1.1.2.6.1.10, se kterou tato pozice úzce souvisí.
1.1.2.1.1.1.17 Správce repozitáře
1.1.2.1.1.1.21 Grafik
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek o 50 %. Žadatelem plánovaný úvazek pro
tyto pozice je vzhledem k náplni pracovní činnosti nadhodnocený.
1.1.2.2.1.3 KA 4 Zahraniční cesta
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ve věcném hodnocení na základě návrhu ŘO ke krácení
počtu jednotek této položky rozpočtu na 2. Přípustným místem realizace klíčové aktivity č. 4 je pouze Česká
republika a území EU, z toho důvodu je zahraniční cesta do Izraele dle podmínek stanovených výzvou
nezpůsobilým výdajem.
1.1.2.6.1.10 KA5 Podpora otevřeného přístupu úhradou APC poplatků
Komise zavazuje žadatele k vyřazení položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Položka není navázána na
odpovídající vzdělávací aktivitu Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce, což je podmínka stanovená výzvou.
1.1.2.6.1 Outsourcované služby
Komise zavazuje žadatele ke krácení této kapitoly rozpočtu na maximální částku 1 752 000,- Kč. Jednotlivé položky
této kapitoly nejsou podložené nabídkami a kalkulacemi, není tedy zřejmé, jak byly jednotlivé ceny stanoveny
a co přesně obsahují. Řada položek není dostatečně zdůvodněna a v žadatelem plánovaných cenách není pro
dosažení cílů projektu jejich pořízení účelné. Komise nechává na uvážení žadatele, jaké položky a v jakém rozsahu
pokrátí.
Komise upozorňuje žadatele na záměnu výdajů mezi položkami 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů
a DPČ a 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ a zavazuje žadatele k jejich úpravě před
vydáním PA.
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
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:
1.3 Nepřímé náklady
Komise upozorňuje žadatele na chybně nastavenou hodnotu indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných
jednorázových akcí je měřená jako počet akcí uspořádaných 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. Dvě uváděné konference –
Mezisektorová spolupráce a Implementace strategie lidských zdrojů svým charakterem nenaplňují definici
indikátoru. Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty tohoto indikátoru na 4.
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Pořadové číslo

28.

Název žadatele

Registrační číslo

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve společnosti
Agrovýzkum Rapotín s.r.o.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014647

Výsledný počet bodů

79

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

9 635 985,00 Kč

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

9 076 403,75 Kč

Kód

Název položky

Rozvod topení
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 02
1.1.2.3.3.02
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 03
1.1.2.3.3.04
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 05
1.1.2.3.3.05
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 06
1.1.2.3.3.08
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 07
1.1.2.3.3.19
Papír a tonery pro tisk výstupů KA 08 - Popularizace
1.1.2.6.1.03
KA 02 - odborné služby překlady a korektury
dokumentů
1.1.2.6.1.09
KA 05 - úhrada poplatků za
vydání odborných cizojazyčných
publikací - Publikace
1.1.2.6.2.1
Nájem popularizační místnosti Popularizace
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

559 581,25 Kč

0,00
0,00

Počet
jednot
ek
0,00
0,00

0,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-96 625,00
-18 000,00

0,00

0,00

0,00

-7 200,00

0,00

0,00

0,00

-5 400,00

0,00

0,00

0,00

-7 200,00

0,00

0,00

0,00

-7 200,00

0,00

0,00

0,00

-18 000,00

450,00

500,00

225 000,00

-25 000,00

3 500,00

10,00

35 000,00

-15 000,00

0,00

0,00

0,00

-248 040,00

1 721 024,75

1,00

1 721 024,75

-111 916,25

Jednotková
cena

1.1.1.1.3
1.1.2.3.3.01

Celkem

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
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1.1.1.1.3 Rozvod topení
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.
1.1.2.3.3.01 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 02
1.1.2.3.3.02 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 03
1.1.2.3.3.04 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 05
1.1.2.3.3.05 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 06
1.1.2.3.3.08 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 07
1.1.2.3.3.19 Papír a tonery pro tisk výstupů - KA 08 – Popularizace
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.
1.1.2.6.1.03 KA 02 - odborné služby - překlady a korektury dokumentů
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 500 normostran.
1.1.2.6.1.09 KA 05 - úhrada poplatků za vydání odborných cizojazyčných publikací - Publikace
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 30 %. Položka není dostatečně
průkazně vztažená ke vzdělávacím aktivitám. V žádosti o podporu ani jejích přílohách není jednoznačně uvedeno,
zda se tato úhrada bude vztahovat i na publikační výstupy účastníků vzdělávacích aktivit.
1.1.2.6.2.1 Nájem popularizační místnosti
Komise zavazuje žadatele k vyřazení této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu
a jejích přílohách žadatel popisuje potřebnost místnosti, ve které mají probíhat činnosti související s popularizací,
avšak není dostatečně prokázána nezbytnost tohoto výdaje vzhledem k prostorám, kterými žadatel disponuje.
Z tohoto důvodu Komise shledala výdaj jako neúčelný a nehospodárný.
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

29.

Název žadatele

Registrační číslo

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Rozvoj HR kapacit, internacionalizace, popularizace a využití
IP II.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014704

Výsledný počet bodů

79

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 doporučením

Požadovaná výše finanční podpory

14 006 348,50 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory
Celková minimální výše krácených finančních
prostředků

14 006 348,50 Kč
0,00 Kč

Komentář Komise
Dle Studie proveditelnosti je v rámci projektu realizována podaktivita 6.8. „Konzultantské poradenství (studie,
průzkumy trhu) za účelem budoucího zhodnocení duševního vlastnictví a know-how instituce pro účely projektu“.
Vzhledem k nižší míře detailu popisu této podaktivity není zcela zřejmé, zdali její součástí není poradenství za
účelem komercializace konkrétního výsledku výzkumu a vývoje. Komise tedy upozorňuje žadatele, že veškeré
výdaje související s touto činností jsou dle podmínek výzvy nezpůsobilé a zároveň ho zavazuje, aby před vydáním
PA doložil podrobný popis činností této podaktivity a v případě, že obsahuje činnosti související s poradenstvím
za účelem komercializace konkrétního výsledku výzkumu a vývoje, aby veškeré tyto výdaje vyřadil z rozpočtu
projektu.

24

Pořadové číslo

30.

Název žadatele

Registrační číslo

INESAN, s.r.o.
Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní
a mezisektorovou spolupráci
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660

Výsledný počet bodů

75

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

9 241 057,50 Kč

Maximální výsledná výše finanční podpory

5 879 951,00 Kč

Celková minimální výše krácených finančních prostředků

3 361 106,50 Kč

Požadované úpravy rozpočtu
Kód

Název položky

1.1.2.1.1.1.1 Mzda - provozní ředitelka
1.1.2.1.1.1.5 Mzda - Administrativní
pracovnice/Koordinátorka stáží
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
Cestovné konference/veletrhy/workshopy v
roce 2020
1.1.2.2.1.2
Cestovné konference/veletrhy/workshopy v
roce 2021
1.1.2.2.1.3
Cestovné konference/veletrhy/workshopy v
roce 2022
1.1.2.4.1
Bisnode Albertina
1.1.2.6.1.01 Vzdělávací kurzy AJ
1.1.2.6.1.03 Vzdělávací přípravný kurz TOEFL
1.1.2.6.1.10 Komunikační kampaň
1.1.2.6.1.11 Veletržní poplatky a pronájem
veletržní plochy
1.1.2.6.3.1
"Publikace" - poplatky za vydání
cizojazyčných publikací
1.1.2.6.3.2
Poplatky za přístup do databáze
Newton Monitor

Jednotková
cena

Počet
jednotek

11 400,00
0,00

18,00
0,00

205 200,00
0,00

Rozdíl konečné
částky a částky ze
žádosti o podporu
-205 200,00
-292 500,00

351 000,00

1,00

351 000,00

-124 425,00

126 360,00

1,00

126 360,00

-44 793,00

150 000,00

1,00

150 000,00

-150 000,00

150 000,00

1,00

150 000,00

-150 000,00

125 000,00

1,00

125 000,00

-125 000,00

0,00
23 000,00
22 000,00
50 000,00
75 000,00

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

0,00
23 000,00
22 000,00
50 000,00
75 000,00

-59 000,00
-103 500,00
-99 000,00
-50 000,00
-75 000,00

500 000,00

1,00

500 000,00

-500 000,00

0,00

0,00

0,00

-150 000,00

Celkem
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1.2

Jednotkové náklady související s
volitelnou podaktivitou č. 5.2.
1.3
Nepřímé náklady
Komentář Komise

1 050 876,00

1,00

965 815,00

1,00

1 050
876,00
965 815,00

-700 584,00
-532 104,50

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:
1.1.2.1.1.1.1 Mzda - provozní ředitelka
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.
1.1.2.1.1.1.5 Mzda - Administrativní pracovnice/Koordinátorka stáží
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky 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 projektu.
1.1.2.2.1.1 Cestovné - konference/veletrhy/workshopy v roce 2020
1.1.2.2.1.2 Cestovné - konference/veletrhy/workshopy v roce 2021
1.1.2.2.1.3 Cestovné - konference/veletrhy/workshopy v roce 2022
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu o 50 %. S ohledem na velikost cílové
skupiny shledala Komise žadatelem plánované výdaje na tyto položky rozpočtu jako nadhodnocené a nehospodárné.
1.1.2.4.1 Bisnode Albertina
1.1.2.6.3.2 Poplatky za přístup do databáze Newton Monitor
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani
jejích přílohách nejsou tyto výdaje provázány s popisem klíčových aktivit, Komise proto shledala tyto výdaje jako
nehospodárné a neúčelné pro dosažení cílů projektu.
1.1.2.6.1.01 Jazykové vzdělávání v obecné angličtině pro vědecké pracovníky
1.1.2.6.1.03 Přípravný kurz TOEFL
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke krácení
jednotkové ceny těchto položek na 23 000,- Kč a 22 000,- Kč. 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, proto výuka cizích jazyků je relevantní pouze pro technicko-hospodářské
pracovníky.
1.1.2.6.1.10 Komunikační kampaň
1.1.2.6.1.11 Veletržní poplatky a pronájem
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu o 50 %. V žádosti o podporu a jejích
přílohách není tento výdaj dostatečně specifikován a jeví se tak jako nadhodnocený.
1.1.2.6.3.1 “Publikace“ - poplatky za vydání cizojazyčných publikací
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. V žádosti o podporu ani jejích
přílohách není tato položka dostatečně konkretizována a zdůvodněna. Vzhledem k plánovanému počtu publikací a
s ohledem na to, že ne všechny vědecké časopisy požadují publikační poplatky, se jeví výdaje na tuto položku jako
nadhodnocené. Komise doporučuje žadateli, aby formou interního řízení podpořil pouze vybrané vysoce kvalitní
příspěvky.
1.2 Jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou č. 5.2
Komise zavazuje žadatele ke krácení výdajů na tuto položku minimálně o 40 %. S ohledem na dodržení principu „3E“
shledala Komise žadatelem plánovanou délku stáží v rámci podaktivity 5.2 Rozvoj mezinárodní spolupráce se
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zahraničními výzkumnými organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem vzhledem k popsanému účelu
jako nepřiměřeně dlouhou. 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
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 uspořádaných 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. Komise zavazuje žadatele k zařazení daného indikátoru do žádosti o podporu a
studie proveditelnosti a k uvedení cílové hodnoty ve výši 2 (Workshop k přijetí Strategie mezinárodní spolupráce,
Workshop k přijetí angličtiny jako druhého provozního jazyka organizace).
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru 5 43 10 Počet podpořených spoluprací je měřená jako počet
spoluprací navázané v rámci podaktivit č. 5.2. Rozvoj mezinárodní spolupráce se zahraničními výzkumnými
organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se výzkumem, 6.10. Partnerství CTT s mezinárodně uznávanými CTT
v daném oboru, včetně spolupráce s výzkumnými organizacemi a 6.11. Budovaní a rozvíjení partnerství CTT
s relevantními partnery z aplikační sféry. Komise zavazuje žadatele k zařazení daného indikátoru do žádosti
o podporu a studie proveditelnosti a k uvedení cílové hodnoty ve výši 10, jak vyplývá z obsahu žádosti o podporu.
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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.
Žádosti, projednané Komisí na jednáních ve dnech 3., 17. a 26. září 2019, doporučuje Komise se
zohledněním výsledku fáze věcného hodnocení a disponibilní alokace výzvy k zařazení do Seznamu
projektů doporučených k podpoře z OP VVV. Přehled všech projednaných žádostí zařazených do
Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV je součástí tohoto (posledního) Zápisu
z jednání Komise.
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 26. 9. 2019
Zápis vyhotovila: Mgr. Helena Hořáková

Podpis předsedy Komise

Prof., Ing.
Josef Špak,
DrSc.

Podpis zástupce ŘO

Digitálně podepsal
Prof., Ing. Josef Špak,
DrSc.
Datum: 2019.10.17
11:24:14 +02'00'

Ing. Lenka
Menclová

Digitálně podepsal
Ing. Lenka
Menclová
Datum: 2019.10.17
11:32:04 +02'00'
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Požadovaná výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet bodů

V. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV (dle výsledného počtu bodů)

Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

1. - 2.

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

Jihočeská univerzita v
Českých Budějovicích

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II

21 849 980,13

21 849 980,13

21 158 707,13

21 158 707,13

108

1. - 2.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014676

Botanický ústav
AV ČR, v. v. i.

Botanický ústav: příležitosti pro
rozvoj kariéry a získávání talentů

36 402 921,44

58 252 901,57

36 398 240,38

57 556 947,51

108

3.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014590

Ústav experimentální
medicíny AV ČR, v. v. i.

17 952 708,25

76 205 609,82

17 952 708,25

75 509 655,76

107

4.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620

Univerzita Pardubice

32 341 208,73

108 546 818,55

32 227 928,73

107 737 584,49

104,5

5.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014697

Ústav termomechaniky
AV ČR, v. v. i.

8 493 859,76

117 040 678,31

6 815 180,66

114 552 765,15

103

6.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014658

Fyzikální ústav
AV ČR, v. v. i.

48 362 219,65

165 402 897,96

48 362 219,65

162 914 984,80

102,5

7.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014679

Univerzita Hradec Králové

24 910 592,34

190 313 490,30

16 911 209,74

179 826 194,54

101

8.

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

69 759 328,81

260 072 819,11

69 656 739,61

249 482 934,15

100,5

9.

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

32 802 898,77

292 875 717,88

26 956 988,27

276 439 922,42

99

10.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014591

Rozvoj kapacit Ústavu experimentální
medicíny AV ČR, v.v.i.
HR strategie rozvoje Univerzity
Pardubice
Rozvoj strategického řízení Ústavu
termomechaniky AV ČR
Strategická tvorba intenzivního
rozvoje kapacit Fyzikálního ústavu AV
ČR
Rozvoj kapacit pro strategické řízení
výzkumu na Univerzitě Hradec
Králové
Strategické nastavení rozvoje
lidských zdrojů na ČZU
Posílení strategického řízení vědy a
výzkumu ve VÚRV, v.v.i.
Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro
výzkum a vývoj II

20 089 895,07

312 965 612,95

17 380 528,62

293 820 451,04

98,5

11.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685

Mezinárodní výzkumné laboratoře

9 422 867,50

322 388 480,45

9 422 867,50

303 243 318,54

97

12.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696

Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity
v Opavě

69 995 942,72

392 384 423,17

65 586 207,82

368 829 526,36

96,5

13.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014694

Strategický rozvoj vědy a výzkumu na
VŠB-TUO II.

35 070 012,54

427 454 435,71

26 845 708,74

395 675 235,10

96

14. - 15.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614

Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě
Palackého v Olomouci

65 442 330,24

492 896 765,95

54 249 565,44

449 924 800,54

95

Česká zemědělská
univerzita v Praze
Výzkumný ústav rostlinné
výroby, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J.
Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Technická univerzita v
Liberci
Slezská univerzita v Opavě
Vysoká škola báňská Technická univerzita
Ostrava
Univerzita Palackého v
Olomouci

29

Požadovaná výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet bodů

Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

14. - 15.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703

Masarykova univerzita

Rozvoj lidských zdrojů a dalších
strategických oblastí pro podporu
výzkumu na MU

66 291 781,47

559 188 547,42

62 867 610,04

512 792 410,58

95

16. - 17.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014500

Ústav fyziky atmosféry
AV ČR, v. v. i.

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na
Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

9 267 207,50

568 455 754,92

8 492 707,50

521 285 118,08

94

16. - 17.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014626

Filosofický ústav
AV ČR, v. v. i.

Rozvoj prostředí pro profesní růst
pracovníků Filosofického ústavu AV
ČR

23 157 991,80

591 613 746,72

20 754 084,80

542 039 202,88

94

18.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014592

Moravská vysoká škola
Olomouc, o.p.s.

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na
Moravské vysoké škole Olomouc

14 312 324,10

605 926 070,82

9 361 624,10

551 400 826,98

93

19.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014664

Matematický ústav
AV ČR, v. v. i.

15 797 097,50

621 723 168,32

12 477 150,49

563 877 977,47

92

20. - 21.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014627

Západočeská univerzita v
Plzni

35 410 189,26

657 133 357,58

26 995 085,34

590 873 062,81

91

20. - 21.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014678

Fakultní nemocnice u sv.
Anny v Brně

31 035 836,08

688 169 193,66

26 019 512,36

616 892 575,17

91

22.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650

Ústav živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR, v. v. i.

39 246 623,36

727 415 817,02

38 960 003,60

655 852 578,77

90,5

23.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

Univerzita Karlova

66 003 795,20

793 419 612,22

62 838 554,46

718 691 133,23

89

24.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649

Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.

35 974 319,77

829 393 931,99

28 049 011,43

746 740 144,66

86,5

25.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014577

Mendelova univerzita v
Brně

69 984 891,20

899 378 823,19

36 111 396,16

782 851 540,82

86

Matematický ústav AV ČR usiluje o
HR Award - zavedení profesionálního
řízení lidských zdrojů
Rozvoj kapacit a prostředí pro
posílení mezinárodní, mezisektorové
a mezioborové spolupráce ZČU
Implementace standardu HR AWARD
ve FNUSA-ICRC
Zkvalitnění strategického řízení na
Ústavu živočišné fyziologie a genetiky
AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů
ve vědě a výzkumu
Strategický rozvoj kapacit vědy a
výzkumu a posílení mezinárodní
konkurenceschopnosti Univerzity
Karlovy
Ukotvení Biologického centra AV ČR,
v. v. i. v Evropském výzkumném
prostoru
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a
vývoje na Mendelově univerzitě v
Brně II

30

Požadovaná výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
(v Kč)

Maximální
schválená výše
finanční podpory
kumulativně
(v Kč)

Výsledný
počet bodů

Poř. č.

Reg. č. projektu

Žadatel

Název projektu

Požadovaná
výše finanční
podpory (v Kč)

26.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014623

Univerzita Tomáše Bati ve
Zlíně

Institucionální kvalita a rozvoj
strategie vědy na UTB ve Zlíně

69 770 374,14

969 149 197,33

34 110 503,58

816 962 044,40

81,5

27.

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

Centrum dopravního
výzkumu, v. v. i.

25 252 725,41

994 401 922,74

22 149 530,37

839 111 574,77

80,5

28. - 29.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014647

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

HR Award a transfer technologií v
CDV
Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj ve
společnosti Agrovýzkum Rapotín
s.r.o.

9 635 985,00

1 004 037 907,74

9 076 403,75

848 187 978,52

79

28. - 29.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014704

Fyziologický ústav
AV ČR, v. v. i.

Rozvoj HR kapacit, internacionalizace,
popularizace a využití IP II.

14 006 348,50

1 018 044 256,24

14 006 348,50

862 194 327,02

79

30.

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660

INESAN, s.r.o.

Nastavení podmínek a prostředí pro
mezinárodní a mezisektorovou
spolupráci

9 241 057,50

1 027 285 313,74

5 879 951,00

868 074 278,02

75

31

