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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 3. 9. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

Číslo a název výzvy 02_18_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 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

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

Název projektu Rozvoj kapacit Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. 

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

Výsledný počet bodů 107 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 17 952 708,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 952 708,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nezavazuje žadatele k žádným úpravám rozpočtu.  
 
1.1.2.6.1.06 Výuka odborné angličtiny 
Komise upozorňuje žadatele, že z projektu je možné hradit pouze výdaje na odborné jazykové vzdělávání, které 
odpovídá podaktivitě 5.3 – Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce.  
 
S ohledem na nižší míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise 
upozorňuje žadatele na vymezená území realizace projektu, dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část. Výdaje na cesty, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace projektu 
označeny za nezpůsobilé. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Univerzita Pardubice 

Název projektu HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice 

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

Výsledný počet bodů 104,5 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 32 341 208,73 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 32 227 928,73 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

113 280,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.1 Notebook vč. příslušenství 0,00  0,00  0,00  -58 000,00  

1.1.2.6.1.8 Překlady a korektury 90 000,00  1,00  90 000,00  -38 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 4 916 124,72  1,00  4 916 124,72  -17 280,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.3.1.1 Notebook vč. příslušenství 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Pořizované vybavení 
nebude sloužit cílovým skupinám projektu a má být určeno pro HR manažera a Výkonného HR asistenta. Žadatel 
v žádosti o podporu ani jejích přílohách dostatečně nepopsal jeho nezbytnost pro řešení projektu, Komise proto 
shledala tento výdaj jako neúčelný a nehospodárný.  
 
1.1.2.6.1.8 Překlady a korektury  
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou cenu 
překladu a korektur za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 
90 000,- Kč, tj. 450,- Kč za normostranu při plánovaném počtu 200 normostran. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory tak, aby u každé pozice realizačního týmu byl uveden právě jeden kód CZ–ISCO dle ISPV. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 



 

4 
  

Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Rozvoj strategického řízení Ústavu termomechaniky AV ČR 

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

Výsledný počet bodů 103 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 8 493 859,76 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 815 180,66 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 678 679,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.13 Manažer, vedoucí AT 0,00  0,00  0,00  -175 824,00  

1.1.2.1.1.1.14 Finanční manažer projektu 0,00  0,00  0,00  -196 560,00  

1.1.2.1.1.1.15 Účetní specialistka 0,00  0,00  0,00  -187 668,00  

1.1.2.1.1.1.16 Systémový administrátor 0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.2.1.1.3.2 Administrátor projektu 0,00  0,00  0,00  -322 329,60  

1.1.2.1.2.1.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

885 528,00  1,00  885 528,00  -190 413,00  

1.1.2.1.3.1.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

318 790,08  1,00  318 790,08  -68 548,68  

1.3 Nepřímé náklady 1 363 036,13  1,00  1 363 036,13  -335 735,82  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.1.1.1.13 Manažer, vedoucí AT 
1.1.2.1.1.1.14 Finanční manažer projektu 
1.1.2.1.1.1.15 Účetní specialistka 
1.1.2.1.1.1.16 Systémový administrátor 
1.1.2.1.1.3.2 Administrátor projektu 
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. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu 
podpory tak, aby u pozice 1.1.2.1.1.1.12 Pracovník PS 4 bylo uvedeno její zařazení do odborného týmu projektu, kam 
pozice dle náplně práce věcně spadá. 
 
 



 

5 
  

 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek:  
1.1.2.1.2.1.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ  
1.1.2.1.3.1.1 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:  
1.1.2.1.4.1 FKSP  
1.1.2.1.5.1.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  
 
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  4. 

Název žadatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Strategická tvorba intenzivního rozvoje kapacit Fyzikálního 
ústavu AV ČR 

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

Výsledný počet bodů 102,5 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 48 362 219,65 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 48 362 219,65 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nezavazuje žadatele k žádným úpravám rozpočtu.  
 
1.1.2.1.1.1.08 Marketingový expert 
1.1.2.1.1.1.09 Business analytik 
Komise u výše uvedených pozic identifikovala nesoulad výše jednotkové sazby uvedené v rozpočtu projektu a výši 
sazby uvedené v příloze Realizační tým. Komise proto zavazuje žadatele k opravě přílohy Realizační tým před 
vydáním právního aktu o vydání/převodu podpory u výše uvedených pozic tak, aby jejich sazby za 1,0 FTE 
odpovídaly jednotkovým sazbám uvedeným v rozpočtu projektu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet uspořádaných jednorázových akcí (5 10 17) 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 rámci instituce, ale s aktualizovanými či nově přijatými strategiemi, které jsou 
výsledkem realizace projektu. Žadatel dle Studie proveditelnosti odpovídající akce neplánuje, proto Komise 
zavazuje žadatele k úpravě hodnoty indikátoru 5 10 17 před vydáním PA a k dodržení cílové hodnoty 0. 
 
V souladu s definicí indikátoru 5 10 17 nelze do indikátorů Počet podpořených výzkumných a akademických 
pracovníků (2 08 00) a Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV (2 08 03) započítat 
účast na jednorázových školeních/informačních akcích. Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele k vyčíslení 
počtu osob, které se budou účastnit popularizačních akcí a tyto osoby z indikátorů 2 08 00 a 2 08 03 odstranit. 
Komise zavazuje žadatele ke snížení hodnot indikátorů 2 08 00 a 2 08 03 tak, aby byly hodnoty v souladu s definicí 
(včetně doložení výpočtu dle informací ve Studii proveditelnosti).  
 
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit Komise 
upozorňuje žadatele na vymezená území realizace projektu, dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část. Výdaje na cesty, které nebudou v souladu s podmínkami výzvy, budou v rámci realizace projektu 
označeny za nezpůsobilé (možným rizikem jsou zahraniční cesty v rámci aktivit č. 4 a 6 projektu). 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. pro výzkum a vývoj II 

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

Výsledný počet bodů 98,5 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 089 895,07 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 380 528,62 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 709 366,45 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.02 Zástupce koordinátora, 
manažer KA5 a odborný 
pracovník KA7 

37 651,00  18,00  677 718,00  -57 276,00  

1.1.2.1.1.1.04 Odborný pracovník klíčové 
aktivity 3 

37 651,00  7,20  271 087,20  -36 907,20  

1.1.2.1.1.1.05 Odborný pracovník klíčové 
aktivity 3 - grantová podpora 

37 651,00  36,00  1 355 436,00  -84 564,00  

1.1.2.1.1.1.09 Odborný pracovník klíčové 
aktivity 6 

37 651,00  7,20  271 087,20  -14 515,20  

1.1.2.1.1.1.10 Odborný pracovník klíčové 
aktivity 6 - CTT 

37 651,00  36,00  1 355 436,00  -84 564,00  

1.1.2.1.1.1.11 Manažer klíčové aktivity 8 37 651,00  3,60  135 543,60  -18 806,40  

1.1.2.1.1.1.12 Odborný pracovník klíčové 
aktivity 8 

37 651,00  18,00  677 718,00  -42 282,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 837 004,40  1,00  1 837 004,40  -84 728,70  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

661 321,58  1,00  661 321,58  -30 502,33  

1.1.2.6.1.04 Jazykové korektury (KA5) 5 000,00  30,00  150 000,00  -85 000,00  

1.1.2.6.1.05 Poplatky za open access - 
zlatá cesta (KA5) 

100 000,00  30,00  3 000 000,00  -1 700 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 3 016 455,38  1,00  3 016 455,38  -470 220,62  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
1.1.2.1.1.1.02 Zástupce koordinátora, manažer KA5 a odborný pracovník KA7 
1.1.2.1.1.1.04 Odborný pracovník klíčové aktivity 3 
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1.1.2.1.1.1.05 Odborný pracovník klíčové aktivity 3 - grantová podpora 
1.1.2.1.1.1.09 Odborný pracovník klíčové aktivity 6 
1.1.2.1.1.1.10 Odborný pracovník klíčové aktivity 6 - CTT 
1.1.2.1.1.1.11 Manažer klíčové aktivity 8 
1.1.2.1.1.1.12 Odborný pracovník klíčové aktivity 8 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3343. Komise na základě návrhu ŘO zavazuje 
žadatele 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 37 651,- Kč za 1,0 FTE.  
 
1.1.2.6.1.04 Jazykové korektury (KA5) 
1.1.2.6.1.05 Poplatky za open access - zlatá cesta (KA5) 
Úhrada poplatků za vydání odborných cizojazyčných publikací je možná pouze v souvislosti s rozvojem jazykových 
kompetencí, které slouží jako prostředek k podpoře publikačních aktivit v cizím jazyce. Vzhledem k nesouladu 
v počtu podpořených akademických pracovníků (30) v aktivitě 5.4.4. a počtu vydání cizojazyčných publikací (47), 
viz Studie proveditelnosti str. 19 a 25, Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek výše uvedených 
položek rozpočtu na 30. 
 
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 upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků 
(2 08 00) je měřená jako počet podpořených výzkumných pracovníků, kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili své 
znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, ochrany práv duševního vlastnictví, apod.). 
Do indikátoru se započítávají zaměstnanci výzkumné organizace. Každá osoba se započítá tolikrát, kolik obdržela 
různých na sebe nenavazujících podpor. Komise zavazuje žadatele k úpravě hodnoty indikátoru 2 08 00, kdy 
nápočet hodnot dle Studie proveditelnosti je 112, zatímco v žádosti o podporu je uvedena hodnota 110. Komise 
zavazuje žadatele k dodržení cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 uvedené ve Studii proveditelnosti (112).  
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet podpořených administrativních a technických 
pracovníků ve VaV (2 08 03) je měřená jako počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve 
VaV, kteří zvýšili, prohloubili či rozšířili své znalosti v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, 
ochrany práv duševního vlastnictví, apod.). Do indikátoru se započítávají zaměstnanci výzkumné organizace. 
Komise zavazuje žadatele k úpravě hodnoty indikátoru 2 08 03, kdy nápočet hodnot dle Studie proveditelnosti je 
46, zatímco v žádosti o podporu je uvedena hodnota 80. Komise zavazuje žadatele k dodržení cílové hodnoty 
indikátoru 2 08 03 uvedené ve Studii proveditelnosti (46).  
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO II. 

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

Výsledný počet bodů 96 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 35 070 012,54 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 26 845 708,74 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

8 224 303,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.1 KA2 Rozšíření IS pro účely 
personální agendy 

948 800,00  1,00  948 800,00  -237 200,00  

1.1.1.3.2 KA6 Softwarové zajištění 
sdílení informací 

96 800,00  1,00  96 800,00  -387 200,00  

1.1.1.3.3 KA6 Softwarové zajištění 
nabídky přístrojového 
vybavení 

121 000,00  1,00  121 000,00  -484 000,00  

1.1.2.1.1.1.08 KA6 Odborný pracovník 
mezisektorové spolupráce (1 
- 3) 

45 000,00  43,20  1 944 000,00  -972 000,00  

1.1.2.1.1.1.10 KA6 Specialista 
implementace SW nástrojů 

35 000,00  10,80  378 000,00  -252 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 807 520,00  1,00  2 807 520,00  -306 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 010 707,20  1,00  1 010 707,20  -110 160,00  

1.1.2.2.1.07 KA6 Cestovné zahraničních 
odborníků 

23 750,00  1,00  23 750,00  -23 750,00  

1.1.2.2.1.08 KA6 Cestovné Evropa 95 000,00  1,00  95 000,00  -95 000,00  

1.1.2.2.1.09 KA6 Ubytování 156 000,00  1,00  156 000,00  -156 000,00  

1.1.2.2.1.10 KA6 Stravné 94 500,00  1,00  94 500,00  -94 500,00  

1.1.2.2.1.11 KA6 Nutné vedlejší výdaje 7 000,00  1,00  7 000,00  -7 000,00  

1.1.2.2.2.1 KA6 Per Diem pro zahraniční 
odborníky 

2 990,00  25,00  74 750,00  -74 750,00  

1.1.2.3.1.1 KA6 Notebook 0,00  0,00  0,00  -186 000,00  

1.1.2.3.1.2 KA6 Mobilní telefon 0,00  0,00  0,00  -54 000,00  
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1.1.2.6.1.02 KA5 Manažerské vzdělávání 
v oblasti mezinárodní 
spolupráce 

242 000,00  1,00  242 000,00  -726 000,00  

1.1.2.6.1.03 KA6 Strategie mezisektorové 
spolupráce ve VaV 

0,00  0,00  0,00  -605 000,00  

1.1.2.6.1.07 KA6 Software mezisektorové 
spolupráce 

0,00  0,00  0,00  -1 159 000,00  

1.1.2.6.1.08 KA6 Servisní podpora k SW 
zajištění sdílení informací a 
SW zajištění nabídky 
přístrojového vybavení 

0,00  0,00  0,00  -218 000,00  

1.1.2.6.1.09 KA8 Vzdělávací služby - 
popularizace 

85 000,00  1,00  85 000,00  -85 000,00  

1.1.2.6.1.10 KA8 Doprava - stínování - 
popularizace 

80 000,00  1,00  80 000,00  -120 000,00  

1.1.2.6.1.11 KA8 Ubytování - stínování - 
popularizace 

60 000,00  1,00  60 000,00  -104 000,00  

1.1.2.6.1.12 KA8 Vstupné - stínování - 
popularizace 

20 000,00  1,00  20 000,00  -30 000,00  

1.2 Jednotkové náklady 
související s volitelnou 
podaktivitou č. 5.2. 

1 170 000,00  1,00  1 170 000,00  -570 163,00  

1.3 Nepřímé náklady 3 916 633,54  1,00  3 916 633,54  -1 167 580,80  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.1.3.1 KA2 Rozšíření IS pro účely personální agendy  
Vzhledem k nedostatečné specifikaci IS shledala Komise výdaje na tuto položku jako nehospodárné a zavazuje 
žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 20 %. I takto snížená cena umožní výstup 
implementovat. 

 
1.1.1.3.2 KA6 Softwarové zajištění sdílení informací 
1.1.1.3.3 KA6 Softwarové zajištění nabídky přístrojového vybavení 
Tak, jak je produkt popsán ve Studii proveditelnosti, jde v obou případech o velmi jednoduchou aplikaci typu 
katalogu, a proto Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny výše uvedených položek rozpočtu o 80 %. 
I takto snížená cena umožní výstup implementovat.  
 
1.1.2.1.1.1.08 KA6 Odborný pracovník  mezisektorové spolupráce (1 – 3) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 43,20. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.1.10 KA6 Specialista implementace SW nástrojů  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 10,80. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
  
1.1.2.2.1.07 KA6 Cestovné zahraničních odborníků 
1.1.2.2.1.08 KA6 Cestovné Evropa 
1.1.2.2.1.09 KA6 Ubytování 
1.1.2.2.1.10 KA6 Stravné 
1.1.2.2.1.11 KA6 Nutné vedlejší výdaje 
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1.1.2.2.2.1 KA6 Per Diem pro zahraniční odborníky 
V rámci realizace klíčové aktivity č. 6 je plánována řada výjezdů, které v navrženém objemu nejsou účelné 
vzhledem k cíli klíčové aktivity dle podmínek stanovených výzvou. Vzhledem k výše uvedenému Komise zavazuje 
žadatele ke krácení jednotkových cen těchto položek rozpočtu o 50 %. 
 
1.1.2.3.1.1 KA6 Notebook 
1.1.2.3.1.2 KA6 Mobilní telefon 
V žádosti o podporu ani jejích přílohách není dostatečně zdůvodněna potřeba pro pořízení tohoto vybavení, 
a proto Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. 
 
1.1.2.6.1.02 KA5 Manažerské vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce  
Jednotková cena položky je podložena pouze jednou stručnou nabídkou. Navržená forma kurzu není účelná 
(opakované přílety lektora, ubytování a strava) a jeho celková cena je tak značně nehospodárná. Komise zavazuje 
žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 75 %.  
 
1.1.2.6.1.03 KA6 Strategie mezisektorové spolupráce ve VaV  
Potřebnost pořízení expertních služeb nebyla prokázána a dostatečně zdůvodněna ve Studii proveditelnosti, 
předložená nabídka není transparentní. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu 
v plném rozsahu.  
 
1.1.2.6.1.07 KA6 Software mezisektorové spolupráce  
Z žádosti o podporu ani jejích příloh není zřejmé, proč je třeba právě tento produkt a jak konkrétně bude využit, 
dále chybí jasné provázání s činnostmi klíčové aktivity č. 6. Z tohoto důvodu zavazuje Komise žadatele k vyškrtnutí 
této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. 
 
1.1.2.6.1.08 KA6 Servisní podpora k SW zajištění sdílení informací a SW zajištění nabídky přístrojového vybavení 
Jednotková cena této položky rozpočtu není podložena, dále není jasné její provázání s činnostmi klíčové aktivity 
č. 6, a proto Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. 
 
1.1.2.6.1.09 KA8 Vzdělávací služby - popularizace  
Jednotková cena položky je podložena jednou nabídkou, avšak vzhledem k tomu, že se v případě této položky má 
jednat o běžné typy kurzů, shledala Komise žadatelem plánovanou jednotkovou cenu jako nadhodnocenou 
a zavazuje žadatele k jejímu krácení o 50 %. 
 
1.1.2.6.1.10 - KA8 Doprava - stínování – popularizace  
1.1.2.6.1.11 - KA8 Ubytování - stínování - popularizace  
1.1.2.6.1.12 - KA8 Vstupné - stínování - popularizace  
Dle podmínek výzvy je místem realizace KA č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV pouze ČR, výdaje 
spojené s exkurzemi do zahraničních popularizačních institucí jsou nezpůsobilé. Komise proto zavazuje žadatele 
ke krácení jednotkových sazeb výše uvedených položek o výdaje související s výjezdem do zahraničí, a to dle 
kalkulací cen uvedených v příloze Komentář k rozpočtu. 
 
1.2 Jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou č. 5.2  
V žádosti o podporu je plánováno neúčelně mnoho stáží technickohospodářských pracovníků. Komise zavazuje 
žadatele ke krácení výjezdů THP tak, aby maximální výdaje na tuto položku rozpočtu činily 1 170 000,- Kč, přičemž 
nechává na uvážení žadatele, které ze stáží budou z projektu vyřazeny.  
 
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:  
1.1.2.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
V souvislosti s vyškrtnutím výdajů spojených se zahraniční cestou v rámci aktivity č. 8 zavazuje Komise žadatele 
ke snížení cílových hodnot indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků o 10 a 
indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV o 10. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci 

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

Výsledný počet bodů 95 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 65 442 330,24 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 54 249 565,44 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

11 192 764,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.07 KA2 IT odborný pracovník 40 000,00  18,00  720 000,00  -720 000,00  

1.1.2.1.1.1.12 KA4 odborní pracovníci 
fakult 

45 000,00  86,40  3 888 000,00  -1 944 000,00  

1.1.2.1.1.1.13 KA4 pracovníci analýzy wos a 
sběr dat 

45 000,00  54,00  2 430 000,00  -2 430 000,00  

1.1.2.1.1.1.14 KA4 koordinátor peer review 45 000,00  7,20  324 000,00  -162 000,00  

1.1.2.1.1.3.2 KA4 externí odborníci pro 
zpracování peer review 

10 000,00  104,00  1 040 000,00  -520 000,00  

1.1.2.1.1.3.3 KA8 specialisté vědecké 
komunikace POPULARIZACE 

350,00  1 900,00  665 000,00  -280 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

7 776 000,00  1,00  7 776 000,00  -1 314 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 799 360,00  1,00  2 799 360,00  -473 040,00  

1.1.2.2.1.3 KA8 exkurze Londýn 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -217 800,00  

1.1.2.2.1.4 KA8 exkurze Amsterdam 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -202 950,00  

1.1.2.2.1.5 KA8 exkurze Varšava 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -214 000,00  

1.1.2.2.1.6 KA8 exkurze Paříž 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -194 250,00  

1.1.2.2.1.7 KA8 exkurze Berlín 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -151 500,00  

1.1.2.2.1.8 KA8 exkurze Kodaň 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -150 000,00  
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1.1.2.3.3.3 KA8 spotřební materiál pro 
popularizační programy a 
workshopy (tužky, papíry, 
lepidla ad.) POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  

1.1.2.6.1.1 KA2 překlady 450,00  400,00  180 000,00  -620 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 5 812 453,44  1,00  5 812 453,44  -1 199 224,80  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.1.1.1.07 KA2 IT odborný pracovník  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 18,00. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.1.12 KA4 odborní pracovníci fakult  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 86,40. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.1.13 KA4 pracovníci analýzy wos a sběr dat  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 54,00. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.1.14 KA4 koordinátor peer review  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 7,20. Vzhledem k činnostem 
uvedeným v žádosti o podporu a jejích přílohách je žadatelem plánovaný úvazek shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.3.2 - K4 externí odborníci pro zpracování peer review 
Žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách neuvedl podrobnější informace k nápočtu celkového počtu 
posudků, Komise shledala žadatelem plánovaný počet jako nadhodnocený a zavazuje žadatele ke krácení počtu 
jednotek této položky rozpočtu na 104. Komise doporučuje zpracovat peer review na začátku a konci projektu. 
V průběhu projektu by se jednalo o neúčelný a nehospodárný výdaj. 
 
1.1.2.1.1.3.3 - KA8 specialisté vědecké komunikace POPULARIZACE 
Vzhledem k nízkému hodinovému rozsahu popularizačních aktivit je žadatelem plánovaný počet hodin 
nadhodnocený a Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 900. 
 
1.1.2.2.1.3 KA8 exkurze Londýn POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.4 KA8 exkurze Amsterdam POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.5 KA8 exkurze Varšava POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.6 KA8 exkurze Paříž POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.7 KA8 exkurze Berlín POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.8 KA8 exkurze Kodaň POPULARIZACE 
Dle podmínek výzvy je místem realizace KA č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV pouze ČR, výdaje 
spojené s exkurzemi do zahraničních science center jsou nezpůsobilé. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí 
uvedených položek rozpočtu v plném rozsahu a též k související úpravě Studie proveditelnosti. V souvislosti 
s vyškrtnutím výše uvedených výdajů Komise žadatele zavazuje ke snížení hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet 
podpořených výzkumných a akademických pracovníků o 95. 
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1.1.2.3.3.3 KA8 spotřební materiál pro pop. programy a workshopy (tužky, papíry, lepidla ad.) POPULARIZACE 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Výdaje svým 
charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.6.1.1  KA2 překlady 
Komise na základě návrhu hodnotitele a na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou 
zavazuje žadatele ke krácení jednotkové sazby této položky rozpočtu na 450,- Kč.  
 
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 
 
Komise upozorňuje žadatele, na chybně stanovenou hodnotu indikátoru Celkový počet účastníků (6 00 00), která 
je měřená jako počet osob vykazovaný v indikátorech 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických 
pracovníků ve VaV a 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků snížený o opakovanou 
podporu – tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Žadatel hodnotu 
indikátoru uvedl jako součet indikátorů 2 08 00 a 2 08 03. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 a předložení metodiky nápočtu k tomuto indikátoru před vydáním PA. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že hodnota indikátoru Počet uspořádaných jednorázových akcí (5 10 17) 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 příslušného indikátoru žadatel započítal i pilotáže populárně naučných 
programů a vzhledem k minimu informací k těmto typům akcí Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 5 10 17 a předložení způsobu nápočtu k tomuto indikátoru před vydáním PA. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického 
ústavu AV ČR 

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

Výsledný počet bodů 94 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 23 157 991,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 754 084,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 403 907,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.01 Hlavní řešitel 0,00  0,00  0,00  -403 200,00  

1.1.2.1.1.1.02 Věcný manažer 34 500,00  18,00  621 000,00  -621 000,00  

1.1.2.1.1.1.05 Specialista rozvoje 
vzdělávání 

19 500,00  34,00  663 000,00  -17 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 Specialista na etiku - 
zpracovatel kodexu 

0,00  0,00  0,00  -85 800,00  

1.1.2.1.1.3.2 Garant rozvoje mezinárodní 
spolupráce 

330,00  540,00  178 200,00  -178 200,00  

1.1.2.1.1.3.5 POPULARIZACE - PR 
koordinátorka se školami 

290,00  540,00  156 600,00  -156 600,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 079 675,00  1,00  2 079 675,00  -260 300,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

748 683,00  1,00  748 683,00  -93 708,00  

1.1.2.2.1 Zahraniční 0,00  0,00  394 004,00  -16 000,00  

1.1.2.3.3.01 POPULARIZACE - Fotoaparát 
Digitální zrcadlovka 

5 804,00  1,00  5 804,00  -24 196,00  

1.1.2.3.3.06 Přenosný projektor 12 864,00  1,00  12 864,00  -5 736,00  

1.1.2.3.3.09 Pracovní stůl 3 012,00  6,00  18 072,00  -15 528,00  

1.1.2.3.3.10 POPULARIZACE - Pracovní 
stůl 

3 012,00  2,00  6 024,00  -5 176,00  

1.1.2.3.3.11 Kancelářská židle 2 488,00  6,00  14 928,00  -9 672,00  

1.1.2.3.3.12 POPULARIZACE - Kancelářská 
židle 

2 488,00  2,00  4 976,00  -3 224,00  

1.1.2.3.3.13 Barevná laserová tiskárna 3 640,00  1,00  3 640,00  -360,00  

1.1.2.6.1.05 E-learning 0,00  0,00  0,00  -66 000,00  
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1.1.2.6.1.16 Inzeráty na pracovní pozice 0,00  0,00  0,00  -25 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 3 370 495,80  1,00  3 370 495,80  -417 207,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní řešitel 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Výdaje svým 
charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.02 Věcný manažer 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 18,00. Výdaje svým charakterem 
částečně spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů.  
  
1.1.2.1.1.1.05 Specialista rozvoje vzdělávání 
V příloze Realizační tým je u této pozice uvedena sazba za 1,0 FTE ve výši 39 000,- Kč a plánovaný úvazek ve výši 
0,5. V rozpočtu projektu je však uvedena jednotková cena 20 000,- Kč, která odpovídá sazbě 40 000,- Kč za 1,0 
FTE. Komise proto zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 19 500,- Kč tak, aby 
odpovídala údajům uvedeným v příloze Realizační tým.  
 
1.1.2.1.1.3.1 Specialista na etiku - zpracovatele kodexu  
Ve Studii proveditelnosti nejsou blíže specifikovány činnosti pro tuto pracovní pozici a nejsou rovněž navázány na 
aktivity projektu. Komise proto zavazuje žadatele z důvodu neprokázání účelnosti tuto položku vyškrtnout 
z rozpočtu projektu v plném rozsahu. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Garant rozvoje mezinárodní spolupráce  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 540. Počet jednotek stanovila 
Komise na základě informací uvedených žadatelem v příloze Komentář k rozpočtu, ve které žadatel uvádí 
plánované zapojení pracovníka formou DPP v rozsahu 15 hod./měsíc a předpokládané doby trvání 36 měsíců. 
 
1.1.2.1.1.3.5 POPULARIZACE - PR koordinátorka se školami 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 540. S přihlédnutím k popisu náplně 
pozice v příloze Realizační tým shledala Komise žadatelem plánovaný úvazek jako nadhodnocený. 
 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke 
krácení celkové ceny této položky o 16 000,- Kč, tj. k vyškrtnutí výdajů souvisejících se zahraniční cestou do Vídně 
v rámci aktivity č. 8 projektu. Dle podmínek výzvy je místem realizace aktivity č. 8 Strategické nastavení a rozvoj 
popularizace VaV pouze ČR, výdaje spojené se zahraničními cestami jsou nezpůsobilé. Komise zavazuje žadatele 
k související úpravě Studie proveditelnosti. V souvislosti s vyškrtnutím výdaje Komise zavazuje žadatele ke snížení 
hodnoty indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV o 1. 
 
1.1.2.3.3.01 POPULARIZACE - Fotoaparát Digitální zrcadlovka 
1.1.2.3.3.06 Přenosný projektor  
1.1.2.3.3.09 Pracovní stůl 
1.1.2.3.3.10 POPULARIZACE - Pracovní stůl 
1.1.2.3.3.11 Kancelářská židle  
1.1.2.3.3.12 POPULARIZACE - Kancelářská židle  
1.1.2.3.3.13 Barevná laserová tiskárna  
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Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke 
krácení jednotkové výše ceny u výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s aktuální verzí 
dokumentu Seznam obvyklých cen vybavení, účinného od 1. 7. 2019. 
 
1.1.2.6.1.05 E-learning  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel plánuje 
realizovat v rámci této položky rozpočtu školení (BOZP, požární ochrana a školení řidičů), která svým charakter 
spadá dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.6.1.16 Inzeráty na pracovní pozice 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO ke 
krácení této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Výdaje svým charakterem spadají dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
Komise v případě položky 1.1.2.1.1.06 Garant rozvoje grantového oddělení upozorňuje žadatele na podmínku 
stanovenou v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, str. 19, že z projektu je možné financovat 
maximálně jeden plný úvazek související s personálním zajištěním interní grantové soutěže.  
 
Komise dále upozorňuje žadatele, že veškeré odborné jazykové vzdělávání včetně jazykových korektur 
a publikačních poplatků musí souviset s aktivitou 5.3 Podpora publikačních aktivit v cizím jazyce. 
 
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  9. 

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

Název projektu 
Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu živočišné fyziologie a 
genetiky AV ČR, v.v.i. v oblasti lidských zdrojů ve vědě a 
výzkumu 

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

Výsledný počet bodů 90,5 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 39 246 623,36 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 38 960 003,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

286 619,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.2.1.02 Letenky outgoing 9 cest CS 1 KA 
08 POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -90 000,00  

1.1.2.2.1.04 Ubytování outgoing 9 cest/3 noci 
(100EUR*26,5) CS 1 KA 08 
POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -71 550,00  

1.1.2.2.1.06 Nutné vedlejší výdaje  9 cest/4 
dny (pojištění, konf. poplatky, ...) 
KA 08 POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -1 980,00  

1.1.2.2.1.08 Cestovné outgoing KA 08 9 cest 
CS 1 POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -18 000,00  

1.1.2.2.1.10 Stravné a kapesné outgoing  
(45EUR/den + 40% ze 45 
EUR*26,50) 9 cest/4 dny CS 1 KA 
08 POPULARIZACE 

0,00  0,00  0,00  -60 102,00  

1.1.2.4.1 MS Office pro OT KA 02,03,04,05 6 394,00  8,00  51 152,00  -4 848,00  

1.1.2.4.2 MS Office pro OT v KA O8 
POPULARIZACE 

6 394,00  1,00  6 394,00  -606,00  

1.3 Nepřímé náklady 5 373 793,60  1,00  5 373 793,60  -39 533,76  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  

 
1.1.2.2.1.02 Letenky outgoing 9 cest CS 1 KA 08 POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.04 Ubytování outgoing 9 cest/3 noci (100EUR*26,5) CS 1 KA 08 POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.06 Nutné vedlejší výdaje  9 cest/4 dny (pojištění, konf. poplatky, ...) KA 08 POPULARIZACE 
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1.1.2.2.1.08 Cestovné outgoing KA 08 9 cest CS 1 POPULARIZACE 
1.1.2.2.1.10 Stravné a kapesné outgoing (45EUR/den + 40% …) 9 cest/4 dny CS 1 KA 08 POPULARIZACE 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO 
k vyškrtnutí výše uvedených položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle podmínek výzvy je místem realizace 
KA č. 8 Strategické nastavení a rozvoj popularizace VaV pouze ČR, výdaje spojené se služebními cestami po EU jsou 
nezpůsobilé. Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí uvedených položek rozpočtu a k související úpravě ve Studii 
proveditelnosti. V souvislosti s vyškrtnutím výše uvedených výdajů Komise žadatele zavazuje k úpravě hodnot 
indikátorů, a to následovně: indikátor 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků snížení 
o 4, indikátor 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků ve VaV snížení o 3, indikátor 
6 00 00 Celkový počet účastníků snížení o 3. 
 
1.1.2.4.1 MS Office pro OT KA 02,03,04,05 
1.1.2.4.2 MS Office pro OT v KA O8 POPULARIZACE 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele 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, účinným od 1. 7. 2019. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 

  



 

21 
  

Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Název projektu Institucionální kvalita a rozvoj strategie vědy na UTB ve Zlíně 

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

Výsledný počet bodů 81,5 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 69 770 374,14 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 34 110 503,58 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

35 659 890,56 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.01 Hlavní realizátor strategie 
rozvoje vědy na UTB 

10 000,00  18,00  180 000,00  -180 000,00  

1.1.2.1.1.1.02 Koordinátor aktivity 13 200,00  410,00  5 412 000,00  -1 597 200,00  

1.1.2.1.1.1.03 Koordinátor přípravy 
sebeevaluační zprávy 

0,00  0,00  0,00  -475 200,00  

1.1.2.1.1.1.04 Manažer duševního vlastnictví 16 800,00  72,00  1 209 600,00  -1 209 600,00  

1.1.2.1.1.1.05 Manažer mezisektorové 
spolupráce 

0,00  0,00  0,00  -1 512 000,00  

1.1.2.1.1.1.07 Manažer transferu technologií 14 700,00  72,00  1 058 400,00  -3 175 200,00  

1.1.2.1.1.1.08 Realizátor partnerského 
rozvoje 

0,00  0,00  0,00  -1 900 800,00  

1.1.2.1.1.1.09 Technologický skaut 10 500,00  108,00  1 134 000,00  -1 134 000,00  

1.1.2.1.1.1.10 Tvůrce metodiky I 13 200,00  144,00  1 900 800,00  -1 900 800,00  

1.1.2.1.1.1.11 Tvůrce metodiky II 8 800,00  54,00  475 200,00  -475 200,00  

1.1.2.1.1.1.13 Tvůrce/realizátor 
strategického dokumentu 

8 800,00  180,00  1 584 000,00  -1 584 000,00  

1.1.2.1.1.1.17 Popularizace - Tvůrce 
metodiky 

22 000,00  36,00  792 000,00  -264 000,00  

1.1.2.1.1.1.19 Popularizace - 
Tvůrce/realizátor populárně 
naučných exkurzí 

4 400,00  78,00  343 200,00  -343 200,00  

1.1.2.1.1.1.20 Popularizace - 
Tvůrce/realizátor populárně 
naučných přednášek 

4 400,00  175,50  772 200,00  -2 316 600,00  
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1.1.2.1.1.1.21 Popularizace - 
Tvůrce/realizátor populárně 
naučných veletrhů 

4 400,00  125,00  550 000,00  -550 000,00  

1.1.2.1.1.1.22 Popularizace - 
Tvůrce/realizátor populárně 
naučných workshopů 

4 400,00  130,00  572 000,00  -572 000,00  

1.1.2.1.1.1.23 Popularizace - 
Tvůrce/realizátor 
strategického dokumentu 

8 800,00  108,00  950 400,00  -316 800,00  

1.1.2.1.1.1.24 Publikace - Interní korektor 0,00  0,00  0,00  -1 814 400,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

4 851 250,00  1,00  4 851 250,00  -5 248 798,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 746 450,00  1,00  1 746 450,00  -1 918 890,00  

1.1.2.3.3.1 Materiál pro KA06, KA07 100 000,00  1,00  100 000,00  -250 000,00  

1.1.2.3.3.2 Popularizace - materiál pro 
KA08 

300 000,00  1,00  300 000,00  -300 000,00  

1.1.2.7.1 Zahraniční konference 0,00  0,00  0,00  -2 700 000,00  

1.2 Jednotkové náklady související 
s volitelnou podaktivitou č. 
5.2. 

3 270 740,00  1,00  3 270 740,00  -112 540,00  

1.3 Nepřímé náklady 3 304 260,38  1,00  3 304 260,38  -3 808 642,56  

Nelze 
specifikovat 

Výdaje související s realizací 
aktivity č. 8  
Strategické nastavení a rozvoj 
popularizace výzkumu a 
vývoje  

Nelze vyčíslit Nelze 
vyčíslit 

Nelze vyčíslit Nelze vyčíslit 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu:  
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní realizátor strategie rozvoje vědy na UTB 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 18. V náplni práce žadatel uvádí mj. 
i činnosti, které svým charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 do 
nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.02 Koordinátor aktivity 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 410. Komise shledala žadatelem 
plánovaný počet zapojených osob na této pozici jako nadhodnocený, a to i s ohledem na zapojení dalších osob na 
koordinačních pozicích.  
 
1.1.2.1.1.1.03 Koordinátor přípravy sebeevaluační zprávy 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Příprava sebeevaluační 
zprávy byla pro realizaci projektu shledána jako neúčelná, neboť jde o povinnost, kterou musí žadatel splnit, 
pokud má získat institucionální podporu na vědu a výzkum a plánovaný výstup musí být žadatelem zpracován bez 
ohledu na realizaci tohoto projektu. 
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1.1.2.1.1.1.04 Manažer duševního vlastnictví  
1.1.2.1.1.1.07 Manažer transferu technologií 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 72. Součástí náplně práce jsou 
i činnosti, které dle pravidel výzvy, str. 6 souvisí s vyloučenou aktivitou Poradenství pro komercializaci konkrétního 
výsledku výzkumu a vývoje – právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška patentu nebo 
průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními investory, příprava smluv…) nezbytné pro zajištění 
komercializace. 

 
1.1.2.1.1.1.05 Manažer mezisektorové spolupráce 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Náplň práce obsahuje 
takové činnosti, které dle pravidel výzvy, str. 6 souvisí s vyloučenou aktivitou Poradenství pro komercializaci 
konkrétního výsledku výzkumu a vývoje – právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška 
patentu nebo průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními investory, příprava smluv…) nezbytné pro 
zajištění komercializace. 
 
1.1.2.1.1.1.08 Realizátor partnerského rozvoje 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatelem plánovaný 
počet osob pro tuto pozici je zcela nepřiměřený a i s ohledem na překryv plánovaných činností s ostatními 
koordinačními pozicemi byla tato položka shledána jako neúčelná pro realizaci projektu. 
 
1.1.2.1.1.1.09 Technologický skaut 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 108. Součástí náplně práce jsou 
i činnosti, které dle pravidel výzvy, str. 6 souvisí s vyloučenou aktivitou Poradenství pro komercializaci konkrétního 
výsledku výzkumu a vývoje – právní a finanční služby (ochrana duševního vlastnictví, přihláška patentu nebo 
průmyslového/užitného vzoru, práce s potenciálními investory, příprava smluv…) nezbytné pro zajištění 
komercializace. 
 
1.1.2.1.1.1.10 Tvůrce metodiky I  
1.1.2.1.1.1.11 Tvůrce metodiky II 
1.1.2.1.1.1.13 Tvůrce/realizátor strategického dokumentu  
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu o 50 %. Komise shledala žadatelem 
plánované úvazky pro tyto pozice jako nepřiměřené vzhledem k obsahu pracovní činnosti. 
 
1.1.2.1.1.1.17 Popularizace - Tvůrce metodiky 
1.1.2.1.1.1.23 Popularizace - Tvůrce/realizátor strategického dokumentu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu o 25 %, a to z důvodu 
nedostatečného rozdělení kompetencí mezi těmito pozicemi a z důvodu nadhodnocení úvazku, který neodpovídá 
náročnosti žadatelem plánovaných činností u těchto pozic. 
 
1.1.2.1.1.1.19 Popularizace - Tvůrce/realizátor populárně naučných exkurzí  
1.1.2.1.1.1.21 Popularizace - Tvůrce/realizátor populárně naučných veletrhů  
1.1.2.1.1.1.22 Popularizace - Tvůrce/realizátor populárně naučných workshopů  
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu o 50 %, a to vzhledem 
k nedostatečné specifikaci výstupu jejich činností. 
 
1.1.2.1.1.1.20 Popularizace - Tvůrce/realizátor populárně naučných přednášek 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu o 75 %, a to vzhledem 
k nedostatečné specifikaci výstupu jejich činností a z důvodu nadhodnocení úvazku, který neodpovídá náročnosti 
žadatelem plánovaných činností u těchto pozic. 
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1.1.2.1.1.1.24 Interní korektor 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Úhrada výdajů 

souvisejících s vydáním odborných cizojazyčných publikací je možná pouze v souvislosti s rozvojem jazykových 
kompetencí, které slouží jako prostředek k podpoře publikačních aktivit v cizím jazyce. Tyto aktivity však nejsou 
v rámci realizace projektu plánovány. 
 
1.1.2.3.3.1 Materiál pro KA06, KA07  
Tisk brožurek pro pracovníky a studenty žadatele není v žadatelem plánovaném rozsahu efektivním způsobem 
komunikace a dále není dostatečně specifikován nákup literatury v oblasti Open Access. Komise proto zavazuje 
žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 100 000,- Kč, z toho 50 000,- Kč žadatel použije na 
tisk brožurek a 50 000,- žadatel použije na nákup odborné literatury.  
 
1.1.2.3.3.2 Popularizace - materiál pro KA08  
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 50 %. V žádosti o podporu ani jejích 
přílohách není dostatečně specifikováno, jaký materiál bude pro realizaci aktivity č. 8 potřeba. Komise shledala 
takto sníženou výši finančních prostředků na tuto položku rozpočtu jako zcela dostačující pro realizaci aktivity. 
 

1.1.2.7.1 Zahraniční konference 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitele ve fázi věcného hodnocení na základě návrhu ŘO 
k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci klíčové aktivity č. 5 Strategické nastavení 
a rozvoj mezinárodní spolupráce ve VaV a internacionalizace výzkumné organizace nesmí být realizovány 
výzkumné aktivity, prezentace za účelem získání zpětné vazby a další dopracování výsledků/publikací. Jedná se o 
součást výzkumných aktivit, které nejsou oprávněnými aktivitami dle pravidel výzvy. 
 
1.2 Jednotkové náklady související s volitelnou podaktivitou č. 5.2. 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 3 270 740,- Kč, a to tak, že u stáže 
č. 1 – zahraniční odborník dojde ke zkrácení 20 člověkodnů na 0. S ohledem na popis cíle dané stáže, kdy se má 
zahraniční odborník podílet „na přípravě finálních publikačních výsledků výzkumného týmu z Ústavu podnikové 
ekonomiky“, nelze daný příjezd považovat za způsobilý k financování v rámci 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. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v rámci aktivity č. 6 Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce a 
transferu technologií, dílčí aktivity 6.1 jsou mezi hlavními činnostmi pracovních pozic Manažer mezisektorové 
spolupráce, Manažer transferu technologií a Technologický skaut (viz str. 57 – 59 Studie proveditelnosti) uvedeny 
některé činnosti, které spadají do kategorie vyloučených aktivit. Výdaje spojené s těmito aktivitami jsou 
považovány za nezpůsobilé a budou kontrolovány v rámci realizace projektu. Mezi nezpůsobilé výdaje dle kapitoly 
8.8 Příručky pro žadatele a příjemce – specifická část patří realizace výzkumných aktivit a transfer technologií 
včetně souvisejících mzdových prostředků na tyto aktivity.  
 
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:  
1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky:  
1.3 Nepřímé náklady 
 
Dle definice indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve 
výzkumných organizacích Komise zavazuje žadatele sloučit výstupy jednotlivých aktivit do logických celků, a to 
např. následovně:  
Výstupy 3.1 + 3.2 + 3.3 do celku "Strategické řízení lidských zdrojů" a výstupy 3.4 + 3.5 + 3.6 do celku "Transfer 
technologií formou start-up a spin-off", výstupy 4.1 a 4.2 do "Vnitřní hodnocení", výstupy klíčové aktivity č. 5 do 
"Strategie internacionalizace", výstupy 7.1 a 7.2 do "Otevřený přístupu k vědeckým informacím" a výstupy klíčové 
aktivity č. 8 do "Popularizace". Tímto dojde ke snížení cílové hodnoty indikátoru a jejího nápočtu a to následovně: 
KA03 – 2 
KA04 – 2 
KA05 – 1 
KA07 – 1 
KA08 – 1 
Cílová hodnota bude rovna 7. Zároveň komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s výše uvedenou úpravou. 
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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.    
 
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 3. 9. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Helena Hořáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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