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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 18. 9. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

Číslo a název výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II 

Prioritní osa 1 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 1 900 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 
Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Název projektu Výzkumné infrastuktury II_CENAKVA 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015798 
Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

6 - - - 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 
Výsledný počet bodů 48 
Požadovaná výše finanční podpory 17 809 897,03 Kč 
Komentář Komise 
 
Žádost nesplnila minimální bodovou hranici 50 bodů pro úspěšné splnění fáze věcného hodnocení 
stanovenou výzvou. V kombinovaném kořenovém kritériu 2 Popis realizace projektu žádost obdržela 
18, minimální počet bodů pro splnění tohoto kritéria je 20 bodů. Žádost tedy současně nesplnila 
minimální bodovou hranici tohoto kombinovaného kořenového kritéria. 
 
Žádost je celkově zpracována na slabé úrovni, je málo propracovaná, slabou stránkou je zejména 
nezdůvodnění potřebnosti projektu ve vazbě na rozvoj výzkumné infrastruktury a potřeby jejich 
uživatelů a nedoložení technické specifikace požadovaných zařízení, v počtu uživatelů je projekt málo 
ambiciózní. 
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Pořadové číslo  2. 
Název žadatele Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály 
a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí 
a udržitelnou budoucnost 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 
Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

6 - - - 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena 
Výsledný počet bodů 75 
Požadovaná výše finanční podpory 77 557 590,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 77 557 590,00 Kč 
Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Projekt je velmi dobře připraven, silnou stránkou je velmi dobrý popis potřebnosti projektu včetně 
technické specifikace pořizovaných přístrojů, projekt je ambiciózní, lze předpokládat jeho úspěšnou 
realizaci. Rozpočet je rovněž zpracován věrohodně a hospodárně. 
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Pořadové číslo  3. 
Název žadatele Masarykova univerzita 
Název projektu RECETOX RI UPgrade 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015975 
Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

6 - - - 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Výsledný počet bodů 77 
Požadovaná výše finanční podpory 69 298 900,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 69 298 900,00 Kč 
Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Projekt je zpracován zcela v souladu s cíli výzvy, jeho potřebnost je velmi dobře zdůvodněná, 
indikátory jsou nastaveny realisticky. Slabší stránkou je ne zcela jasný koncept implementace 
biobankovací kapacity v návaznosti na doposud vybudovanou infrastrukturu. 
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Pořadové číslo  4. 
Název žadatele Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. 
Název projektu ACTRIS-CZ RI 2 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015968 
Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 - - 1 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena 
Výsledný počet bodů 74 
Požadovaná výše finanční podpory 38 214 000,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 38 214 000,00 Kč 
Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Projekt je poměrně dobře zpracován, za jeho nejslabší stránku Komise považuje nepřehledně 
a komplikovaně sestavený rozpočet. 
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Pořadové číslo  5. 
Název žadatele Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
Název projektu CzeCOS UPgrade 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016081 
Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 - - 1 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena 
Výsledný počet bodů 74 
Požadovaná výše finanční podpory 12 320 000,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 12 320 000,00 Kč 
Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Projekt je poměrně dobře zpracován, silnou stránku je poměrně dobré vymezení výzkumné 
infrastruktury a potřebnosti její modernizace. Slabší stránkou je obecněji popsaný dopad na uživatele 
výzkumné infrastruktury a nezdůvodněná plánovaná délka realizace projektu. 
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III. 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. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Komise pověřuje ŘO k vytvoření Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV, do kterého 
navrhuje zařadit všechny doporučené projekty, na které vystačí finanční alokace výzvy č. 02_18_046. 
Zbývající projekty (tzn. doporučené, na které však nevystačí finanční alokace výzvy, a nedoporučené) 
budou zařazeny do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV, jehož vytvořením 
Komise rovněž pověřuje ŘO. Přehled všech projednaných projektů zařazených do Seznamu 
doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV na základě zohlednění finanční 
alokace výzvy a výsledků fáze věcného hodnocení je součástí Zápisu z posledního jednání Komise ze 
dne 9. října 2019.  
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

1. Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 
 

V Praze dne 18. 9. 2019 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Lenka Menclová 
 
 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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