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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 23. 9. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 6. 

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 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Modernizace národní infrastruktury pro biologické a 
medicínské zobrazování Czech-BioImaging 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena  

Výsledný počet bodů 74 

Požadovaná výše finanční podpory 281 824 400,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 281 824 400,00 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 tedy doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Silnou stránkou projektu zdůvodnění potřebnosti, kterou žadatel doložil konkrétními tabulkami se 
stávajícím stavem. Žádost o podporu je dobře zpracovaná s kvalitně zpracovaným rozpočtem. Slabší 
stránkou projektu jsou drobné formální nedostatky v přípravě stavební části a v doložení nabídek. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Masarykův onkologický ústav 

Název projektu 
Investiční rozvoj velké výzkumné infrastruktury 
BBMRI-CZ 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015959 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 71 

Požadovaná výše finanční podpory 84 150 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 84 150 000,00 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 tedy doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Silnou stránkou projektu je vhodnost a relevantnost aktivit, adekvátní popis a provázanost těchto 
aktivit s rozpočtem. Slabší stránkou je zdůvodnění potřebnosti projektu a obecný popis udržitelnosti 
projektu.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Upgrade infrastruktury CCP II 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015861 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 73 

Požadovaná výše finanční podpory 103 950 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 101 255 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 695 000,00 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 Sdílená datová 
infrastruktura 

2 450 000,00 1 2 450 000,00 -2 450 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 9 205 000,00 1 9 205 000,00 -245 000,00 

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise tedy doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Silnou stránkou projektu je relevantnost zvolených aktivit, které odpovídají cílům výzvy a návaznost 
těchto aktivit na rozpočet. Slabší stránkou je zdůvodnění potřebnosti projektu, které je spíše obecné. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Česká zemědělská univerzita v Praze 

Název projektu METROFOOD-CZ - Upgrade výzkumné infrastruktury 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016144 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 57 

Požadovaná výše finanční podpory 32 175 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 28 931 100,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 243 900,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.1 UHPLC-HRMS/MS 
(VŠCHT) 

11 789 000,00  1,00  11 789 000,00  -361 000,00  

1.1.1.2.2 HPLC-QTRAP (ČZU) 12 093 000,00  1,00  12 093 000,00  -507 000,00  

1.1.1.2.3 Lyofilizátor (VÚPP) 472 000,00  1,00  472 000,00  -2 081 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 630 100,00  1,00  2 630 100,00  -294 900,00  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise tedy doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Slabší stránkou projektu je obecně formulovaná potřebnost modernizace infrastruktury, v řadě kritérií 
žadatel popisoval své záměry příliš obecně a nekonkrétně. Udržitelnost projektu není dostatečně 
podložena.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Modernizace a rozšíření přístrojového vybavení 
Národního centra lékařské genomiky 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015515 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 69 

Požadovaná výše finanční podpory 17 819 127,76 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 819 127,76 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 tedy doporučuje žádost 
o podporu k financování. 
 
Silnou stránkou projektu je věcný obsah a relevantnost zvolených aktivit, které jsou provázané 
s rozpočtem. Slabší stránkou je udržitelnost, která není konkrétně popsána. Potřebnost infrastruktury 
by měla být doložena konkrétními tabulkami se stávajícím stavem.  
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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 23. 9. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Helena Hořáková 
 

 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 

      

 


