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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 27. 8. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání Fialová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 2. 

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 Univerzita Karlova 

Název projektu LINDAT/CLARIAH-CZ - Rozšíření repozitáře, služeb 
a výpočetního klastru výzkumné infrastruktury 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015782 
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 0 0 0 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 
Výsledný počet bodů 70 
Požadovaná výše finanční podpory 32 580 900,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 31 997 832,90 Kč 
Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 583 067,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.1.3.2 upgrade II. etapa (UK) 
- Modernizace 
vývojového systému a 
systému pro 
provozování služeb 

11 845 108,00  1,00  11 845 108,00  -5 892,00  

1.1.1.3.3 upgrade etapa III. (UK) 
- Modernizace 
repozitáře a systému 
pro provozování 
služeb 

2 375 000,00  1,00  2 375 000,00  -15 000,00  

1.1.1.3.4 Virtualizované 
digitální úložiště (NGP) 

2 092 305,00  1,00  2 092 305,00  -207 695,00  

1.1.1.3.5 Cluster identických 
výpočetních strojů 
(ZČU) 

1 306 833,00  1,00  1 306 833,00  -193 167,00  

1.1.1.3.8 Digitální datové 
úložiště (HÚ) 

195 927,00  1,00  195 927,00  -4 073,00  

1.1.1.3.9 Nehomogenní cluster 
s úložištěm (FLÚ) 

1 500 552,00  1,00  1 500 552,00  -99 448,00  

1.1.1.4.1 Nový knihovní systém 
(KNAV) 

495 214,00  1,00  495 214,00  -4 786,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 908 893,90  1,00  2 908 893,90  -53 006,10  
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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 s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt je dobře zpracován, jeho realizace se jeví jako přínosná, prohloubení spolupráce zapojených 
institucí povede k vyšší kvalitě výzkumu, rozpočet je přehledný, žadatel doložil cenové nabídky 
k jednotlivým položkám. Slabší stránkou projektu je zdůvodnění potřebnosti, která není podložena 
kvalitní analýzou současného stavu infrastruktury a potřeb uživatelů, CBA analýza vykazuje 
nedostatky, především v oblasti kvantifikace vstupů. 
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Pořadové číslo  2. 
Název žadatele Univerzita Karlova 
Název projektu Rozšíření výpočetní kapacity infrastruktury CNC 
Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015829 
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 0 0 0 
Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Výsledný počet bodů 74 
Požadovaná výše finanční podpory 1 320 000,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 1 320 000,00 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 s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy struktury rozpočtu jsou uvedeny ve 
výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Projekt je kvalitně připraven vzhledem k jeho rozsahu, je přehledný a srozumitelný. Nedostatky jsou 
dílčího charakteru a jsou uvedeny v hodnoticí tabulce 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 27. 8. 2019 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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