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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 29. 8. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

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 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Evropská podpora české účasti na budování CTA 
observatoře II (CTA-CZ) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016007 

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 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 69 

Požadovaná výše finanční podpory 10 780 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 758 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

22 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.1 Nová generace 
celooblohové 
kamery 

180 000,00  1,00  180 000,00  -20 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 978 000,00  1,00  978 000,00  -2 000,00  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu 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 ve shodě s výzvou, žadatel splnil veškeré podmínky spojené s touto výzvou. Projekt je dobře 
zpracován, potřebnost projektu je dostatečně prokázána s ohledem na mezinárodní kooperaci. Slabší 
stránkou projektu je menší míra konkretizace a obecný popis vazby na cílovou skupinu. Rovněž chybí 
konkrétnější popis výstupů projektu.  
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Pořadové číslo  2. 

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

Název projektu 
Budoucnost české účasti na Observatoři Pierra 
Augera II (AUGER-CZ) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016010 

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 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 8 808 063,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 808 063,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich 
zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Projekt je ve shodě s výzvou, žadatel splnil veškeré podmínky spojené s touto výzvou. Projekt je dobře 
zpracován, žadatel předložil přehledně zpracovaný rozpočet, indikátory jsou předloženy v souladu 
s výzvou. Slabší stránkou projektu je menší míra konkretizace a obecná vyjádření. Dále pak Komise 
konstatuje, že není jasné, jak bude pracovník s úvazkem 0,5 na projektu realizovat 4 impaktové články 
za rok a každé dva roky 30 příspěvků ve sborníku.  
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Pořadové číslo  3. 

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

Název projektu 
Cluster EU-ARC.CZ pro zpracování dat z observatoře 
ALMA 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016165 

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 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 64 

Požadovaná výše finanční podpory 2 750 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 472 894,60 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

277 105,40 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 Hardware a 
vybavení 

2 160 900,00  1,00  2 160 900,00  -240 100,00  

1.1.2.1.1 Hardware a 
vybavení 

29 062,00  3,00  87 186,00  -11 814,00  

1.2 Nepřímé náklady 224 808,60  1,00  224 808,60  -25 191,40  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu 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 ve shodě s výzvou, žadatel splnil veškeré podmínky spojené se zadáním stanoveným touto 
výzvou. Zdůvodnění potřebnosti projektu je doloženo přesvědčivě, indikátory jsou zvoleny vhodně  
a reálnost jejich dosažení je přiměřená, rovněž udržitelnost projektu je dobře popsána. Mezi slabší 
stránky projektu patří obecně pojatá rizika projektu a mírně nadhodnocený rozpočet.  
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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 29. 8. 2019 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 

 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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