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Oprava zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV  
 

Datum jednání: 17. 9. 2019 

Číslo výzvy: 02_18_054 

 

II. Projednávané žádosti o podporu 

Pořadové číslo  19. 

Název žadatele Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Ukotvení Biologického centra AV ČR, v. v. i. v 
Evropském výzkumném prostoru 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014649 

Výsledný počet bodů 86,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 35 974 319,77 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory – původní 28 049 011,43 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory – oprava* 28 341 198,21Kč 

Celková minimální výše krácených finančních prostředků – původní 7 925 308,34 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních prostředků – oprava* 7 633 121,56 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 řešitel 0,00 0,00 0,00 -900 000,00 

1.1.2.1.1.1.07* IT specialista 

kanceláře 

mezinárodní 

spolupráce 

5 833,00 36,00 209 988,00 -42 012,00 

1.1.2.1.1.1.08 Specialista 

vzdělávání 

11 400,00 36,00 410 400,00 -273 600,00 

1.1.2.1.2.1* Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů 

a DPČ 

2 265 597,00 1,00 2 265 597,00 -303 903,00 

1.1.2.1.3.1* Pojistné na 

zdravotní 

815 614,92 1,00 815 614,92 -127 600,00 
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zabezpečení z platů 

a DPČ 

1.1.2.2.1.4 KA8 Zahraniční 

konference a cesty 

"popularizace" 

0,00 0,00 0,00 -127 600,00 

1.1.2.3.1.2 KA3, KA5 telefon 

analogový 

382,00 3,00 1 146,00 -2 154,00 

1.1.2.3.1.4 KA4 Přenosný 

dataprojektor 

12 864,00 1,00 12 864,00 -5 736,00 

1.1.2.4.1 KA3,KA5 OS 

Windows 

3 921,00 3,00 11 763,00 -1 137,00 

1.1.2.4.2 KA8 OS Windows 

"popularizace" 

3 921,00 2,00 7 842,00 -758,00 

1.1.2.4.3 KA3, KA5, KA6 MS 

Office 

6 394,00 5,00 31 970,00 -5 530,00 

1.1.2.4.4 KA8 MS Office 

"popularizace" 

6 394,00 2,00 12 788,00 -2 212,00 

1.1.2.6.1.03 KA4 pořádání 

hodnocení 

97 500,00 1,00 97 500,00 -71 500,00 

1.1.2.6.1.04 KA5 podpora 

publikačních aktivit 

"publikace" 

0,00 0,00 0,00 -2 541 200,00 

1.1.2.6.1.05 KA5 jazykové kurzy 0,00 0,00 0,00 -660 000,00 

1.1.2.6.1.06 KA5 překlady 225 000,00 1,00 225 000,00 -50 000,00 

1.1.2.6.1.07 KA5 poplatek za 

nábor zahrničních 

vědců 

0,00 0,00 0,00 -1 072 000,00 

1.1.2.6.1.09 KA6 rozvoj 

propagačních 

aktivit CTT 

0,00 0,00 0,00 -150 000,00 

1.1.2.7.3 KA5 adaptační 

program 

0,00 0,00 0,00 -150 000,00 

1.3* Nepřímé náklady 3 156 051,69 1,00 3 156 051,69 -1 164 374,48 
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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 řešitel projektu 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Náplň 
práce obsahuje činnosti, které svým charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část, kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.07 IT specialista 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku této pozice po plánovaném datu naplnění dílčího výstupu 
31. 12. 2021 z 0,2 FTE na úvazek 0,1 FTE. Žadatelem plánovaný úvazek po plánovaném naplnění dílčího 
výstupu je vzhledem k obsahu práce nadhodnocený. 
  
1.1.2.1.1.1.08 Specialista na vzdělávání 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 11 400,- Kč. Komise 
shledala žadatelem plánovaný úvazek pro tyto pozice jako nepřiměřený k obsahu pracovní činnosti. 
 
1.1.2.2.1.4 KA8 KA8 Zahraniční konference a cesty "popularizace"   
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě 
návrhu ŘO k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci klíčové aktivity č. 8 
Strategické nastavení a rozvoj popularizace je územím realizace projektu pouze Česká republika.  
 
1.1.2.3.1.2 KA3, KA5 telefon analogový 
1.1.2.3.1.4 KA4 Přenosný dataprojektor 
1.1.2.4.1 KA3,KA5 OS Windows 
1.1.2.4.2 KA8 OS Windows "popularizace" 
1.1.2.4.3 KA3, KA5, KA6 MS Office 
1.1.2.4.4 KA8 MS Office "popularizace" 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení věcných hodnotitelů 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, účinného od 1. 7. 2019. 
 
1.1.2.6.1.03 KA4 pořádání hodnocení 
Položka obsahuje výdaje, které svým charakterem, dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kap. 8.7.4.3, spadají do nepřímých nákladů projektu. Komise zavazuje žadatele ke krácení této položky 
o 71 500,- Kč, tj. k ponechání pouze nákladů na ubytování. 
 
1.1.2.6.1.04 Podpora publikačních aktivit - publikace 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel 
aktivitu nenavázal na povinné vzdělávání, což je podmínkou stanovenou výzvou.  
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1.1.2.6.1.05 KA5 jazykové kurzy  
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení na základě návrhu ŘO k vyškrtnutí této položky 
z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V rámci výzvy je možné hradit výdaje na jazykové vzdělávání 
pouze za účelem zavedení angličtiny, jako druhého „provozního“ jazyka (a to pouze pro relevantní 
osoby, podaktivita 5.5 výzvy), či za účelem rozvoje publikačních aktivit v cizím jazyce (podaktivita 5.3 
výzvy).  
 
1.1.2.6.1.06 KA5 překlady 
Na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise shledala plánovanou 
cenu překladu za nadhodnocenou a zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky 
rozpočtu na 225 000,- Kč, tj. 450,- Kč za normostranu při plánovaném počtu 500 normostran. 
 
1.1.2.6.1.07 Poplatek za nábor zahraničních vědeckých pracovníků  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Položka není 
plně v souladu s podporovanými aktivitami dle pravidel výzvy.  
 
1.1.2.6.1.09 KA6 rozvoj propagačních aktivit CTT 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 položka svým charakterem spadá do nepřímých 
nákladů projektu.  
 
1.1.2.7.3 KA5 adaptační program 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení hodnotitelů ve fázi věcného hodnocení na základě 
návrhu ŘO k vyškrtnutí položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele a 
příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 položka spadá svým charakterem do nepřímých nákladů 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. 
 
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 
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 
 
S ohledem na nízkou míru detailu při plánování zahraničních cest v rámci realizace jednotlivých aktivit 
Komise žadatele upozorňuje na vymezená území realizace projektu dle kapitoly 5.2.2.2 Pravidel pro 
žadatele a příjemce – specifická část. Výdaje na cestovné, které nebudou v souladu s podmínkami 
výzvy, budou v rámci realizace projektu označeny za nezpůsobilé.  
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Komise zavazuje žadatele k doložení výpočtu hodnot indikátorů 2 08 00 Počet podpořených 
výzkumných a akademických pracovníků, 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických 
pracovníků ve VaV a 5 10 17 Počet jednorázových akcí s ohledem na plánované vzdělávací aktivity. Ve 
výpočtu bude zohledněno vyřazení výdajů na nezpůsobilé jazykové kurzy (indikátor 2 08 00, snížení 
max. o 55). 

* U položky 1.1.2.1.1.1.07 IT specialista kanceláře mezinárodní spolupráce dochází k opravě částky ve sloupcích „Jednotková 

cena“, „Celkem“ a „Rozdíl konečné částky a částky ze žádosti o podporu“, a to z důvodu chybného zaznamenání 

požadovaného krácení této položky rozpočtu. V souvislosti s těmito úpravami dochází též k opravě částek u položek Pojistné 

na sociální a zdravotní zabezpečení z platů a DPČ a Paušální náklady. Na základě výše uvedeného dochází k navýšení maximální 

výsledné výše finanční podpory na 28 341 198,21 Kč.  

 

V Praze dne 22. 11. 2019 

 

 

 

Podpis zástupce ŘO 
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