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Zápis z jednání opravné Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen 

„opravné Komise“) 

I. Identifikace opravné Komise 

Datum jednání 16. 1. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání opravné Komise 1. 

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 Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015961 

Členové opravné 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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 62 

Požadovaná výše finanční podpory 89 100 000,00 Kč 

Komentář opravné Komise 

 
Žádost byla projednána Hodnoticí komisí OP VVV dne 25. září 2019 a vzhledem k tomu, že splnila 
minimální bodovou hranici stanovenou výzvou (ve výsledném bodovém hodnocení obdržela 61 bodů), 
minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria, byla 
doporučena k financování s výhradou. Po projednání všech žádostí předložených do výzvy 
č. 02_18_046 a zohlednění disponibilní finanční alokace výzvy byla následně žádost zařazena 
do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV, neboť finanční alokace výzvy vystačila 
pouze na podporu žádostí, které ve věcném hodnocení obdržely minimálně 64 bodů. 
  
V návaznosti na výsledek fáze věcného hodnocení podal žadatel v souladu s kap. 10.1 Připomínky 
k podkladům ŘO v procesu schvalování Pravidel pro žadatele a příjemce připomínky k podkladům ŘO. 
Tyto připomínky byly u kritérií V2.2 Věcný obsah a relevantnost aktivit a V2.3 Harmonogram a logická 
provázanost aktivit projektu, harmonogram výběrových řízení posouzeny přezkumnou komisí 
ŘO OP VVV jako částečně důvodné, zbývající připomínky byly posouzeny jako nedůvodné.  
 
S ohledem na posouzení připomínek jako částečně důvodných byla žádost předložena opravné Komisi 
k provedení opravného hodnocení obou výše uvedených kritérií. 
 
Po zohlednění výsledku opravného hodnocení opravná Komise konstatuje, že žádost splnila minimální 
bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a všechna vylučovací kritéria, avšak s ohledem na disponibilní alokaci výzvy opravná Komise 
nedoporučuje žádost k financování. 
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III. Průběh jednání opravné Komise 

Celkový komentář k jednání opravné Komise 

 
Členové opravné Komise zvolili předsedu Komise. Členové opravné Komise byli seznámeni 
se Statutem opravné Komise a Jednacím řádem. Opravná Komise projednala a schválila Jednací řád 
bez úprav. Jednání opravné Komise se zúčastnil zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Opravná Komise projednala žádost o podporu, která byla vrácena do fáze věcného hodnocení 
na základě posouzení připomínek předložených žadatelem jako částečně důvodných. Opravná 
Komise navrhuje ŘO OP VVV vypracovat nový Seznam projektů nedoporučených k financování 
z OP VVV, ve kterém bude zohledněna změna výsledku jednání opravné Komise o žádosti o podporu 
(výsledného bodového hodnocení). 
 
Zápis z jednání opravné Komise byl schválen všemi členy Komise. 
  
 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

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

 

 

V Praze dne 16. 1. 2020 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

 

Podpis předsedy opravné Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV  

 

 


