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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 15. 2. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost 3. NP, Harfa Office 

Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 12. 

Číslo výzvy 
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro 

vzdělávací účely – budování či modernizace 

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených 

studijních programů 

Prioritní osa 
02_16_017: PO1 

02_16_018: PO2 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 
02_16_017: 3 500 000 000,- Kč 

02_16_018: 550 000 000,- Kč 
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II. Projednávané Žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace a rozšíření doktorského studijního 
oboru Farmakognosie a toxikologie přírodních látek 
studijního programu Farmacie 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002736 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

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 

4 0 1 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 90 

Požadovaná výše finanční podpory 7 809 920,97 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 143 844,97Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 666 076,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 Projektový manažer 42 000,00  14,05  590 100,00  -713 400,00  

1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 38 000,00  10,10  383 800,00  -453 600,00  

1.1.1.2.1.2 Vedoucí části 
farmakologie, 
nutrigenomik a 
klinické farmacie 

60 000,00  4,20  252 000,00  -84 000,00  

1.1.1.2.3.9 Garant projektu 0,00  0,00  0,00  -228 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

516 475,00 1,00  516 475,00  -312 750,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

185 931,00 1,00  185 931,00  -112 590,00  

1.2 Paušální náklady   1 469 669,99  -761 736,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 

na úpravy rozpočtu a indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce 

projektu.  
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Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 

úpravám: 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.4.4  FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení 
následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace laboratoře buněčných interakcí s 
látkami přírodního původu 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002682 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 87 

Požadovaná výše finanční podpory 19 289 314,98 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 15 523 848,68 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 765 466,30 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.4.1 Mobiliář 606 050,00  1,00  606 050,00  -127 271,00  

1.1.2.1.1.1.01 Garant projektu 0,00  0,00  0,00  -231 000,00  

1.1.2.1.1.1.02 Odborný garant 
projektu (prof. O.) 

80 000,00  4,20  336 000,00  -336 000,00  

1.1.2.1.1.1.05 Projektový manažer 
(04/2017-08/2019) 

42 000,00  5,80  243 600,00  -553 900,00  

1.1.2.1.1.1.06 Projektový manažer 
(09/2019-09/2020) 

42 000,00  1,30  54 600,00  -124 150,00  

1.1.2.1.1.1.07 Finanční manažer 
(04/2017-08/2019) 

38 000,00  5,80  220 400,00  -548 100,00  

1.1.2.1.1.1.08 Finanční manažer 
(09/2019-09/2020) 

38 000,00  2,60  98 800,00  -73 450,00  

1.1.2.1.1.1.09 Administrátor 
(04/2017-08/2019) 

27 000,00  5,80  156 600,00  -156 600,00  

1.1.2.1.1.1.10 Administrátor 
(09/2019-09/2020) 

27 000,00  1,30  35 100,00  -35 100,00  

1.1.2.1.1.1.11 Právník 40 000,00  0,70  28 000,00  -56 000,00  

1.1.2.1.1.1.13 Podpůrný pracovník - 
specialista na A/V 
techniku 

0,00  0,00  0,00  -99 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

336 850,00  1,00  336 850,00  -553 325,00  
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1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

121 266,00  1,00  121 266,00  -199 197,00  

1.1.2.6.1.4 Právní a poradenské 
služby 

0,00  0,00  0,00  -227 500,00  

1.2 Nepřímé náklady   295 560,74  -444 873,30  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 

na úpravy rozpočtu a indikátorů 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 1.1.2.1.1 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) následujících položek 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 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Žadatel v žádosti o podporu 

uvádí, že je typ plátce DPH, který mám nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu. 

V takovém případě rozpočet nesmí obsahovat náklady s DPH. Komise upozorňuje žadatele na 

nesoulad mezi žadatelem vybranému typu plátce a rozpočtem, který obsahuje částky s DPH (v rozporu 

s daným typem plátce DPH). Komise zavazuje žadatele k opravě možného administrativního 

pochybení při výběru typu plátce na „Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve 

vztahu k aktivitám projektu“, nebo ke krácení všech dotčených položek v rozpočtu o předmětnou výši 

DPH před vydáním PA.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Rozvoj doktorského studijního programu v oboru 
nutriční terapie 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002486 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 1 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 62 

Požadovaná výše finanční podpory 2 835 436,80 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Nedostatkem projektu je především nedostatečný přínos projektu, nedostatečný popis klíčových 
aktivit projektu, jejichž rozdělení ohrožuje proveditelnost projektu, a nelogičnost harmonogramu 
projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici 
stanovenou výzvou pro postup do 2. kroku hodnocení a dále minimální bodovou hranici 
u kombinovaných kritérií 2.2, 2.4, 2.7. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Vytvoření infrastruktury pro výzkumně vzdělávací 
centrum v oboru nutriční terapie 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002487 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 61 

Požadovaná výše finanční podpory 18 180 654,40 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Nedostatkem projektu je především silně jeho akcentace na realizaci výzkumu a pouze okrajově 
zmíněná podpora realizace PhD studia, z tohoto důvodu žádost o podporu není plně v souladu s náplní 
výzvy programu. Žádost o podporu dostatečně nereflektuje vzdělávací záměr žadatele. Očekávaný 
přínos projektu je uveden pouze obecně, cílové skupiny jsou nedostatečně jasně a přiměřeně popsány 
a kvantifikovány, harmonogram projektu vykazuje zásadní nedostatky, zapojení plánované 
infrastruktury a její využití pro realizaci výuky v rámci DSP není ze žádosti o podporu jasné, není 
zajištěna finanční udržitelnost projektu. Nedostatkem žádosti o podporu je též výrazně nadhodnocený 
rozpočet projektu. Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši přibližně 49 % 
z celkových požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu 
nesplnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou pro postup do 2. kroku hodnocení a dále 
minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.3, 2.6, 2.8 a 4.1. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace doktorského studijního programu 
oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a 
léčby závislostního chování 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 2 

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 2 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 83 

Požadovaná výše finanční podpory 11 773 402,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 292 607,40 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 480 794,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 Manažer projektu 8 400,00  61,00  512 400,00  -658 800,00  

1.1.1.2.1.2 Vědecký pracovník 40 500,00  61,00  2 470 500,00  -823 500,00  

1.1.1.3 Autorské příspěvky 0,00  0,00  0,00  -500 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

997 350,00 1,00  997 350,00  -370 575,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

359 046,00 1,00  359 046,00  -133 407,00  

1.2 Paušální náklady   2 369 316,40  -994 512,80  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 

na úpravy rozpočtu a indikátorů 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 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.4  FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení 
následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 

Pořízení podpůrného vybavení pro zvýšení kvality 
doktorského studijního programu oboru adiktologie 
v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního 
chování 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002488 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

2  1 1 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 76 

Požadovaná výše finanční podpory 12 267 852,40 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Nedostatkem projektu je výrazně nadhodnocený rozpočet projektu. Krácení rozpočtu projektu 
na základě návrhů Komise bylo ve výši přibližně 49 % z celkových požadovaných způsobilých výdajů 
projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici 
u kombinovaného kritéria 4.1.  
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Rozvoj doktorského studijního programu Biochemie a 
patobiochemie na 1. LF UK 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002263 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 66 

Požadovaná výše finanční podpory 2 908 288,42 Kč 

Komentář Komise 
 

Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Projekt není kvalitně zpracován, mezi jeho hlavní nedostatky projektu patří především výrazně 
nadhodnocený rozpočet projektu a harmonogram projektu, který vykazuje závažné nedostatky. Dále 
klíčová aktivita Řízení projektu neprobíhá po celou dobu realizace projektu, což je zásadní nedostatek 
projektu. Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši přibližně 41 % z celkových 
požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila 
minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.4, 2.6 a 4.1.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Materiální zázemí pro výzkum plynných biomolekul v 
doktorském studijním programu Biochemie a 
patobiochemie na 1. LF UK 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002492 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 80 

Požadovaná výše finanční podpory 11 073 025,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 332 595,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

740 430,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.4.3 Imaging Flow cytometr 3 242 
497,50  

1,00  3 242 497,50  -457 502,50  

1.1.2.1.1.1.1 Manažer projektu , 
FTE 0,2 

4 200,00  32,00  134 400,00  -140 800,00  

1.1.2.1.1.1.3 Administrátor 
veřejných zakázek, FTE 
0,2 

6 000,00  17,00  102 000,00  -12 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Laborant, FTE 0,1 2 800,00  21,00  58 800,00  -30 800,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

104 200,00  1,00  104 200,00  -45 900,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

37 512,00  1,00  37 512,00  -16 524,00  

1.2 Nepřímé náklady   85 578,00  -36 903,60  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 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: 
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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 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 

1.2 Nepřímé náklady 

 
Projekt je poměrně kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Rozvoj doktorského studijního programu 
Experimentální chirurgie na 1. LF UK 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002494 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 50 

Požadovaná výše finanční podpory 5 517 792,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Projekt není kvalitně zpracován, mezi jeho hlavními nedostatky patří především nedoložená 
potřebnost projektu, nedostatečný přínos pro cílovou skupinu, dále nedostatečně charakterizovaná 
cílová skupina, harmonogram projektu, který vykazuje závažné nedostatky, a dále výrazně 
nadhodnocený rozpočet projektu. Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši 
přibližně 59 % z celkových požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů 
žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou pro postup do 2. kroku 
hodnocení a dále minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 a 4.1.  
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Vybudování laboratoře klinické anatomie a 
experimentální chirurgie pro doktorský studijní 
program Experimentální chirurgie na 1. LF UK 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002493 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

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 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení  

Výsledný počet bodů 82 

Požadovaná výše finanční podpory 11 179 924,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 725 837,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 454 087,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Manažer projektu, 
FTE 0,2 

4 200,00  56,00  235 200,00  -246 400,00  

1.1.2.1.1.1.2 Finanční manažer, 
FTE 0,15 

3 800,00  56,00  212 800,00  -106 400,00  

1.1.2.1.1.1.5 Laborant, FTE 0,6 6 000,00  56,00  336 000,00  -336 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 Pitevní laborant , FTE 
0,7 

4 550,00  56,00  254 800,00  -254 800,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

397 400,00  1,00  397 400,00  -235 900,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

143 064,00  1,00  143 064,00  -84 924,00  

1.2 Nepřímé náklady   327 109,20  -189 663,60  

Komentář Komise 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 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: 



 

16 
  

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 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 

1.2 Nepřímé náklady 

 

Projekt je poměrně kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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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. Zápis byl odsouhlasen všemi 
členy komise. 
 
 

 

Přílohy 

1. Výsledná hodnoticí tabulka projektu (zhotovena a uložena v MS 2014+) 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

 1.    Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Hodnoticí tabulky projednávaných projektů (podklad pro zpracování výsledné hodnoticí 

tabulky v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 15. 2. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 

 

 

 

 

 

  


