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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
20. 2. 2017 

Čas zahájení jednání 
9:30 

Místo konání 
Fialová zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office 

Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 
14. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro 

vzdělávací účely – budování či modernizace 

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených 

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 
Rozvoj a internacionalizace doktorského studia na 
FSV UK 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002588 

Výsledný počet bodů 70 

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 - - - 

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

Požadovaná výše finanční podpory 5 148 365,60 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku. Mezi slabé stránky projektu patří 

nepřesvědčivé popsání potřebnosti projektu a velmi nadhodnocený rozpočet. Krácení rozpočtu 

projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši 63 % z celkových požadovaných způsobilých výdajů 

projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici u 

kombinovaných kritérií 2.1 a 4.1. 
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Pořadové číslo 2. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace prostorového a technologického 
zázemí pro výzkumně vzdělávací účely na FSV UK 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002585 

Výsledný počet bodů 60 

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 - - - 

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

Požadovaná výše finanční podpory 35 465 664,59 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku. Mezi zásadní problémy předloženého projektu 

patří nepřesvědčivé popsání potřebnosti projektu, ambicióznost (a současně realističnost) plánu 

rozvoje infrastruktury VŠ není relevantní k vzdělávacím záměrům žadatele, jelikož aktivity spojené se 

zastíněním atria nesouvisí se vzdělávacím záměrem (aktivitami) žadatele v komplementárním ESF 

projektu. Rozpočet je silně nadhodnocen. Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo 

ve výši 84 % z celkových požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů 

žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.8 a 4.1 a 

zároveň žádost nesplnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou pro postup do 2. kroku 

hodnocení. 
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Pořadové číslo 3. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Vytvoření doktorského studijního programu se 
zaměřením na zkoumání biologických aspektů 
lidského pohybu 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002738 

Výsledný počet bodů 70 

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 - - 1 

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

Požadovaná výše finanční podpory 3 073 907,76 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku. Mezi slabé stránky projektu patří nevyhovující 

harmonogram projektu, chybějící indikátory a chybně zvolené cílové hodnoty indikátorů. Z výše 

uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 

2.7, 3.1 a 3.2. 
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Pořadové číslo 4. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace laboratorního vybavení pro výzkum 
genomiky v rámci nového doktorského studijního 
programu na UK FTVS 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002698 

Výsledný počet bodů 85 

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 - - 1 

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

Požadovaná výše finanční podpory 16 227 853,39 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 866 842,19 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 361 011,20 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 Odborný prracovník 5 000,00 24,00 120 000,00 -240 000,00 

1.1.2.1.1.1.2 Odborný pracovník 5 600,00 24,00 134 400,00 -297 600,00 

1.1.2.1.1.1.3 Manažer projektu 5 000,00 24,00 120 000,00 -120 000,00 

1.1.2.1.1.1.4 
Provozně-

ekonomický vedoucí 
0,00 0,00 0,00 -96 000,00 

1.1.2.1.1.1.6 Koordinátor projektu 0,00 0,00 0,00 -129 600,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ 

118 800,00 1,00 118 800,00 -220 800,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
42 768,00 1,00 42 768,00 -79 488,00 

1.2 Nepřímé náklady 95 515,20 1,00 95 515,20 -177 523,20 

Komentář Komise 
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Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.  
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a harmonogramu 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 
 
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, rozpočet je mírně nadhodnocen v položkách osobních 
výdajů, nicméně po navržených úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo 5. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Modernizace oboru Matematická lingvistika 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002373 

Výsledný počet bodů 91 

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 - - 1 

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

Požadovaná výše finanční podpory 12 946 053,79 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 533 649,83 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 412 403,96 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1.01 Vedoucí projektu - 
doc. Ž. 

12 934,78  69,00  892 499,82  -315 000,18  

1.1.1.2.1.02 prof. H. 6 208,70  69,00  428 400,30  -151 199,70  

1.1.1.2.1.03 dr. S. 9 239,40  24,00  221 745,60  -8 654,40  

1.1.1.2.1.04 dr. S. - odb. as. 5 543,64  45,00  249 463,80  -218 536,20  

1.1.1.2.1.06 doc. B. 8 040,00  45,00  361 800,00  -241 200,00  

1.1.1.2.1.08 dr. P. 4 741,27  57,00  270 252,39  -148 697,61  

1.1.1.2.1.10 doc. P. 8 210,53  57,00  468 000,21  -215 999,79  

1.1.1.2.1.11 dr. Z. 6 829,12  69,00  471 209,28  -232 590,72  

1.1.1.2.1.13 dr. R. 4 618,42  57,00  263 249,94  -121 500,06  

1.1.1.2.1.14 dr. M. 6 800,00  69,00  469 200,00  -165 600,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  1 246 105,34  -454 744,66  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  448 597,92  -163 708,08  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  2 723 899,95  -974 972,56  

Komentář Komise 
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Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami.  
Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu, indikátorů a doplnění CV členů odborného týmu 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 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení 
následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
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 
 
Projekt je poměrně kvalitně zpracován, rozpočet je mírně nadhodnocen v položkách osobních 
výdajů, nicméně po navržených úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo 6. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 

Materiální podpora doktorského studijního 
programu Lékařská biofyzika na 1. LF UK pro výzkum 
v oblasti péče o osobní zdraví, bezpečnost a sociální 
inkluzi 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002485 

Výsledný počet bodů 61 

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 - - 1 

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

Požadovaná výše finanční podpory 18 081 063,60 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku. Vzhledem k tomu, že komplementární ESF 

projekt nesplnil fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, a není tak možné posoudit soulad 

aktivit projektu k ESF aktivitám komplementárního projektu žadatele, nelze žádost o podporu 

doporučit k postupu do 2. kroku hodnocení. Mezi další slabé stránky projektu patří slabé zdůvodnění 

potřebnosti projektu, nesoulad přílohy harmonogram projektu s datem ukončení realizace projektu 

uvedeným v žádosti o podporu, nedostatečně specifikované výstupy projektu, nejasnosti v rozpočtu, 

nedoložená potřebnost některých rozpočtových položek, celkově pak nepřehlednost a nesoulad 

informací uvedených v žádosti o podporu a v přílohách. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu 

nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.5 a 3.3 a vylučovací kritérium 

2.4. Žádost rovněž nesplnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou pro postup do 2. kroku 

hodnocení. 
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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 20. 2. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 

Podpis předsedy Komise: 

 


