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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 22. 2. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 4. 

Číslo výzvy a název výzvy 

02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy 

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy 

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_015, 02_16_016, 02_16_018: PO2 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 
02_16_015: 3 500 000 000 

02_16_016: 10 000 000 000 

02_16_017: 3 500 000 000 

02_16_018: 550 000 000 
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II. Projednávané Žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu Rozvoj JU - ESF 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002348 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 133 284 941,61 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

13 328 494,02 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

119 956 447,59 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

119 956 447,59 Kč 

Komentář Komise 

Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu Rozvoj JU - ERDF 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356 

Výsledný počet bodů 95 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 22 749 453,40 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

795 523,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

21 953 929,96 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

21 953 929,96 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty 

bakalářských a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu 
Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002409 

Výsledný počet bodů 94 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 57 965 218,51 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

403 341,34 Kč 
 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

57 561 877,17 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

57 561 877,17 Kč 

Komentář Komise 

Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty 

bakalářských a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 

včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 

informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
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splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu 
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů 
FROV JU 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002616 

Výsledný počet bodů 86 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 14 689 584,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

4 232 144,00 Kč 
 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

10 457 440,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

10 457 440,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu 
Výzkumná infrastruktura pro vzdělávací účely FROV 
JU 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002614 

Výsledný počet bodů 87 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 97 163 942,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

5 590 748,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

91 573 194,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

91 573 194,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 9. 12. 2016 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu 
Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem 
na ZF JU - budování či modernizace infrastruktury 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_017/0002615 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 22 767 245,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

2 470 223,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

20 297 022,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nedoporučuje projekt k financování. 
V souvislosti s vyřazením komplementárního projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002617 
z výzvy č. 18 Komise konstatuje, že žádost o podporu není po zapracování výhrad realizovatelná.  
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
JSME OSTRAVSKÁ = MODERNÍ, INSPIRATIVNÍ A 
ATRAKTIVNÍ MÍSTO PRO KVALITNÍ STUDIUM 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 

Výsledný počet bodů 71 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 231 523 401,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

64 640 806,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

166 882 595,04 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

26 877 339,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

140 005 255,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku věcného hodnocení 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1 Platy   9 622 000,00  -9 622 000,00  

1.1.1.1.2 DPČ   46 200,00  -46 200,00  

1.1.1.2.1 Platy   48 578 640,00  -12 144 660,00  

1.1.1.2.2 DPČ   26 115 200,00  -6 528 800,00  

1.1.1.2.3 DPP   6 156 720,00  -1 539 180,00  

1.1.1.3.1 AH - Nové 
studijní opory 

0,00  0,00  0,00  -2 250 000,00  

1.1.1.3.2 AH - On-line 
kurzy pro 
blended-
learning a 
multimediální 
materiály 

0,00  0,00  0,00  -1 300 000,00  

1.1.1.3.3 AH - Nové 
studijní opory - 
PřF 

0,00  0,00  0,00  -855 000,00  
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1.1.1.3.4 AH - Nové 
multimediální 
studijní opory 

0,00  0,00  0,00  -450 000,00  

1.1.1.3.5 AH - On-line 
multimediální 
kurzy pro 
zaměstnance 
OU 

0,00  0,00  0,00  -135 000,00  

1.1.1.3.6 AH - 
Adaptované 
studijní 
materiály, kurzy 

0,00  0,00  0,00  -1 665 000,00  

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku věcného hodnocení 

1.1.1.1.1 Platy    8 178 700,00  -11 065 300,00  

1.1.1.1.2.1 Referent pro 
akreditaci 

0,00  0,00  0,00  -92 400,00  

1.1.1.2.1 Platy    38 116 240,00  -22 607 060,00  

1.1.1.2.2 DPČ    23 740 160,00  -8 903 840,00  

1.1.1.2.3 DPP 0,00  0,00  6 156 720,00  -1 539 180,00  

1.1.1.3.1 AH - Nové studijní 
opory 

0,00  0,00  0,00  -2 250 000,00  

1.1.1.3.2 AH - On-line kurzy 
pro blended-
learning a 
multimediální 
materiály 

0,00  0,00  0,00  -1 300 000,00  

1.1.1.3.3 AH - Nové studijní 
opory - Přf 

0,00  0,00  0,00  -855 000,00  

1.1.1.3.4 AH - Nové 
multimediální 
studijní opory 

0,00  0,00  0,00  -450 000,00  

1.1.1.3.5 AH - On-line 
multimediální kurzy 
pro zaměstnance 
OU 

0,00  0,00  0,00  -135 000,00  

1.1.1.3.6 AH - Adaptované 
studijní materiály, 
kurzy 

0,00  0,00  0,00  -1 665 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

17508775,00 1,00 17508775,00 -10 667 150,00  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

6 303 159,00 1,00 6 303 159,00 -3 840 174,00  

1.2 Paušální náklady   40 001 501,60  -26 148 041,60  
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Komentář Komise po 1. kroku věcného hodnocení 
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.  
Projekt je předložen v obecné rovině, jeho slabé stránky jsou především v malé konkrétnosti aktivit a 
cílů a zjevně nadhodnoceném rozpočtu.  

 

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení 

 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení. Dále Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu vzhledem ke skutečnosti, 
že žadatel má přímo označené pozice vztahující se ke komplementárnímu projektu s reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002343, který byl nedoporučen v 1. kole věcného hodnocení: 

- Vyškrtnutí položky 1.1.1.1.2.1 Referent pro akreditaci  
- Redukce kapitoly 1.1.1.2.1 Platy o položky 1.1.1.2.1.05 Odborný garant přípravy akreditace – 

LF; 1.1.1.2.1.06 Klíčový odborný pracovník z praxe – LF; 1.1.1.2.1.07 Odborný pracovník – LF a 
následně zapracovat krácení této kapitoly o 20% dle návrhu a zdůvodnění Hodnotící komise 
v 1. kroku věcného hodnocení. 

- Redukce kapitoly 1.1.1.2.2 DPČ o položky 1.1.1.2.2.02 Odborný garant přípravy akreditace – 
LF; 1.1.1.2.2.03 Klíčový odborný pracovník z praxe – LF; 1.1.1.2.2.04 Zahraniční odborník z 
praxe – LF; 1.1.1.2.2.05 Klíčový odborný pracovník - biomedicínský technik - LF a následně 
zapracovat krácení této kapitoly o 20% dle návrhu a zdůvodnění hodnotící komise v 1. kroku 
věcného hodnocení. 

- Vzhledem k rozsahu činností administrativních pozic v kapitole 1.1.1.1.1 Platy je tato položka 
po navrhovaném krácení Hodnoticí komise v 1. kroku věcného hodnocení proporcionálně 
krácena o 15%.  

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 

 

Vzhledem  k tomu, že nebylo možné jednoznačně identifikovat veškeré možné vazby položek rozpočtu 

projednávaných komplementárních projektů, v souladu s kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce 

– specifická část zavazuje Komise žadatele nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 

hodnocení redukovat veškeré výdaje související s nepodpořeným komplementárním projektem reg. 

č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_2343 před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

Komise zavazuje žadatele k úpravě hodnot indikátorů vzhledem k nedoporučení projektu 16_2343, 

které jsou přímo navázány na aktivity nedoporučeného projektu.  
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Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, 
může být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
Moderní technologie v environmentální geografii - klíč 
k úzké spolupráci s praxí 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002464 

Výsledný počet bodů 98 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 16 958 031,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

270 445,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

16 687 585,70 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

16 687 585,70 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
 

 

  



 

19 
  

Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné 
potřeby výuky studentů 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002463 

Výsledný počet bodů 99 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 11 758 256,10 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

11 758 256,10 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

11 758 256,10 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu Informační technologie pro OU 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002346 

Výsledný počet bodů 100 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 4 999 481,80 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

4 999 481,80 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

4 999 481,80 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu Tvůrčí centrum Fakulty umění 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002345 

Výsledný počet bodů 82 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 120 995 243,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

30 866 255,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

90 128 988,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

90 128 988,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  12. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury FF OU a zlepšení 
její dostupnosti pro studenty se specifickými 
vzdělávacími potřebami 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002344 

Výsledný počet bodů 90 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 63 767 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

4 004 536,99 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

59 762 463,01 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

59 762 463,01 Kč 

Komentář Komise 

Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 1. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
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splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  13. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu Akreditace nového doktorského programu Neurovědy 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002635 

Výsledný počet bodů 96 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 4 220 062,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

4 220 062,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

4 220 062,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 27. 1. 2017 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  14. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
Infrastrukturní zabezpečení nového doktorského 
programu Neurověd LF OU 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002636 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 39 379 302,61 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

39 379 302,61 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

39 379 302,61 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 27. 1. 2017 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  15. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Konkurenceschopný absolvent Mendelovy univerzity 
v Brně 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002365 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 200 910 475,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

61 192 026,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

139 718 449,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

139 718 449,50 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  16. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Infrastruktura pro konkurenceschopného absolventa 
Mendelovy univerzity v Brně 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002366 

Výsledný počet bodů 86 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 369 235 082,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

19 911 702,37 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

349 323 379,88 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

349 323 379,88 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 12. 12. 2016 (výzva č. 15/16).  

Komise zavazuje žadatele ke kontrole hodnoty indikátoru 5 27 20 a případné úpravě. Výpočet hodnoty 

indikátoru musí odpovídat aktualizované definici v NČI. Výpočet zahrnuje pouze studenty bakalářských 

a magisterských studijních programů. 

Komise zavazuje žadatele ke kontrole veškerého pořizovaného vybavení s ohledem na řádné vykázání 
včetně zařazení v indikátorech 3 06 00 Pořízené informační zdroje a 3 05 00 Počet pořízených 
informačních systémů. 

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 
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 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  17. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Podpora multidisciplinarity výzkumných programů 
mladých vědců 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002333 

Výsledný počet bodů 91 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 14 988 654,24 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

14 988 654,24 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

14 988 654,24 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 27. 1. 2017 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  18. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu Výzkumná infrastruktura pro mladé vědce 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002334 

Výsledný počet bodů 89 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 50 337 722,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

4 869 040,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

45 468 682,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

45 468 682,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení nenavrhuje žádné další úpravy projektu.  

Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku 
hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 27. 1. 2017 (výzva č. 17/18).  

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 

 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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Pořadové číslo  19. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů - 
"Aplikované vědy o Zemi" a "Globální změna a řízené 
ekosystémy" 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002552 

Výsledný počet bodů 67 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 14 957 331,20 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

1 945 036,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

13 012 294,40 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s komplementární žádostí o podporu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002571 a na základě tohoto posouzení nedoporučuje projekt 
k financování. Vzhledem k tomu, že žádost o podporu s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002571 
nebyla doporučena k postupu do 2. kroku hodnocení, Komise konstatuje, že žádost o podporu není 
bez komplementární žádosti o podporu realizovatelná. Absence vybaveného pracoviště, specializované 
učebny pro doktorandy a moderně vybavené laboratoře zaměřené na aplikované vědy o Zemi zásadně 
ovlivňuje realizaci tohoto projektu a neumožňuje naplnění cílů projektu a dosažení kvalitních výstupů. 
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Pořadové číslo  20. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Vytvoření doktorského studijního programu "Business 
and Development Studies"  

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002268 

Výsledný počet bodů 69 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 13 995 912,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 1. kroku věcného 
hodnocení 

4 672 752,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

9 323 160,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků po 2. kroku věcného 
hodnocení 

0,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. a 2. kroku věcného hodnocení 

9 323 160,00 Kč 

Komentář Komise 
Komise posoudila soulad žádost o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení konstatuje, že žádost není navázána na žádný 
další komplementární projekt. Z tohoto důvodu nenavrhuje žádné další úpravy projektu a doporučuje 
žádost o podporu k financování s úpravami navrženými HK v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis 
z jednání Komise ze dne 27. 1. 2017 (výzva č. 17/18).   

Komise upozorňuje žadatele, že v případě, kdy z důvodu vyčerpání finanční alokace nebude moci být 
financován/nebude z jakýchkoli jiných důvodů realizován  některý z komplementárních projektů 
zařazených do Seznamu žádostí o podporu doporučených k financování, je povinen před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nad rámec úprav navržených Komisí v rámci 1./2. kroku 
hodnocení pokrátit příslušnou část rozpočtu projektu o výdaje podmíněné tímto nefinancovaným 
projektem, případně takový projekt nebude ŘO OP VVV následně doporučen k financování, aby byly 
splněny následující podmínky stanovené v kap. 5.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 
k financování komplementární ESF žádost o podporu; 

 ERDF žádost, jejíž proveditelnost je přímo vázána na doporučení jiné ERDF žádosti o podporu, může 
být doporučena k financování pouze za předpokladu, že je doporučena i druhá ERDF žádost; 

 ESF žádost o podporu, která je zcela podmíněna nedoporučenou ERDF žádostí o podporu, nemůže 
být doporučena k financování; 
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 Z ESF žádosti o podporu zčásti podmíněné nedoporučenou ERDF žádostí o podporu může být 
doporučena k financování pouze část nevyžadující realizaci ERDF žádosti o podporu a zároveň za 
předpokladu, že je tato část ESF žádosti samostatně proveditelná, efektivní a hospodárná. 
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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 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 22. 2. 2017 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise       

 

 

 


