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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 1. 3. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 6. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy 

02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy 

Prioritní osa PO2 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 02_16_015: 3 500 000 000 

02_16_016: 10 000 000 000 
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II. Projednávané Žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele AKADEMIE STING, o.p.s. 

Název projektu 
Zvyšování úrovně studijního prostředí a implementace 
komplexního systému managementu kvality v 
AKADEMII STING 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002375 

Výsledný počet bodů 88 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 5 070 640,40 Kč 

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

698 997,60 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

4 371 642,80 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 

4 371 642,80 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 25. 11. 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; 
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 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  2. 

Název žadatele 
SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO 
s.r.o. 

Název projektu 
Rozvoj SVŠE jako školy pro 21. století v oblasti 
účetnictví a daní 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002437 

Výsledný počet bodů 88 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 5 273 031,12 Kč 

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

115 248,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

5 157 783,12 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 

5 157 783,12 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 25. 11. 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  3. 

Název žadatele Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

Název projektu 
Zvyšování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností na UJAK 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002235 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 7 368 650,00 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 

7 368 650,00 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 

7 368 650,00 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 25. 11. 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; 

 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 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

Název projektu 
Zvýšení kvality vzdělávání na MVŠO s ohledem na 
potřeby trhu práce, digitalizaci a internacionalizaci 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002341 

Výsledný počet bodů 80 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 5 232 379,15 Kč 

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

504 268,80 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

4 728 110,35 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 

4 728 110,35 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 25. 11. 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  5. 

Název žadatele Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Název projektu Strategický rozvoj VŠPJ 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002389 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 92 702 152,20 Kč 

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

36 314 451,60 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

56 387 700,60 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 

56 387 700,60 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 30. 11. 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; 

 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 Vysoká škola polytechnická Jihlava 

Název projektu Technický rozvoj VŠPJ 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002403 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 77 719 813,45 Kč 

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

9 657 000,08 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

68 062 813,37 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 

68 062 813,37 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 30. 11. 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: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 

k financování komplementární ESF žádost o podporu; 
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 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  7. 

Název žadatele Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 

Název projektu 
Tvorba nového studijního programu zaměřeného na 
praxi a jeho akreditace - Management mezinárodního 
podnikání 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002406 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 2 555 036,40 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 

2 555 036,40 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 

2 555 036,40 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 30. 11. 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  8. 

Název žadatele Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 

Název projektu 
Infrastruktura pro výuku studijního programu 
zaměřeného na praxi Management mezinárodního 
podnikání 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002509 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 2 234 144,00 Kč 

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

24 840,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

2 209 304,00 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 

2 209 304,00 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 30. 11. 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: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 

k financování komplementární ESF žádost o podporu; 
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 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  9. 

Název žadatele ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 

Název projektu 
Zkvalitnění vzdělávání, zavedení systému vnitřního 
zajišťování kvality a zkvalitnění systému strategického 
řízení na ŠAVŠ 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002020 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena   

Požadovaná výše finanční podpory 4 048 517,20 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 

4 048 517,20 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 

4 048 517,20 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 30. 11. 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  10. 

Název žadatele ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 

Název projektu 
Vybavení interaktivní laboratoře a software pro systém 
kvality a strategického řízení na ŠAVŠ 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0001943 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 1 609 168,70 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 

1 609 168,70 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 

1 609 168,70 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 30. 11. 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: 

 ERDF žádost může být doporučena k financování pouze v případě, že je zároveň doporučena 

k financování komplementární ESF žádost o podporu; 
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 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 CEVRO Institut, z.ú. 

Název projektu 

Vznik nového bakalářského studijního programu 
"Management sociálních služeb" a navazujícího 
magisterského studijního programu "Management 
sociálních služeb v evropském kontextu" na vysoké 
škole CEVRO Institut 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002433 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 2 989 593,60 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 

2 989 593,60 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 

2 989 593,60 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, viz Zápis z jednání Komise ze dne 30. 11. 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  12. 

Název žadatele CEVRO Institut, z.ú. 

Název projektu 

Infrastrukturní zajištění výuky nových studijních 
programů "Management sociálních služeb" a 
"Management sociálních služeb v evropském 
kontextu" na vysoké škole CEVRO Institut 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002572 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 1 994 708,20 Kč 

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

36 984,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

1 957 724,20 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 

1 957 724,20 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 30. 11. 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  13. 

Název žadatele Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

Název projektu Rozvoj efektivních principů řízení na UMPRUM 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002429 

Výsledný počet bodů 73 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 14 507 948,45 Kč 

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

774 097,63 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

13 733 850,82 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 

13 733 850,82 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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; 

 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 Akademie výtvarných umění v Praze 

Název projektu VIZ AVU! 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002405 

Výsledný počet bodů 74 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 42 041 750,80 Kč 

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

16 128 159,60 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

25 913 591,20 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 

25 913 591,20 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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; 

 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 Archip s.r.o. 

Název projektu 
ARCHIP 2020+: Projekt systematického rozvoje 
vysoké školy jako centra vzdělávání v oblasti 
architektury a urbanismu 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002451 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 6 103 242,88 Kč 

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

493 920,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

5 609 322,88 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 

5 609 322,88 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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; 



 

27 
  

 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  16. 

Název žadatele Akademie múzických umění v Praze 

Název projektu 
Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe 
nejnovějších trendů v umělecké praxi 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404 

Výsledný počet bodů 73 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 206 439 505,38 Kč 

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

67 923 475,25 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

138 516 030,13 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 

138 516 030,13 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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  17. 

Název žadatele Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Název projektu Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu  

0Hlasování o 2. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 51 345 644,00 Kč 

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

6 449 520,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

44 896 124,00 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 

44 896 124,00 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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; 

 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 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Název projektu 
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu 
Hudební umění na JAMU 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002246 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 80 171 307,20 Kč 

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

798 238,00 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

79 373 069,20 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 

79 373 069,20 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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: 



 

32 
  

 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 Janáčkova akademie múzických umění v Brně 

Název projektu 
Zkvalitnění infrastruktury studijního programu 
Dramatická umění na JAMU 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002469 

Výsledný počet bodů 79 

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 

3 0  0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 92 680 398,40 Kč 

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

14 545 484,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

78 134 914,40 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 

78 134 914,40 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 30. 1. 2017 a 13. 2. 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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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 1. 3. 2017 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise       

 

 

  

 


