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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 16. 1. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Fialová zasedací místnost 6. NP, Harfa Office 

Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 7. 

Číslo výzvy 
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro 

vzdělávací účely – budování či modernizace 

02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených 

studijních programů 

Prioritní osa 
02_16_017: PO1 

02_16_018: PO2  

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

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

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

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Rozvoj doktorského studijního programu 
Kinantropologie na FTK UP v Olomouci 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002648 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 1 0 

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

Výsledný počet bodů 58 

Požadovaná výše finanční podpory 12 790 730,86 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení.  
 
Očekávané přínosy projektu jsou přeceněné a zdůvodnění smyslu projektu je velmi obecné, rizika 
projektu jsou popsána pouze formálně, chybí management rizik. Další slabinou projektu je výrazně 
nadhodnocený rozpočet projektu. Finanční prostředky alokované na realizační tým neodpovídají 
rozsahu aktivit projektu. V projektu se objevují duplicitní pozice a v některých případech není zřejmý 
jejich přínos pro realizaci projektu. Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši 
přibližně 69 % z celkových požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů 
žádost o podporu nesplnila hranici minimálního počtu bodů pro postup do další fáze procesu 
schvalování a minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.2, 2.8 a 4.1. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Modernizace výzkumné infrastruktury pro vzdělávací 
účely na FTK UP v Olomouci 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002358 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

6 0 0 0 

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

Výsledný počet bodů 58 

Požadovaná výše finanční podpory 27 160 305,25 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje projekt k postupu do 2. kroku hodnocení. 
 
Celkově lze hodnotit tento projekt spíše jako snaha o materiálové dovybavení školy pro větší uplatnění 
absolventů nejen v akademické, ale také v aplikační sféře, jak žadatel sám uvádí. Žadatel nedostatečně 
doložil potřebnost projektu, přínosy projektu se jeví nadhodnocené, cílová skupina je nepřiměřená 
rozsahu projektu, doba realizace projektu je nepřiměřeně dlouhá, rizika projektu nejsou dostatečně 
popsána. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila hranici minimálního počtu bodů pro 
postup do další fáze procesu schvalování a minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 
2.2, 2.3, 2.6 a 2.7. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Bioinformatika a výpočetní biologie 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002296 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0  1  0 

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

Výsledný počet bodů 94 

Požadovaná výše finanční podpory 14 999 038,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 514 931,40 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 484 107,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.02 Zástupce 
vedoucího týmu UP 

0,00  0,00  0,00  -324 800,00  

1.1.1.1.1.03 Zástupce 
vedoucího týmu UP 

0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.1.1.1.08 Zástupce 
vedoucího týmu 
VŠB-TUO 

0,00  0,00  0,00  -324 800,00  

1.1.1.1.1.09 Zástupce 
vedoucího týmu 
VŠB-TUO 

0,00  0,00  0,00  -201 600,00  

1.1.1.1.1.13 Administrativní 
pracovník VŠB-TUO 

0,00  0,00  0,00  -348 400,00  

1.1.1.1.1.14 PR pracovník VŠB-
TUO 

0,00  0,00  0,00  -456 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

1 513 525,00 1,00  1 513 525,00  -464 300,00  

1.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

544 869,00 1,00  544 869,00  -167 148,00  

1.2 Paušální náklady   3 289 980,40  -995 459,20  
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Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 

na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 

 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám:  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 

1.1.4.4  FKSP 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující 

položky: 

1.2 Paušální náklady 

 

Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Bioinformatika a výpočetní biologie 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

6 0 0 0 

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

Výsledný počet bodů 83 

Požadovaná výše finanční podpory 63 414 714,65 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 51 273 278,55 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

12 141 436,10 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.02 Zástupce 
vedoucího týmu 
UP 

0,00  0,00 0,00  -689 000,00  

1.1.2.1.1.1.03 Projektový 
manažer UP 

3 850,00  65,00  250 250,00  7 700,00  

1.1.2.1.1.1.04 Projektový 
manažer UP 

0,00  0,00  0,00  -338 800,00  

1.1.2.1.1.1.07 Technik 1 UP 16 000,00  53,00  848 000,00  -848 000,00  

1.1.2.1.1.1.08 Technik 2 UP 0,00  0,00 0,00  -1 696 000,00  

1.1.2.1.1.1.09 Administrativa UP 0,00  0,00 0,00  -1 852 500,00  

1.1.2.1.1.1.11 Zástupce 
vedoucího týmu 
VŠB-TUO 

0,00  0,00 0,00  -689 000,00  

1.1.2.1.1.1.12 Projektový 
manažer VŠB-
TUO 

3 850,00  65,00  250 250,00  -250 250,00  

1.1.2.1.1.1.14 Administrativa 
VŠB-TUO 

0,00  0,00 0,00  -926 250,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

917 675,00  1,00  917 675,00  -1 820 525,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

330 363,00  1,00  330 363,00  -655 389,00  
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1.1.2.3.3.1 Kancelářské 
potřeby VŠB-TUO 

0,00  0,00  0,00  -50 000,00  

1.1.2.3.3.2 Materiál UP 3 478 880,00  1,00  3 478 880,00  -869 720,00  

1.2 Nepřímé náklady   765 521,55  -1 463 702,10  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 
na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám:  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 

1.1.2.1.4 FKSP 

 

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

1.2 Nepřímé náklady  
 
Žádost o podporu vykazuje závažné formální nedostatky týkající nejasností ve výpočtu velikosti 
rekonstruované plochy. Dále dokumentace neobsahuje položkový rozpočet stavby, nelze posoudit 
adekvátnost a hospodárnost stavební části rozpočtu projektu. Komise zavazuje žadatele k doložení 
položkového rozpočtu stavby před vydáním PA. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Toxikologie 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002311 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 1 

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

Výsledný počet bodů 94 

Požadovaná výše finanční podpory 14 861 266,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 698 330,56Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 162 936,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 Administrátor 
projektu 

30 000,00  5,40  162 000,00  -324 000,00  

1.1.1.1.1.3 Projektový a finanční 
manažer (UHK) 

40 000,00  5,40  216 000,00  -216 000,00  

1.1.1.2.1.3 Supervizor 0,00  0,00  0,00  -96 000,00  

1.1.1.2.1.6 Technický pracovník 25 000,00  21,00  525 000,00  -1 050 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

1 494 000,00   1,00  1 494 000,00  -421 500,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

537 840,00 1,00  537 840,00  -151 740,00  

1.2 Paušální náklady   3 342 380,16  -903 696,00  

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

na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  

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

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

následujících položek: 

1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 

1.1.4.1  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.4.3  Ostatní jiné povinné výdaje 

 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující 

položky: 

1.2 Paušální náklady  
 
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Toxikologie - infrastruktura 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002310 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0 0 1 

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

Výsledný počet bodů 91 

Požadovaná výše finanční podpory 19 959 121,48 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 002 160,48 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

956 961,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.3 Administrátor 
projektu 

30 000,00  5,40  162 000,00  -162 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 Spoluřešitel (UHK) 45 000,00  5,40  243 000,00  -243 000,00  

1.1.2.1.1.1.7 Projektový a 
finanční manažer 
(UHK) 

40 000,00  5,40  216 000,00  -216 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

840 000,00  1,00  840 000,00  -155 250,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

302 400,00  1,00  302 400,00  -55 890,00  

1.2 Nepřímé náklady   686 825,28  -124 821,00  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení s úpravami. Konkrétní návrhy 
na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám:  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 

následujících položek: 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
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1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 

1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

1.1.2.1.5.3.1 Sociální fond 
 

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

1.2 Nepřímé náklady 

 
Projekt je kvalitně zpracován a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Vytvoření nového doktorského studijního programu 
Lékařská přístrojová technika na LF UP v Olomouci 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002304 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5  0 0 1 

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

Výsledný počet bodů 42 

Požadovaná výše finanční podpory 14 928 093,60 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení. 
 
Potřebnost projektu není dostatečně prokázána, přínosy projektu se jeví přeceněné a nereálné, cílová 
skupina není dostatečně vymezena, doba realizace projektu je nepřiměřeně dlouhá a vykazuje rozpor 
s výstupy projektu. Samotné cílové hodnoty indikátorů jsou nerealistické, rozpočet projektu je výrazně 
nadhodnocen, finanční prostředky alokované na realizační tým neodpovídají rozsahu aktivit projektu, 
Krácení rozpočtu projektu na základě návrhů Komise bylo ve výši téměř 40% z celkových 
požadovaných způsobilých výdajů projektu. Z výše uvedených důvodů žádost o podporu nesplnila 
hranici minimálního počtu bodů pro postup do další fáze procesu schvalování a minimální bodovou 
hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 3.2, 3.3 a 4.1. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Lékařská přístrojová technika pro vybavení výukových 
laboratoří 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002312 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení 

Hlasování o 1. kroku věcného hodnocení 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

5 0  0 0 

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

Výsledný počet bodů 65 

Požadovaná výše finanční podpory 66 878 392,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu k postupu do 2. kroku hodnocení. 
 
Potřebnost projektu není dostatečně prokázána, cílová skupina je nepřiměřená rozsahu projektu, 
doba realizace projektu je nepřiměřeně dlouhá. Aktivity projektu se jeví neefektivní, zvolení indikátorů 
a jejich cílových hodnot vykazuje nedostatky, rozpočet projektu je nadhodnocen, finanční prostředky 
alokované na realizační tým neodpovídají rozsahu aktivit projektu. Z výše uvedených důvodů žádost 
o podporu nesplnila minimální bodovou hranici u kombinovaných kritérií 2.1, 2.3, 2.5 a 2.6. 
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III. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a 
Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Zápis byl odsouhlasen všemi 
členy komise.  
 
 

 

Přílohy 

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

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

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

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

 

 

V Praze dne 16. 1. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

 

 

 

 


