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Zápis z jednání Hodnoticí komise Řídicího orgánu OP VVV (dále jen 

„Komise“) 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 26. 6. 2017 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

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 Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro 
potřeby trhu práce 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 

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 249 999 000,01 Kč 

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

55 771 161,21 Kč  

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

194 227 838,80 Kč 

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

1 826 512,66 Kč 

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

192 401 326,14 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu po 1. kroku hodnocení 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1 Platy 0,00  0,00  21 191 842,00  -9 082 218,00  

1.1.1.1.2 DPČ 0,00  0,00  1 191 281,00  -510 549,00  

1.1.1.1.3 DPP 0,00  0,00  1 845 200,00  -790 800,00  

1.1.1.2.1 Platy 0,00  0,00  58 052 271,20  -14 513 067,80  

1.1.1.2.2 DPČ 0,00  0,00  7 628 852,80  -1 907 213,20  

1.1.1.2.3 DPP 0,00  0,00  16 753 037,60  -4 188 259,40  

Požadované úpravy rozpočtu po 2. kroku hodnocení 

1.1.1.1.1 Platy 0,00  0,00  20 812 855,00 -9 461 205,00  

1.1.1.1.1.04 Vedoucí projektu 
RUK-DA1 

7 740,00  45,00  348 300,00  -38 700,00  

1.1.1.1.1.05 Koordinátor aktivit 
RUK-DA1 

15 750,00  45,00  708 750,00  -78 750,00  

1.1.1.1.1.06 Administrativní 
pracovník RUK-DA1 

12 600,00  45,00  567 000,00  -63 000,00  
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1.1.1.1.1.07 Organizační 
pracovník RUK-DA1 

10 350,00  40,00  414 000,00  -46 000,00  

1.1.1.1.1.08 Technický pracovník 
RUK-DA1 

5 040,00  40,00  201 600,00  -22 400,00  

1.1.1.1.1.18 Hlavní manažer LF1 6 720,00  69,00  463 680,00  -115 920,00  

1.1.1.1.1.19 Fakultní koordinátor 
LF1 

5 440,00  69,00  375 360,00  -93 840,00  

1.1.1.1.1.20 Finanční manažer 
LF1 

4 800,00  69,00  331 200,00  -82 800,00  

1.1.1.1.2 DPČ 0,00  0,00  1 059 867,90  -641 962,10  

1.1.1.1.2.1 Vedoucí projektu 
RUK-DA5,6 

390,00  204,30  79 677,00  -8 853,00  

1.1.1.1.2.2 Organizační 
pracovník RUK-DA6 

200,00  129,60  25 920,00  -2 880,00  

1.1.1.1.2.3 Administrátor RUK-
DA9 

0,00  0,00  0,00  -176 000,00  

1.1.1.1.3 DPP 0,00  0,00  1 845 200,00  -790 800,00  

1.1.1.2.1 Platy 0,00  0,00  57 712 831,20  -14 852 507,80  

1.1.1.2.1.01 Odborný garant RUK-
DA1 

6 480,00  45,00  291 600,00  -32 400,00  

1.1.1.2.1.02 Metodik RUK-DA1 5 580,00  45,00  251 100,00  -27 900,00  

1.1.1.2.1.06 Odborný řešitel RUK-
DA9 

0,00  0,00  0,00  -88 000,00  

1.1.1.2.1.18 Odborný garant 
technologií LF1 

0,00  0,00  0,00  -276 000,00  

1.1.1.2.2 DPČ 0,00  0,00  7 607 006,40  -1 929 059,60  

1.1.1.2.2.02 Odborný garant RUK-
DA5,6 

390,00  172,80  67 392,00  -7 488,00  

1.1.1.2.2.03 Odborný a 
organizační 
pracovník RUK-DA5,6 

390,00  172,80  67 392,00  -7 488,00  

1.1.1.2.2.04 Technický pracovník 
RUK-DA5,6 

200,00  260,10  52 020,00  -5 780,00  

1.1.1.2.2.05 Odborný poradce 
RUK-DA6 

390,00  151,20  58 968,00  -6 552,00  

1.1.1.2.3 DPP 0,00  0,00  16 616 445,60  -4 324 851,40  

1.1.1.2.3.01 Lektor RUK-DA1 990,00  1 380,00  1 366 200,00  -151 800,00  

1.1.1.2.3.07 Lektor I. RUK-DA6 100,00  90,00  9 000,00  -1 000,00  

1.1.1.2.3.08 Lektor II. RUK-DA5,6 390,00  414,00  161 460,00  -17 940,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  21 798 140,13 -6 721 183,62  
 

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

0,00  0,00  7 847 330,45 -2 419 626,10  
 

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  54 971 807,47 -16 456 478,25   



 

4 
  

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.  

 

Komentář Komise po 2. kroku věcného hodnocení: 
 
Žádost o podporu byla opětovně zařazena na jednání Hodnoticí komise (dále pouze „Komise“) 
z důvodu předložení připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování ke komplementárnímu 
projektu reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 žadatelem dne 2. 5. 2017 (dále pouze 
„Připomínky“), které byly vyhodnoceny jako částečně důvodné. Na základě toho bylo dne 26. 6. 2017 
provedeno nové hodnocení této žádosti v rámci 1. kroku a Komise doporučila žádost k postupu do  
2. kroku hodnocení. Z tohoto důvodu byla na jednání v rámci 2. kroku zařazena i komplementární 
žádost reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362. 
 
Hodnoticí komise opětovně projednala žádost o podporu se zohledněním výsledku jednání Komise 
k projektu reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336. Výsledek jednání Komise ze dne 22. 3. 2017 je 
nahrazen následujícím výsledkem: 
 
Komise zavazuje žadatele k detailní specifikaci výpočtu hodnot indikátorů a zahrnutí výstupů  
a výsledků všech dílčích (fakultních) projektů do těchto indikátorů před vydáním právního 
aktu/převodu podpory. 
 
Komise konstatuje, že provázanost projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362 
s komplementárním projektem CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 měla být na výrazně vyšší úrovni. 
 
Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení Komise navrhuje úpravy v rámci 2. kroku 
hodnocení: 
 
Komise nenavrhuje v souvislosti s podpořením komplementárního projektu  
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze 
dne 26. 6. 2017, krácení níže uvedených položek navržených hodnoticí komisí ze  dne 22. 3. 2017  
(výzva č. 15/16):   
1.1.1.1.1.37 Fakultní koordinátor FSV  
1.1.1.1.1.38 Finanční manažer FSV  
 
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. 
č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002261 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 
15. 2. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:   
Dle informací žadatele Příloha č. 8 materiálně-technické zabezpečení str. 6 je uvedeno, že se jedná  
o zásadní zázemí pro školení cílové skupiny, z tohoto důvodu dochází k plošnému krácení výše 
uvedených 8 položek Dílčí aktivity DA1 o 10 %. Žadatel nejdříve zohlední úpravy navržené v 2. kroku 
a následně pak úpravy navržené v 1. kroku. 
S ohledem na sníženou administrativní zátěž a rovněž snížené zapojení odborného týmu v DA1 (viz 
výše), navrhuje Komise krácení následujících položek: 
1.1.1.1.1.04 Vedoucí projektu RUK-DA1 
1.1.1.1.1.05 Koordinátor aktivit RUK-DA1 
1.1.1.1.1.06 Administrativní pracovník RUK-DA1 
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1.1.1.1.1.07 Organizační pracovník RUK-DA1 
1.1.1.1.1.08 Technický pracovník RUK-DA1 
1.1.1.2.1.01 Odborný garant RUK-DA1 
1.1.1.2.1.02 Metodik RUK-DA1 
1.1.1.2.3.01 Lektor RUK-DA1  
 
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. 
č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002483 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 
15. 2. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:   
S ohledem na sníženou administrativní zátěž spojenou s koordinací obou komplementárních projektů 
Komise krátí následující položky 1.1.1.1.1.18 Hlavní manažer LF1, 1.1.1.1.1.19 Fakultní koordinátor LF1 
a 1.1.1.1.1.20 Finanční manažer LF1 o 20 %.  
Položku 1.1.1.2.1.18 Odborný garant technologií LF1 Komise krátí na 0%, přímá vazba na 
nedoporučený projekt. Žadatel nejdříve zohlední úpravy navržené v 2. kroku a následně pak úpravy 
navržené v 1. kroku. 
 
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. 
č.  CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002284 v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 
16. 2. 2017 (výzva č. 15/16) následující úpravy:   
S odkazem na přílohu č. 9 žádosti Přehled aktivit výzvy a jejich provázanost s rozpočtem, kde žadatel 
popisuje přímou vazbu mezi oběma projekty, jedná se o aktivity 5 a 6 položky, navrhuje Komise krátit 
následující položky 10 %: 
1.1.1.1.2.1 Vedoucí projektu RUK-DA5,6 
1.1.1.1.2.2 Organizační pracovník RUK-DA6 
1.1.1.2.2.02 Odborný garant RUK-DA5,6 
1.1.1.2.2.03 Odborný a organizační pracovník RUK-DA5,6 
1.1.1.2.2.04 Technický pracovník RUK-DA5,6 
1.1.1.2.2.05 Odborný poradce RUK-DA6 
1.1.1.2.3.07 Lektor I. RUK-DA6 
1.1.1.2.3.08 Lektor II. RUK-DA5,6 
Žadatel nejdříve zohlední úpravy navržené v 2. kroku a následně pak úpravy navržené v 1. kroku. 
 
Komise navrhuje v souvislosti s nepodpořením komplementárního projektu reg. č.   
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002443 a projektu reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002456 
v rámci 1. kroku hodnocení, viz Zápis z jednání Komise ze dne 16. 2. 2017 (výzva č. 15/16) následující 
úpravy:   
S ohledem na deklarovanou komplementaritu a informace žadatele v rámci přílohy č. 13 Anotace 
dílčích projektů, navrhuje Komise u DA9 zkrácení o 100 % následujících položek 1.1.1.1.2.3 
Administrátor RUK-DA9 a 1.1.1.2.1.06 Odborný řešitel RUK-DA9. V příloze žadatel deklaroval 
komplementaritu právě na DA 9. Žadatel nejdříve zohlední úpravy navržené v 2. kroku a následně pak 
úpravy navržené v 1. kroku. 
 
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 
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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 
1.1.4.4 FKSP 
1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
 
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 nepodpořenými komplementárními projekty reg. č. 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336,CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002261, 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002483,CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002284, 
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002443,CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002456  
před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 
 
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  2. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v 
Areálu Jinonice 

Registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 

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 872 500 000,00 Kč 

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

32 025 818,07 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

840 474 181,93 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 

840 474 181,93 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 26. 6. 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: 



 

8 
  

 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 Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287 

Výsledný počet bodů 66 

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 k financování 

Požadovaná výše finanční podpory 226 666 217,86 Kč 

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

62 012 515,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 
po 1. kroku věcného hodnocení 

164 653 702,26 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 

164 653 702,26 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 26. 6. 2017 (výzva č. 15/16).  

Komise posoudila soulad žádosti o podporu s ostatními žádostmi o podporu žadatele v rámci 
komplementárních výzev a na základě tohoto posouzení Komise konstatuje, že v souladu s přílohou 
8a projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287 lze tento projekt realizovat i bez komplementárního 
projektu ERDF. Na základě porovnání obou komplementárních projektů Komise rovněž konstatuje, že 
aktivity projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287 lze realizovat i bez ERDF projektu v plném 
rozsahu. Projekt tedy doporučuje k podpoře ve stávajícím rozsahu cílů projektu, výstupů aktivit a se 
zachováním uvedených hodnot indikátorů. 
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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 26. 6. 2017 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Stanislava Podolková 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise       

 

 

  

 


