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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
9. 8. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj 

 
Prioritní osa 
 

PO2 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

660  000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Ing. Monika Vejchodová 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. 
prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu U21 - Kvalitní výzkum a vývoj pro konkurenceschopnost 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240 

Výsledný počet bodů 97,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 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 25 184 761,98 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 341 431,38 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 843 330,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 DJI Ronin KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.1.2.2 DJI Focus KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.1.2.3 Easy Rig KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -90 000,00  

1.1.1.2.4 Shoulder Rig KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.1.2.5 Canon 5D Mark IV KA05 
"popularizace" 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.1.2.6 Světla KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -130 000,00  

1.1.2.3.1.7 náhlavní souprava (mikrofon) KA05 
"popularizace" 

18 720,00  2,00  37 440,00  -9 360,00  

1.1.2.3.1.9 objektiv KA05 "popularizace" 0,00  0,00  0,00  -70 000,00  

1.1.2.3.3 Materiál    124 000,00  -31 000,00  

1.1.2.6.1 Outsourcované služby    5 118 000,00  -1 739 500,00  

1.1.2.6.1.27 Sazba, tisk, výroba popularizačních 
materiálů KA05 "popularizace" 

460 000,00  1,00  460 000,00  -460 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 877 438,50  -493 470,60  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.1.2.1 DJI Ronin KA05 "popularizace" 
1.1.1.2.2 DJI Focus KA05 "popularizace" 
1.1.1.2.3 Easy Rig KA05 "popularizace" 
1.1.1.2.4 Shoulder Rig KA05 "popularizace" 
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1.1.1.2.5 Canon 5D Mark IV KA05 "popularizace" 
1.1.1.2.6 Světla KA05 "popularizace" 
1.1.2.3.1.9 objektiv KA05 "popularizace" 
Jednotlivé položky kap. Hardware a osobní vybavení jsou cenově nákladná zařízení, určená pro výrobu propagačních 
materiálů. Ačkoliv je doložena cena jednotlivých položek, nadstandardní parametry pořizovaného vybavení nijak 
odůvodněny nejsou. Žadatel dostatečně nezdůvodnil nezbytnost tak vysokého výdaje v oblasti investičního vybavení 
pro dosažení cílů projektu, výdaje nesplňují kritérium 3E. S výše uvedeným investičním vybavením souvisí rovněž 
položka 1.1.2.3.19 objektiv. Komise zavazuje žadatele ke krácení položek v plném rozsahu.  
 
1.1.2.3.1.7 náhlavní souprava (mikrofon) KA05 "popularizace" 
1.1.2.3.3 Materiál 
Z důvodu nízké míry konkretizace položek a nedostatečného odůvodnění parametrů pořizovaného vybavení Komise 
zavazuje žadatele ke krácení této položky o 20 %. 
 
1.1.2.6.1.27 Sazba, tisk, výroba popularizačních materiálů KA05 "popularizace" 
Výdaj v položce není dostatečně zdůvodněn, s přihlédnutím k popisu KA05 Komise zavazuje žadatele ke krácení 
položky na polovinu. 
 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
Jednotlivé položky vykazují nízkou míru konkretizace, žadatel jednotlivé položky řádně nezdůvodnil, zároveň 
vzhledem k existenci početného a kvalifikovaného odborného týmu není potřeba zajištění externích odborných 
služeb v navrhované míře. Komise zavazuje žadatele ke krácení položky o 20 %. Žadatel nejdříve provede krácení 
položky 1.1.2.6.1.27, a následně celou položku 1.1.2.6.1 pokrátí o 20 %. U krácení o 20 % je již na uvážení žadatele, 
které položky a v jaké výši pokrátí. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2  Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele na možný legislativní rozpor, kdy akademičtí pracovníci nesmí v rámci projektu uzavírat 
nové pracovní smlouvy/dohody na stejné činnosti, které jsou obsaženy v náplni práce již dříve uzavřených pracovních 
smluv/dohod.  
 
Komise zavazuje žadatele ke kontrole a úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných 
a akademických pracovníků a indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků 
ve VaV. V souladu s informacemi uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3 se 
v rámci těchto indikátorů každá osoba započítá tolikrát, kolik obdrží na sobě nezávislých podpor. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby 
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.  
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Rozvoj kapacit pro oblast výzkumu a vývoje na Mendelově 
univerzitě v Brně 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175 

Výsledný počet bodů 96,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 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 63 626 348,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 58 854 476,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 771 872,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.04 Právník pro oblast prac. práva a HR 20 000,00  48,00  960 000,00  -960 000,00  

1.1.2.1.1.1.11 Pracovník mezinárodních projektů 17 500,00  48,00  840 000,00  -840 000,00  

1.1.2.1.1.1.12 Pracovník mezinárodní spolupráce 17 500,00  48,00  840 000,00  -840 000,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 8 112 000,00  1,00  8 112 000,00  -660 000,00  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 2 920 320,00  1,00  2 920 320,00  -237 600,00  

1.1.2.3.1.1 Notebook KA 1 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.2.3.1.2 Multifunkční zařízení pro externí 
využití KA 1 

0,00  0,00  0,00  -26 000,00  

1.1.2.3.1.3 Mobilní telefon "smartphone" KA 1 0,00  0,00  0,00  -12 000,00  

1.1.2.3.1.4 Notebook KA 3 0,00  0,00  0,00  -40 000,00  

1.1.2.3.1.5 Multifunkční zařízení pro externí 
využití KA 3 

0,00  0,00  0,00  -26 000,00  

1.1.2.3.1.6 Nábytková sestava do kanceláře KA 
3 

0,00  0,00  0,00  -35 000,00  

1.1.2.3.1.7 Notebook KA 4 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.2.3.1.8 Multifunkční zařízení pro intenzivní 
využití KA 4 

0,00  0,00  0,00  -26 000,00  

1.1.2.3.1.9 Nábytková sestava do kanceláře KA 
4 

0,00  0,00  0,00  -38 000,00  

1.1.2.3.3.1 Kancelářský materiál KA 1, KA 3 a 
KA4 

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

1.1.2.6.1.04 Poradenské a konzultační služby 
KA 1 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  6 305 836,80  -511 272,00  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.2.1.1.1.04 Právník pro oblast prac. práva a HR 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku z původní výše 1,0 na 0,5, neboť požadovaný úvazek 1,0 po dobu celých 
čtyř let trvání projektu je s ohledem na klíčové aktivity projektu a náplň práce dané pozice výrazně nadhodnocený. 
 
1.1.2.1.1.1.11 Pracovník mezinárodních projektů 
1.1.2.1.1.1.12 Pracovník mezinárodní spolupráce 
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku výše uvedených pozic na úvazek 0,5, úvazky jsou nadhodnocené vzhledem 
k plánované náplni práce.  
 
1.1.2.3.1.1 Notebook KA 1 
1.1.2.3.1.2 Multifunkční zařízení pro externí využití KA 1 
1.1.2.3.1.3 Mobilní telefon "smartphone" KA 1 
1.1.2.3.1.4 Notebook KA 3 
1.1.2.3.1.5 Multifunkční zařízení pro externí využití KA 3 
1.1.2.3.1.6 Nábytková sestava do kanceláře KA 3 
1.1.2.3.1.7 Notebook KA 4 
1.1.2.3.1.8 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití KA 4 
1.1.2.3.1.9 Nábytková sestava do kanceláře KA 4 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek, dle přiložených dokumentů velká část budoucích 
pracovníků již na univerzitě pracuje a vybavení musí mít k dispozici a pro nově přijaté pracovníky potřebným 
vybavením jistě disponuje, potřebnost těchto položek a jejich nezbytnost pro dosažení cílů projektu nebyla v žádosti 
o podporu dostatečně zdůvodněna. 
 
1.1.2.3.3.1 Kancelářský materiál KA 1, KA 3 a KA4 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky, jedná se o nezpůsobilý výdaj. Kancelářský materiál dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7 Způsobilé výdaje spadá do kapitoly nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.6.1.04 Poradenské a konzultační služby KA 1 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky, potřebnost dané položky vzhledem ke klíčovým 
aktivitám projektu a jeho výstupům není v žádosti o podporu dostatečně popsána a zdůvodněna.  
 
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 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
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: 
1.1.2.1.4.1 Sociální fond 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele na možný legislativní rozpor týkající pracovní skupiny KA1, která bude zodpovídat 
za zavádění procesu HR a získání ocenění HR Award, kdy vedení univerzity, rektor a děkani mají toto uvedené v popisu 
své běžné pracovní náplně a není možné, aby na stejnou činnost uzavírali nové pracovní smlouvy/dohody. Výše 
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uvedená připomínka se týká i přípravného výboru KA3, který má na starosti přípravu a implementaci strategického 
hodnocení výzkumu a vývoje. 
 
Komise zavazuje žadatele ke kontrole a úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a 
akademických pracovníků a indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických pracovníků 
ve VaV. V souladu s informacemi uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3 se v rámci 
těchto indikátorů každá osoba započítá tolikrát, kolik obdrží na sobě nezávislých podpor. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby 
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.  
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Pořadové číslo  12. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu HR AWARD 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 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 58 834 877,24 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 41 377 794,09 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

17 457 083,15 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 0,00  0,00  0,00  -1 800 000,00  

1.1.2.1.1.1.1 Ředitel projektu (realizační tým) 0,00  0,00  0,00  -1 200 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 Finanční ředitel projektu (realizační 
tým) 

0,00  0,00  0,00  -1 920 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor Klíčových aktivit 
(realizační tým) 

0,00  0,00  0,00  -960 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Koordinátor hlavní KA (v komentaři 
k rozpočtu 1.1.2.1.1.1.2.1.) 

45 000,00  90,00  4 050 000,00  -2 160 000,00  

1.1.2.1.1.1.7 Personální referent 32 000,00  262,50  8 400 000,00  -2 304 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 Odborný konzultant + 236,90  3 970,00  940 493,00  -52 007,00  

1.1.2.1.1.2.2 Odborný konzultant ++ 236,90  1 500,00  355 350,00  -94 650,00  

1.1.2.1.1.3.1 Odborný konzultant + 236,90  3 320,00  786 508,00  -43 492,00  

1.1.2.1.1.3.2 Odborný konzultant++ 236,90  3 390,00  803 091,00  -213 909,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 5 073 535,75  1,00  5 073 535,75  -2 172 664,25  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 1 726 140,87  1,00  1 726 140,87  -782 159,13  

1.1.2.3.1.2 Notebook 20 000,00  8,00  160 000,00  -100 000,00  

1.1.2.3.1.3 Externí disk 0,00  0,00  0,00  -3 400,00  

1.1.2.4 Nehmotný majetek 0,00  0,00  0,00  -70 000,00  

1.1.2.6.1.1 Nákup na zakázku vyvíjených nebo 
vytvořených publikací 

0,00  0,00  0,00  -700 400,00  

1.1.2.6.1.3 Multimediální pomůcky 0,00  0,00  0,00  -390 000,00  

1.1.2.6.1.4 Odborné služby/studie a výzkum 0,00  0,00  0,00  -620 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 433 335,08  -1 870 401,77  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 
1.1.2.4 Nehmotný majetek 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek, jejich hospodárnost lze obtížně posoudit, neboť nejsou 
podloženy cenovými nabídkami ani odkazy na internetové obchody, ani není uvedena jejich bližší technická 
specifikace. Není tak dostatečně zdůvodněna výše nákladů pořizovaného IT systému. 
 
1.1.2.1.1.1.1 Ředitel projektu (realizační tým) 
1.1.2.1.1.1.2 Finanční ředitel projektu (realizační tým) 
1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor Klíčových aktivit (realizační tým) 
Uvedené pracovní pozice jsou dle přílohy Realizační tým a popisu pracovní náplně pozicemi administrativními. Dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7 Způsobilé výdaje, realizuje-li se projekt v režimu nepřímých 
nákladů, zahrnují se mezi přímé osobní výdaje pouze odborné pozice. Pozice administrativního týmu spadají 
do nepřímých nákladů. Komise krátí výše uvedené pozice v plném rozsahu.  
 
1.1.2.1.1.1.4 Koordinátor hlavní KA (v komentaři k rozpočtu 1.1.2.1.1.1.2.1.) 
1.1.2.1.1.1.7 Personální referent 
Nastavení velikosti a struktury odborného týmu odpovídá na obecné úrovni plánovaným aktivitám a výstupům 
projektu, nicméně vykazuje určité nedostatky. První nedostatkem je poněkud zkratkovitý popis pracovní náplně 
především u pozic v rámci KA (A), z popisu není jasné, kdo a jakým způsobem se bude podílet na zpracování 
strategických analýz a dokumentů potřebných k získání HR Award pro jednotlivé části a odpovídat za jejich zpracování. 
Druhý nedostatek souvisí opět s nastavením týmu pro realizaci KA (A). Týká se nesourodé velikosti výše úvazků 
u koordinátorů a HR manažerů zapojených částí (fakult) žadatele, přičemž rozdíl není v žádosti o podporu nikde 
vysvětlen. Dále celková velikost úvazků neodpovídá šíři aktivit. Se zohledněním plného úvazku hlavního koordinátora 
se jeví některé návrhy úvazků dílčích koordinátorů jako neopodstatněně vysoké, stejně jako v případě HR manažerů, 
kterým bude k dispozici specializovaný konzultant s rozsáhlým počtem hodin. Z výše uvedených důvodů a z důvodu 
přiměřenosti Komise krátí zapojení do projektu (tj. počet jednotek) položky 1.1.2.1.1.1.4 Koordinátor hlavní KA 
z 138,00 na 90,00 a položky 1.1.2.1.1.1.7 Personální referent z 334,50 na 262,50. 
 
1.1.2.1.1.2.1 Odborný konzultant + 
1.1.2.1.1.2.2 Odborný konzultant ++ 
1.1.2.1.1.3.1 Odborný konzultant + 
1.1.2.1.1.3.2 Odborný konzultant++ 
U pozic Odborný konzultant jsou plánovány hodinové sazby vyšší, než odpovídá 3. kvartilu podle ISPV, dle kterého je 
hodinová sazba 236,90,- Kč (kód 2320 uváděný žadatelem). Komise výše uvedené sazby krátí na 236,90,- Kč.  
 
1.1.2.3.1.2 Notebook 
V žádosti o podporu není dostatečně zdůvodněna potřebnost pořízení 13 kusů notebooků, ani jakým způsobem tento 
počet souvisí s naplněním cílů projektu. Komise na základě výše uvedeného krátí počet jednotek na 8.  
 
1.1.2.3.1.3 Externí disk 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4 Nepřímé náklady, nelze zařadit nosiče dat mezi přímé 
výdaje projektu. Komise krátí položku v plném rozsahu. 
 
1.1.2.6.1.1 Nákup na zakázku vyvíjených nebo vytvořených publikací 
1.1.2.6.1.3 Multimediální pomůcky 
1.1.2.6.1.4 Odborné služby/studie a výzkum 
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Hospodárnost výše uvedených položek lze obtížně posoudit, neboť nejsou podloženy cenovými nabídkami ani odkazy 
na internetové obchody, či jiným způsobem. Není doloženo, na základě čeho byla stanovena pořizovací cena jednotky, 
není znám přesnější rozsah grafických prací. U položky 1.1.2.6.1.4 Odborné služby/studie a výzkum není v žádosti 
o podporu ani v příloze studie proveditelnosti dostatečně vysvětlena metodická podpora a vedení procesu tvorby 
a její implementace profesionálem v tvorbě strategií (dle informací uvedených v příloze komentář k rozpočtu). 
Při vysokém počtu zapojených odborných pracovníků a externího konzultanta se jeví tato činnost jako 
neopodstatněná a nadbytečná. Komise krátí položky v plném rozsahu. 
 
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 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Údaje v žádosti o podporu neodpovídají informacím uvedeným v Příloze 02 - Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF, Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k úpravě přílohy Přehled klíčových 
výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF v souladu s pokyny uvedenými v části 11.2 Pravidel pro žadatele a příjemce 
– specifická část, a k uvedení v soulad s informacemi uvedenými v žádosti o podporu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby 
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.  
  

 

  



 

10 
 

Pořadové číslo  13. 

Název žadatele Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Začlenění Biologického centra AV ČR, v.v.i. do Evropského 
výzkumného prostoru 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247 

Výsledný počet bodů 93 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 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 41 787 777,27 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 34 892 417,11 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

6 895 360,16 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 "Popularizace" Mobilní zdělávací 
laboratoř 

3 388 800,00  1,00  3 388 800,00  -847 200,00  

1.1.1.1.2 "Popularizace" Upgrade 
návštěvnického centra 

2 204 000,00  1,00  2 204 000,00  -551 000,00  

1.1.2.1.1.1.06 Specialista vzdělávání a 
mentoringu 

16 500,00  60,00  990 000,00  -990 000,00  

1.1.2.1.1.1.07 Manažer zahraniční spolupráce 28 000,00  60,00  1 680 000,00  -1 680 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 1 346 400,00  1,00  1 346 400,00  -667 500,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 484 704,00  1,00  484 704,00  -240 300,00  

1.1.2.3.2.2 "Popularizace" Mikroskop pro 
mobilní vzdělávací zařízení 

32 000,00  6,00  192 000,00  -48 000,00  

1.1.2.3.2.3 "Popularizace" Stereomikroskop 
pro mobilní vzdělávací zařízení 

24 000,00  6,00  144 000,00  -36 000,00  

1.1.2.3.2.6 "Popularizace" 3D modely 
(organismy - středně velký model 
max 120x150 mm) 

5 200,00  8,00  41 600,00  -10 400,00  

1.1.2.3.2.7 "Popularizace" 3D modely 
(ekosystémy - velký model mim 
300x300 mm) 

19 440,00  2,00  38 880,00  -9 720,00  

1.1.2.3.2.8 "Popularizace" Prezentační stěna 
rovná (3x2m) vč. potisku 

16 320,00  1,00  16 320,00  -4 080,00  

1.1.2.3.2.9 "Popularizace" Nůžkové stany 
(min. 3x3m) 

9 600,00  3,00  28 800,00  -7 200,00  
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1.1.2.3.3.1 "Popularizace" Laboratorní 
vybavení pro mobilní vzdělávací 
zařízení 

32 000,00  1,00  32 000,00  -8 000,00  

1.1.2.3.3.2 "Popularizace" Předměty drobné 
(do 20 Kč/kus) 

16,00  1 500,00  24 000,00  -6 000,00  

1.1.2.3.3.3 "Popularizace"? Předměty větší (do 
100 Kč/kus) 

80,00  150,00  12 000,00  -3 000,00  

1.1.2.6.1.01 Workshopy - Profesní růst 
začínajících vědců 

96 000,00  10,00  960 000,00  -240 000,00  

1.1.2.6.1.02 Osobnostní rozvoj řídících a 
klíčových pracovníků 

60 000,00  5,00  300 000,00  -75 000,00  

1.1.2.6.1.03 Profesní růst administrativních a 
technických pracovníků 

24 000,00  10,00  240 000,00  -60 000,00  

1.1.2.6.1.04 International Advisory Board (v 
letech 2019 a 2021) 

181 152,00  2,00  362 304,00  -90 576,00  

1.1.2.6.1.05 Zavedení angličtiny jako dalšího 
pracovního jazyka BC - jazykové 
kurzy 

1 057 600,00  1,00  1 057 600,00  -264 400,00  

1.1.2.6.1.11 "Popularizace" Tisk fotografií a 
letáků pro návštěvnické centrum 

51 200,00  1,00  51 200,00  -12 800,00  

1.1.2.6.1.12 "Popularizace" Design a výroba 
samolopící folie pro návštěvnické 
centrum 

68 800,00  1,00  68 800,00  -17 200,00  

1.1.2.6.1.13 "Popularizace" Programy pro 
veřejnost 

278 400,00  1,00  278 400,00  -69 600,00  

1.1.2.6.1.14 "Popularizace" školení se 
zaměřením na předávání informací 
efektivní formou 

16 800,00  1,00  16 800,00  -4 200,00  

1.1.2.6.1.15 "Popularizace" seminář se 
zaměřením na moderní formy 
popularizace vědy 

8 400,00  1,00  8 400,00  -2 100,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 812 747,19  -951 084,16  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.2.1.1.1.06 Specialista vzdělávání a mentoringu 
1.1.2.1.1.1.07 Manažer zahraniční spolupráce 
Výše uvedené pracovní úvazky se jeví dle popisu pracovní náplně jako nadhodnocené. Rozsah činností popsaný 
v žádosti o podporu odpovídá nižšímu úvazku, než je v žádosti o podporu navrženo. Komise krátí výši úvazku obou 
pozic na 0,5. 
 
1.1.1.1.1 "Popularizace" Mobilní vzdělávací laboratoř 
1.1.1.1.2 "Popularizace" Upgrade návštěvnického centra 
1.1.2.3.2.2 "Popularizace" Mikroskop pro mobilní vzdělávací zařízení 
1.1.2.3.2.3 "Popularizace" Stereomikroskop pro mobilní vzdělávací zařízení 
1.1.2.3.2.6 "Popularizace" 3D modely (organismy - středně velký model max 120x150 mm) 
1.1.2.3.2.7 "Popularizace" 3D modely (ekosystémy - velký model mim 300x300 mm) 
1.1.2.3.2.8 "Popularizace" Prezentační stěna rovná (3x2m) vč. potisku 
1.1.2.3.2.9 "Popularizace" Nůžkové stany (min. 3x3m) 
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1.1.2.3.3.1 "Popularizace" Laboratorní vybavení pro mobilní vzdělávací zařízení 
1.1.2.3.3.2 "Popularizace" Předměty drobné (do 20 Kč/kus) 
1.1.2.3.3.3 "Popularizace"? Předměty větší (do 100 Kč/kus) 
1.1.2.6.1.01 Workshopy - Profesní růst začínajících vědců 
1.1.2.6.1.02 Osobnostní rozvoj řídících a klíčových pracovníků 
1.1.2.6.1.03 Profesní růst administrativních a technických pracovníků 
1.1.2.6.1.04 International Advisory Board (v letech 2019 a 2021) 
1.1.2.6.1.05 Zavedení angličtiny jako dalšího pracovního jazyka BC - jazykové kurzy 
1.1.2.6.1.11 "Popularizace" Tisk fotografií a letáků pro návštěvnické centrum 
1.1.2.6.1.12 "Popularizace" Design a výroba samolepící folie pro návštěvnické centrum 
1.1.2.6.1.13 "Popularizace" Programy pro veřejnost 
1.1.2.6.1.14 "Popularizace" školení se zaměřením na předávání informací efektivní formou 
1.1.2.6.1.15 "Popularizace" seminář se zaměřením na moderní formy popularizace vědy 
U řady položek nebyl doložen průzkum trhu, položky se jeví jako nadhodnocené, nesplňující pravidlo 3E 
(hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti). Z důvodu zajištění efektivity projektu Komise krátí položky o 20 %. 
 
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 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
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: 
1.1.2.1.4.1 Sociální fond 
1.1.2.1.5.1.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele, že 7 mezisektorových zahraničních konferencí, 5 jednodenních oslav svátků ŽP, 10 cyklů 
přednášek, 5x interaktivní expozice, 5x noc vědců a 5x prohlídková trasa Dnů otevřených dveří je nesprávně 
vykazováno v indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí. Komise na základě výše uvedeného zavazuje 
žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 5 10 17 na minimální hodnotu 1 a zároveň zavazuje žadatele k realizaci 
alespoň jedné jednorázové akce, při které budou zaměstnanci seznámeni s novými/inovovanými strategiemi 
implementovanými v rámci projektu. Současně Komise zavazuje žadatele k přesunu výše uvedených akcí 
do indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémy strategického řízení ve výzkumných 
organizacích jako dílčí výstupy realizovaných Strategií. 
 
Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 z původní cílové hodnoty 11 na cílovou hodnotu 
7. Při navržené úpravě došlo k zohlednění povinné struktury výstupu ocenění „HR Award“. 
 
S ohledem na výše popsané změny Komise současně zavazuje žadatele k úpravě přílohy Přehled klíčových výstupů 
k naplnění indikátorů projektu ESF. Provedené úpravy musí být v souladu s podmínkami uvedenými v kap. 11 Pravidel 
pro žadatele a příjemce – specifická část. V této příloze jsou specifikovány výstupy indikátoru 2 15 02, přičemž výstup 
Ocenění „HR Award“ má pro žadatele závaznou strukturu (bližší popis je uveden na str. 40 Pravidel pro žadatele 
a příjemce – specifická část). 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby 
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 
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Pořadové číslo  14. 

Název žadatele Technická univerzita v Liberci 

Název projektu 
Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality 
výsledků R&D&I činností 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2 0 0 1 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 45 564 317,44 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 24 280 608,44 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

21 283 709,00 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 Kooperativní průmyslový robot - KA 
f) Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -2 254 230,00  

1.1.1.1.2 Bezpilotní prostředky pro ukázky 
technologií dronů  - KA f) 
Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -1 496 000,00  

1.1.1.1.3 Laboratorní moduly pro 
demonstraci a praktickou výuku 
práce s inteligentními senzory, IoT 
atd. - KA f) Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -1 200 000,00  

1.1.1.1.4 Výukové moduly pro demonstraci a 
programování aplikací pro 
inteligentní budovy - KA f) 
Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -644 997,00  

1.1.1.1.5 Modul 3D technologií (2x 3D 
tiskárna a 3D scanner) - KA f) 
Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -1 515 622,00  

1.1.1.1.6 Demonstrační nanospider - stroj na 
zvlákňování a výrobu, upravený pro 
potřeby výuky - KA f) Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -1 493 161,00  

1.1.2.1.1.1.12 Specialista na mezinárodní 
spolupráci 

12 000,00  54,00  648 000,00  -648 000,00  

1.1.2.1.1.1.14 Odborný referent pro spolupráci s 
aplikační sférou 

7 000,00  54,00  378 000,00  -378 000,00  

1.1.2.1.1.1.15 Specialista internacionalizace v 
oblasti smluvního výzkumu 

7 000,00  54,00  378 000,00  -378 000,00  
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1.1.2.1.1.1.16 Populizátor - 2 osoby - KA f) 
Popularizace 

21 000,00  54,00  1 134 000,00  -1 134 000,00  

1.1.2.1.1.1.17 Koordinátor popularizace - KA f) 
Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -567 000,00  

1.1.2.1.1.1.18 Metodik návštěvnického centra - 
KA f) Popularizace 

0,00  0,00  0,00  -1 512 000,00  

1.1.2.1.1.2.1 Lektor anglického jazyka 0,00  0,00  0,00  -504 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

2 592 200,00  1,00  2 592 200,00  -477 000,00  

1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ - KA f) Popularizace 

453 450,00  1,00  453 450,00  -803 250,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

933 192,00  1,00  933 192,00  -171 720,00  

1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ - KA f) Popularizace 

163 242,00  1,00  163 242,00  -289 170,00  

1.1.2.2 Cestovní náhrady    506 625,00  -506 625,00  

1.1.2.3.3.1 Pomůcky pro fyzikální a chemické 
experimenty - KA f) Popularizace 

1 000 000,00  1,00  1 000 000,00  -1 000 000,00  

1.1.2.7 Přímá podpora    1 375 250,00  -1 375 250,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 349 049,44  -2 935 684,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.1.1.1 Kooperativní průmyslový robot - KA f) Popularizace 
1.1.1.1.2 Bezpilotní prostředky pro ukázky technologií dronů  - KA f) Popularizace 
1.1.1.1.3 Laboratorní moduly pro demonstraci a praktickou výuku práce s inteligentními senzory, IoT 

atd. - KA f) Popularizace 
1.1.1.1.4 Výukové moduly pro demonstraci a programování aplikací pro inteligentní budovy - KA f) 

Popularizace 
1.1.1.1.5 Modul 3D technologií (2x 3D tiskárna a 3D scanner) - KA f) Popularizace 
1.1.1.1.6 Demonstrační nanospider - stroj na zvlákňování a výrobu, upravený pro potřeby výuky - KA f) 

Popularizace 
1.1.2.3.3.1 Pomůcky pro fyzikální a chemické experimenty - KA f) Popularizace 
V žádosti o podporu nejsou dostatečně zdůvodněny náklady ve výši 17,5 mil Kč. na aktivitu f) Popularizace k doplnění 
expozice návštěvnického centra, a to včetně nákupu a efektivního využití profesionálních strojů a zařízení v hodnotě 
8,6 mil. Kč, přestože tyto jsou doloženy cenovými nabídkami průzkumu trhu. Např. nákup položky dron s pořizovací 
cenou 1,4 mil. Kč pro potřeby popularizačních aktivit žadatele je neadekvátní, neboť je běžně možné zakoupit pro žáky 
ZŠ drony v hodnotě několika tisíc Kč, v případě kvalitního zařízení řádově v desítkách tisíc Kč. Není dodržena 
přiměřenost a opodstatněnost výše uvedených položek pro naplnění cílů a výstupů projektu, tzn. respektování 
pravidla 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti z hlediska finančních nákladů ve vazbě na realizaci plánovaných 
popularizačních aktivit, výsledků a výstupů. Komise krátí položky 1.1.1.1.1, 1.1.1.1.2, 1.1.1.1.3, 1.1.1.1.4, 1.1.1.1.5 
a 1.1.1.1.6. v plném rozsahu a výši položky 1.1.2.3.3.1 Pomůcky pro fyzikální a chemické experimenty krátí 
na 1 mil.  Kč. 
 
1.1.2.1.1.1.16 Populizátor - 2 osoby - KA f) Popularizace 
1.1.2.1.1.1.17 Koordinátor popularizace - KA f) Popularizace 
1.1.2.1.1.1.18 Metodik návštěvnického centra - KA f) Popularizace 
Plánované úvazky popularizátorů (žadatelem uváděno „populizátor“) ve výši 1,2 FTE, manažera návštěvnického 
centra 0,3 FTE + metodika centra 0,8 FTE + technika návštěvnického centra 0,5 FTE, celkem tedy 2,8 FTE, jsou 
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vzhledem k rozsahu aktivit nadhodnocené. Komise zavazuje žadatele ke zrušení 1 pozice 1.1.2.1.1.1.16 Populizátora, 
tj. ke krácení úvazku na 0,6, Komise dále zavazuje žadatele ke zrušení pozic 1.1.2.1.1.1.17 Koordinátor popularizace 
a 1.1.2.1.1.1.18 Metodik návštěvnického centra. Činnosti mohou v plném rozsahu zajistit zbývající pozice realizačního 
týmu žadatele. 
 
1.1.2.1.1.2.1 Lektor anglického jazyka 
Zdůvodnění jazykových kurzů ve vazbě na zavedení anglického jazyka jako druhého provozního jazyka je v žádosti 
o podporu a v souvisejících přílohách zmíněno pouze velmi okrajově na str. 60 přílohy Studie proveditelnosti 
a v nejasném časovém horizontu "v budoucnosti". Kurzy anglického jazyka jsou nezpůsobilým výdajem, neboť 
zavedení AJ jako druhého provozního jazyka není plánovanou aktivitou projektu. Komise zavazuje žadatele ke krácení 
položky 1.1.2.1.1.2.1 Lektor anglického jazyka v plném rozsahu. 
 
1.1.2.2 Cestovní náhrady 
1.1.2.7 Přímá podpora 
Počet zahraničních cest je nadhodnocen, není zdůvodněn jejich cíl ani účel a nejsou zdůvodněny náklady na návštěvy 
zahraničních odborníků pro hodnocení relativně malé instituce. Vzhledem k velkému počtu položek je navrženo 
plošné krácení kapitol 1.1.2.2 a 1.1.2.7 ve výši 50 % s tím, že je ponecháno na žadateli, které položky a jakým způsoben 
pokrátí. 
 
1.1.2.1.1.1.12 Specialista na mezinárodní spolupráci 
1.1.2.1.1.1.14 Odborný referent pro spolupráci s aplikační sférou 
1.1.2.1.1.1.15 Specialista internacionalizace v oblasti smluvního výzkumu  
Výše uvedené pracovní pozice vykazují překryv kompetencí (i ve vztahu na výši úvazku daných pozic), ačkoliv jsou 
vedeni v různých KA - Odborný referent pro spolupráci s aplikační sférou a Specialista internacionalizace v oblasti 
smluvního výzkumu či Specialista na mezinárodní spolupráci. Na základě částečné duplicity náplně práce výše 
uvedených pozic a na základě zdůvodnění uvedeného v hodnoticí tabulce hodnotitele v rámci kritéria 1.2 Struktura 
a velikost odborného týmu Komise zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku každé pozice o polovinu. 
 
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 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ - KA f) Popularizace 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ - KA f) Popularizace 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby rozsah vzdělávacích aktivit určených pro podpořené osoby 
v souhrnu dosahoval minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 v souladu s touto podmínkou.  
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Pořadové číslo  15. 

Název žadatele Agrovýzkum Rapotín s.r.o. 

Název projektu HR Strategie ve společnosti Agrovýzkum Rapotín 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006219 

Výsledný počet bodů 85 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 14 183 362,50 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.1.1.1 Popularizace - Stroje a zařízení 
1.1.2.3.3.1 Popularizace – Materiál 
1.1.2.6.1.3 Popularizace - pojištění majetku 
1.1.2.6.1.4 Popularizace – školení 
1.1.2.6.2.1 Popularizace - Nájem a leasing 
V rámci aktivity F je zřejmé, že žadatel více než rozvoj popularity zdůrazňuje pořízení dvou laboratorních celků, 
přičemž ze žádosti o podporu je zcela zjevné, že tyto přístroje nebudou primárně využity pro oblast popularizace. 
V tomto případě a vzhledem k počtu jednorázových akcí a rovněž vzhledem k neuvedení rozsahu cílové skupiny, 
pro které bude popularizace dále rozvíjena, je nutno tuto aktivitu hodnotit jako velmi neefektivní. Popis obsahu 
aktivity se soustřeďuje výhradně na popis přístrojového vybavení a jeho užití pro vědeckou práci (žadatel dokonce 
zmiňuje jeho nákup jako zásadní pro posun k excelentnímu výzkumu), činnosti zaměřené na popularizaci jsou uvedeny 
pouze ve výstupech a neobsahují vytvoření žádných podpůrných popularizačních materiálů (kromě prezentace 
na webu). Mezi výstupy aktivity F není rovněž zařazen žádný strategický dokument, což by měl být základ postupu v 
dané oblasti. Pokud by tato aktivita měla být vůbec realizována, pak pouze s výraznou úpravou podílu tohoto projektu 
na nákupu příslušného technického vybavení zcela jistě využívaného primárně jiným způsobem než pro popularizaci 
(z důvodu konání 8 jednorázových akcí pro popularizaci v průběhu 5 let není efektivní plně financovat speciální 
vybavení v ceně cca 5 mil. Kč). Z důvodu využití daného zařízení primárně pro jiné účely než popularizační aktivity, 
a tedy slabé vazby na projekt (viz popis aktivity F v příloze Studie proveditelnosti a v žádosti o podporu), Komise krátí 
položky na 5 % původní hodnoty. 
 
1.1.2.1.1.1.1 Popularizace - platy 
Odborný tým projektu je složen ze čtyř pracovníků, dva z těchto pracovníků se mají soustředit pouze na oblast 
popularizace, a to minimálním úvazkem. Popsaná pracovní náplň pravděpodobně odpovídá zařazení pracovníka 
v instituci žadatele, nikoliv však pozici v projektu, projektová činnost je v této náplni práce zastoupena pouze okrajově. 
Komise na základě výše uvedeného krátí výši úvazků na 0,05 u obou uvedených pracovníků.  
 
1.1.2.1.1.1.2 Platy 
U pozic zaměřených na získání ocenění HR Award, zejména Ředitele výzkumu, odpovídá popsaná pracovní náplň 
pravděpodobně zařazení pracovníka v instituci žadatele, nikoliv však pozici v projektu, projektová činnost je v této 
náplni zastoupena pouze okrajově. Uvedená pracovní náplň odpovídá danému projektu přibližně z 20 %. Vzhledem 
k obsahu pracovní náplně Komise zavazuje žadatele krátit úvazek Ředitele výzkumu na 0,1. 
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1.1.2.1.1.3 DPP 
V příloze Realizační tým ani v textu žádosti o podporu není uvedena pracovní pozice koordinátor mentoringového 
programu, se kterým je počítáno v rozpočtu a je rovněž několikrát zmíněn v textu přílohy Studie proveditelnosti. 
Komise krátí položku v plném rozsahu. 
 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Při započtení cestovného, stravného a ubytování nepřekročí náklady dle plánované cílové lokality 25 000,- Kč/os., 
jednotkové náklady na cestu jsou tak nadhodnocené, Komise krátí jednotkovou cenu na 25 000,-.  
 
1.1.2.6.1.2 Školení 
Z důvodu neuvedení počtu a rozsahu školicích aktivit a způsobu jejich efektivní realizace krátí Komise jednotkovou 
cenu na polovinu. 
 
1.1.2.7.1 Náhrada mzdy zaměstannců 
Způsob stanovení výše uvedené položky není dostatečně specifikován a není transparentní. Způsob nastavení 
hodnoty navíc neodpovídá popisu vzdělávacích aktivit, ke kterým se položka vztahuje. Na základě výše uvedeného 
Komise krátí položku v plném rozsahu. 
 
1.1.2.7.2 Ubytování 
1.1.2.7.4 Cestovné 
Zajištění školení způsobem, který navrhuje žadatel, se jeví jako nevhodně zvolené, ze žádosti o podporu rovněž není 
zřejmé, v jakém rozsahu je školení plánováno. Při efektivním zajištění vzdělávání by bylo vhodnější realizovat 
specializované kurzy v místě sídla žadatele, čímž by došlo k eliminaci položky cestovné a ubytování zařazené do přímé 
podpory. Při efektivním způsobu realizace školení dodávkou celého kurzu přímo u žadatele nebude ubytování 
a cestovné potřeba, Komise na základě výše uvedeného a s ohledem na respektování pravidla 3E – hospodárnosti, 
účelnosti a efektivnosti – krátí položky v plném rozsahu. 
 
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 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
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  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Na základě výše uvedeného krácení rozpočtu projektu Komise v souladu se svými pravomocemi stanovenými 
Jednacím řádem Komise nedoporučuje projekt k financování, a to z důvodu, že navrhované krácení přesahuje 50 % 
celkových způsobilých výdajů, tzn. je zásadně ohrožena proveditelnost projektu. Zároveň žádost o podporu 
po navrhovaném krácení nesplňuje podmínky výzvy stanovené v kap. 3.2 textu výzvy, tj. že minimální výše celkových 
způsobilých výdajů nedosahuje částky 5 000 000 Kč. 
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Pořadové číslo  16. 

Název žadatele Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. 

Název projektu 
Rozvoj kapacit, znalostí a dovedností výzkumných, manažerských 
a technických pracovníků VÚGTK,v.v.i. v letech 2017 - 2022 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006231 

Výsledný počet bodů 83 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 14 820 465,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
 
1.1.1.2.1 KA 1 Smatr Board - školicí místnost 
Jednotková cena položky je nadhodnocená i s ohledem na dokument Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení dané položky na jednotkovou cenu 66 000,-. 
 
1.1.2.1.1.1.01 KA 1 - Hlavní řešitel; úvazek 0,4  
1.1.2.1.1.1.03 KA 1 - Odborný řešitel - zástupce HŘ; úvazek 0,3  
1.1.2.1.1.1.08 KA 1 - Odborný řešitel - pers. Specialista; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.09 KA 1 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.10 KA 1 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.11 KA 1 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.12 KA 1 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.15 K 3 - Hlavní řešitel; úvazek 0,1  
1.1.2.1.1.1.16 K 3 - Odborný řešitel - zástupce HŘ; úvazek 0,1 
1.1.2.1.1.1.17 K 3 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
1.1.2.1.1.1.18 K 3 - Odborný řešitel; úvazek 0,1  
1.1.2.1.1.1.19 K 3 - Odborný řešitel; úvazek 0,1  
1.1.2.1.1.1.20 K 3 - Odborný řešitel; úvazek 0,1  
1.1.2.1.1.1.21 K 3 - Odborný řešitel; úvazek 0,2  
Zapojení značné části pracovníků realizačního týmu je významně nadhodnoceno a nekoresponduje 
s harmonogramem projektu. Komise zavazuje žadatele k redukci doby zapojení jednotlivých pozic dle harmonogramu 
projektu, tedy k omezení míry zapojení pracovníků v KA 1 na nejvýše 20 měsíců a k omezení míry zapojení v KA 3 
na nejvýše 7 měsíců. Dále Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny u položky 1.1.2.1.1.1.20 o 200 Kč 
a u položek 1.1.2.1.1.1.12 a 1.1.2.1.1.1.21 o 400 Kč z důvodu překročení limitu OP VVV daným kvartilem 3 v ISPV. 
 
1.1.2.1.1.1.13 KA 1 - Řešitel; úvazek 0,1 
1.1.2.1.1.1.14 KA 1 - Řešitel; úvazek 0,2 
Komise nezavazuje žadatele ke krácení výše uvedených pozic s ohledem na informace uvedené v příloze Realizační 
tým.  
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1.1.2.2.1.1 Zahraniční služební cesty 
Navrhovaný počet setkání s eurokomisařkou není reálný z hlediska uvedených termínů (dovolená, volby) ani z hlediska 
obsahové náplně, jako účelnější se jeví spíše návštěva instituce se zkušenostmi v dané oblasti. Komise zavazuje 
žadatele ke krácení počtu služebních cest na 2, čímž dojde ke krácení počtu jednotek dané položky na 6. 
 
1.1.2.3.1.1 KA 1 PC - vybavení školicí místnosti 
Žadatel je již částečně vybaven, ze žádosti o podporu není zřejmá nezbytnost pořizovaného vybavení pro dosažení 
cílů projektu. Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 25 000,- Kč a dále ke krácení počtu jednotek 
na 1. 
 
1.1.2.6.1.01 KA 1 zpracování analýzy - Analýza současné ústavní a resortní legislativy 
1.1.2.6.1.02 KA 1 - Podíl na analýze gap 
1.1.2.6.1.03 KA 1 - Podíl na analýze akčního plánu 
Z důvodu neuvedení způsobu výpočtu hodnoty (počtu jednotek) a nedoložení průzkumu trhu ani jiného způsobu 
stanovení jednotkových cen zavazuje Komise žadatele ke krácení jednotkové ceny všech položek o 20 % a dále 
ke krácení nestandardního počtu jednotek (1,4) u položky 1.1.2.6.1.01 na hodnotu 1. 
 
1.1.2.6.1.05 KA 1 vzdělávání - bag - školení administrativních a technických pracovníků 
1.1.2.6.1.06 KA 1 vzdělávání - bag - školení řídícich pracovníků 
1.1.2.6.1.07 KA 1 vzdělávání - bag - školení vědeckých pracovníků 
1.1.2.6.1.09 KA 3 vzdělávání - Školení realizačního týmu v oblasti hodnocení VO 
1.1.2.6.1.10 KA 3  vzdělávání - Školení řídících a části výzklmných pracovníků z hodnocení VO 
1.1.2.6.1.11 KA 3 vzdělávání + Školení výzkumných pracovníků z hodnocení VO - peer review 
Žadatel nedoložil způsob výpočtu počtu jednotek ani způsob stanovení ceny. Komise zavazuje žadatele ke krácení 
celkové ceny položek následujícím způsobem:  
Realizace školení poptávaným kurzem jako celkem (2000 Kč/hod., 24 hod. školení + 12 hod. příprava), celkem 2 kurzy 
u položek 1.1.2.6.1.05 a 1.1.2.6.1.06. 
Realizace školení poptávaným kurzem jako celkem (2000 Kč/hod., 24 hod. školení + 12 hod. příprava), celkem 4 kurzy 
u položky 1.1.2.6.1.07. 
Realizace školení poptávaným kurzem jako celkem (2000 Kč/hod., 16 hod. školení + 8 hod. příprava), celkem 1 kurz 
u položky 1.1.2.6.1.09 a 1.1.2.6.1.10. 
Realizace školení poptávaným kurzem jako celkem (2000 Kč/hod., neuvedený rozsah odhadnut na 16 hod. školení + 
8 hod. příprava), celkem 1 kurz u položky 1.1.2.6.1.11. 
Při krácení byl použit orientační výpočet 2 000 Kč za jednu hodinu výkladu. Komise zároveň doporučuje žadateli 
realizovat školení jako celek a nikoliv ve struktuře uvedené v rozpočtu. 
 
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 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Navrhované krácení přímých nákladů dosahuje výše 6 035 470,00 Kč, po započtení krácení nepřímých nákladů 
a souvisejících zákonných odvodů dosahuje krácení celkových způsobilých výdajů projektu výše 9 241 875,00 Kč,  
v souladu se svými pravomocemi  stanovenými v Jednacím řádu Komise na základě výše uvedeného krácení rozpočtu 
projektu nedoporučuje projekt k financování, neboť navržené krácení přesahuje 50 % celkových způsobilých výdajů, 
což Komise považuje za zásadní ohrožení proveditelnosti projektu. 
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Pořadové číslo  17. 

Název žadatele Slezská univerzita v Opavě 

Název projektu 
Rozvoj výzkumného potenciálu a kapacit Slezské univerzity v 
Opavě 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006242 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 49 064 683,44 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje k podpoře.  
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise.  

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 9. 8. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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