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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
14. 8. 2017 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:30 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

 
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 
 

doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. 
Ing. Monika Vejchodová 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  18. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu 
Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu 
na MU 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244 

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 69 239 049,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 58 349 827,20 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

10 889 222,40 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 KA2 HR Award CEITEC - manažer 
mentoringových aktivit 

36 000,00  30,00  1 080 000,00  -1 080 000,00  

1.1.2.1.1.1.04 KA3 HR Award PřF - junior 
strategista 

42 000,00  90,00  3 780 000,00  -1 260 000,00  

1.1.2.1.1.1.05 KA3 HR Award PřF - senior 
strategista 

56 000,00  60,00  3 360 000,00  -2 688 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

6 847 500,00  1,00  6 847 500,00  -1 257 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

2 465 100,00  1,00  2 465 100,00  -452 520,00  

1.1.2.3.1.1 KA3 HR Award PřF - NTB pro 
odborný tým 

0,00  0,00  0,00  -80 000,00  

1.1.2.3.1.2 KA3 HR Award PřF - printer pro 
odborný tým 

0,00  0,00  0,00  -8 000,00  

1.1.2.3.1.3 KA5 Internacionalizace výzkumu - 
smartphone 

0,00  0,00  0,00  -6 000,00  

1.1.2.3.1.4 KA5 Internacionalizace výzkumu - 
tablet 

0,00  0,00  0,00  -11 000,00  

1.1.2.6.3.1 KA2 HR Award CEITEC - odborné 
služby 

1 628 650,00  1,00  1 628 650,00  -324 000,00  

1.1.2.6.3.2 KA2 HR Award CEITEC - kurzovné 534 000,00  1,00  534 000,00  -35 000,00  

1.1.2.7.01 KA2 HR Award CEITEC - cestovné 100 000,00  1,00  100 000,00  -174 000,00  

1.1.2.7.02 KA2 HR Award CEITEC - ubytování 2 700,00  42,00  113 400,00  -32 400,00  
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1.1.2.7.03 KA2 HR Award CEITEC - stravné 1 300,00  56,00  72 800,00  -15 600,00  

1.1.2.7.04 KA4 Evaluace výzkumu - cestovné 588 000,00  1,00  588 000,00  -462 000,00  

1.1.2.7.06 KA4 Evaluace výzkumu- odměny 
hodnotitelům 

27 500,00  90,00  2 475 000,00  -1 237 500,00  

1.1.2.7.07 KA4 Evaluace výzkumu - per diem 
pro hodnotitele 

6 325,00  120,00  759 000,00  -379 500,00  

1.1.2.7.10 KA4 Evaluace výzkumu - ISAB - 
odměny hodnotitelům 

22 000,00  20,00  440 000,00  -220 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  6 251 767,20  -1 166 702,40  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.2.1.1.1.02     KA2 HR Award CEITEC – manažer mentoringových aktivit 
1.1.2.1.1.1.04     KA3 HR Award PřF – junior strategista 
1.1.2.1.1.1.05     KA3 HR Award PřF – senior strategista 
U několika pozic lze nalézt nesoulad ve velikosti úvazku při podobném rozsahu činností. Např. manažer 
mentoringových aktivit v CEITEC má plánovaný úvazek 1,0, přičemž žadatel uvádí, že se tohoto programu zúčastní cca 
20 Ph.D. studentů (příloha Studie proveditelnosti, str. 23). Na druhé straně koordinátor mentoringu na PřF má 
plánovaný úvazek ve výši 0,3. Dále souhrnná velikost úvazků pozic zapojených do přípravy a implementace HR Award 
je na straně CEITEC 1,0 - manažer aktivity (při uvedeném počtu 420 výzkumných a 67 administrativních pracovníků) 
a na straně PřF 4,4 (manažer, junior strategista, senior strategista, právník) při uvedeném počtu 959 zaměstnanců.  
Navržené úvazky výše uvedených pozic (především v rámci KA2 a KA3) nekorespondují s popsaným rozsahem aktivit 
a nejsou také rovnovážné z hlediska poměru velikosti CEITECu a PřF. Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele 
ke snížení výše úvazku u položky 1.1.2.1.1.1.02 KA2 HR Award CEITEC – manažer mentoringových aktivit z původní 
výše 1,0 na 0,5 (tedy ke snížení počtu jednotek ze 60,00 na 30,00), u položky 1.1.2.1.1.1.04 KA3 HR Award PřF – junior 
strategista z původní výše úvazku 2,0 na úvazek 1,5 (tedy ke snížení počtu jednotek ze 120,00 na 90,00) a u položky 
1.1.2.1.1.1.05 KA3 HR Award PřF – senior strategista z původní výše úvazku 1,8 na úvazek 1,0 (tedy ke snížení počtu 
jednotek ze 108,00 na 60,00). 
 
1.1.2.6.3.1           KA2 HR Award CEITEC - odborné služby 
1.1.2.6.3.2           KA2 HR Award CEITEC – kurzovné 
U výše uvedených položek je v žádosti o podporu a v souvisejících přílohách uvedena velice slabá provázanost 
s popisem klíčových aktivit. Problém je zejména v nesouladu počtu zapojených osob, počtu školení a plánovaných 
cest. Některé podpoložky v rámci komentáře k rozpočtu nejsou nijak popsány v příloze Studie proveditelnosti (např. 
poplatek za 9 individualizovaných coachingů). Dle popisu vzdělávání v oblasti marketingu a komunikace a vzdělávání 
vedoucích výzkumných pracovníků a pracovnic v oblasti socio-manažerských dovedností jsou tato školení věcně 
zaměřena na oblasti, které nejsou relevantní pro danou KA a svým obsahem patří spíše do aktivity zaměřené 
na podporu popularizace výsledků VaV, kterou ovšem žadatel nerealizuje. Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele 
ke krácení položky 1.1.2.6.3.1 KA2 HR Award CEITEC - odborné služby na 1 628 650,- Kč a položku 1.1.2.6.3.2 KA2 HR 
Award CEITEC – kurzovné na 534 000,- Kč.  
 
1.1.2.7.01            KA2 HR Award CEITEC – cestovné 
1.1.2.7.02            KA2 HR Award CEITEC – ubytování 
1.1.2.7.03            KA2 HR Award CEITEC – stravné 
Účast na infodnech k výzvám není považována za vzdělávání, zároveň je její jednotková cena nepřiměřeně vysoká, 
proto Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek u položky 1.1.2.7.01 KA2 HR Award CEITEC – cestovné na 12 
a snížení dílčí ceny z 15 000,- na 8 000,- Kč, tedy celkovou cenu krátit z 274 000,- na 100 000,- Kč. V souvislosti s tím 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek u položky 1.1.2.7.02 KA2 HR Award CEITEC - ubytování na 42 
a u položky 1.1.2.7.03 KA2 HR Award CEITEC – stravné na 56. 
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1.1.2.7.04            KA4 Evaluace výzkumu – cestovné 
Z důvodu nepřiměřenosti výše uvedené položky vzhledem k obsahu klíčové aktivity KA4 Komise zavazuje žadatele 
krátit dílčí jednotkovou cenu u položky 1.1.2.7.04 KA4 Evaluace výzkumu – cestovné z 15 000,- na 8 000,-, tedy krátit 
cenu z 1 050 000,- na 588 000,- Kč. 
 
1.1.2.3.1.1           KA3 HR Award PřF – NTB pro odborný tým 
1.1.2.3.1.2           KA3 HR Award PřF – printer pro odborný tým 
1.1.2.3.1.3           KA5 Internacionalizace výzkumu – smartphone 
1.1.2.3.1.4           KA5 Internacionalizace výzkumu – tablet 
Dle přiložených dokumentů větší část budoucích pracovníků již na univerzitě pracuje a potřebné vybavení má tedy 
k dispozici a pro nově přijaté potřebným vybavením disponuje. Žadatel potřebnost těchto položek v žádosti o podporu 
dostatečně nezdůvodnil, Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek v plném rozsahu. 
 
1.1.2.7.06            KA4 Evaluace výzkumu – odměny hodnotitelům 
1.1.2.7.10            KA4 Evaluace výzkumu – ISAB – odměny hodnotitelům 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny položek 1.1.2.7.06 KA4 Evaluace výzkumu – odměny 
hodnotitelům a 1.1.2.7.10 KA4 Evaluace výzkumu – ISAB  o 1/3 s ohledem na ekonomickou neefektivnost, sazba je 
nadhodnocená, není dostatečně zdůvodněná a podložená. 
 
1.1.2.7.07            KA4 Evaluace výzkumu – per diem pro hodnotitele 
Per diems jsou dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu, způsobilé 
pouze pro zahraniční odborníky, pro české odborníky není způsobilým výdajem. Komise zavazuje žadatele krátit počet 
jednotek na 120 s ohledem na informace uvedené v žádosti o podporu a v souvisejících přílohách. 
 
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: 
1.1.2.1.5.3.1 Odvody do Sociálního fondu z platů (mimo DPP a DPČ)  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V rozpočtové kapitole 1.1.2.7 Přímá podpora se vyskytují i položky, které do ní věcně nepatří. Tato kapitola zahrnuje 
výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu a jejího zapojení do aktivit projektu, viz Pravidla pro žadatele 
a příjemce – obecná část, kap. 8.7 Způsobilé výdaje. Vzhledem k tomu, že zahraniční a tuzemští experti pro hodnocení 
do žádné cílové skupiny nepatří, je nutné převést výdaje související s jejich účastí na evaluaci do příslušných kapitol 
rozpočtu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu.  
Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele k přesunu výdajů spojených s účastí zahraničních expertů 
na hodnocení z položek 1.1.2.7.04 KA4 Evaluace výzkumu – cestovné, 1.1.2.7.09 KA4 Evaluace výzkumu – ISAB – 
cestovné, 1.1.2.7.07 KA4 Evaluace výzkumu – per diem pro hodnotitele a 1.1.2.7.11 KA4 Evaluace výzkumu – ISAB – 
per diem pro hodnotitele do kapitoly 1.1.2.2 Cestovní náhrady a dále položky 1.1.2.7.06 KA4 Evaluace výzkumu- 
odměny hodnotitelům a 1.1.2.7.10 KA4 Evaluace výzkumu – ISAB – odměny hodnotitelům do kapitoly 1.1.2.6 Nákup 
služeb, případně do kapitoly 1.1.2.1 Osobní výdaje.  
 
Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 z původní cílové hodnoty 16 na cílovou hodnotu 
10 s ohledem na informace uvedené v příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. 
Při navržené úpravě došlo k zohlednění povinné struktury výstupu ocenění „HR Award“. 
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Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním právního aktu vysvětlil a doložil nápočet cílových hodnot indikátoru 
2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků a indikátoru 2 08 03 Počet podpořených 
administrativních a technických pracovníků ve VaV a upravil cílové hodnoty těchto indikátorů v souladu 
s informacemi uvedenými v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3, kde je uvedeno, že 
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  19. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu Strategický rozvoj vědy a výzkumu na VŠB-TUO 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006171 

Výsledný počet bodů 87 

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 69 938 862,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 34 292 596,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

35 646 265,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.01 Vizuální prezentace nanomateriálů 
- expozice popularizace 

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

1.1.1.1.02 3D model chytrého domu - 
expozice popularizace 

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

1.1.1.1.03 Prostorový model staveb - 
expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -296 000,00  

1.1.1.1.04 Simulace řešení mimořádných 
událostí - expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -58 000,00  

1.1.1.1.05 Humanoidní robot - expozice 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -351 000,00  

1.1.1.1.06 Technologie odstředivého lití - 
expozice popularizace 

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

1.1.1.1.07 Demonstrace změn strukturálních 
stavů - expozice popularizace 

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

1.1.1.1.08 Dynamický simulátor F1 - expozice 
popularizace 

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

1.1.1.1.09 Interaktivní prezentace 
geologického výzkumu - expozice 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -109 000,00  

1.1.1.1.10 Interaktivní animace výsledků VaV 
- expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -140 000,00  

1.1.1.1.11 Model bioplynové stanice - 
expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -130 000,00  

1.1.1.1.12 Demonstrace výzkumu vlastností 
elektronů - expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -300 000,00  
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1.1.1.1.13 Model superpočítače - expozice 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -280 000,00  

1.1.1.1.14 Demonstrace fotovoltaických jevů - 
expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -540 000,00  

1.1.1.1.15 Interaktivní demonstrace energie - 
expozice popularizace 

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

1.1.1.1.16 Expozice pro popularizační eventy - 
expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -260 000,00  

1.1.1.3.4 Simulace řešení mimořádných 
událostí - expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -172 000,00  

1.1.1.3.5 Interaktivní animace výsledků VaV 
- expozice popularizace 

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

1.1.1.3.6 Softwarové úpravy v OBD 0,00  0,00  0,00  -300 000,00  

1.1.2.1.1.1.05 Odborný garant KA5 (popularizace) 42 000,00  17,00  714 000,00  -1 554 000,00  

1.1.2.1.1.1.06 Metodik popularizace 
(popularizace) 

0,00  0,00  0,00  -1 026 000,00  

1.1.2.1.1.1.07 Popularizátor (popularizace) 0,00  0,00  0,00  -3 564 000,00  

1.1.2.1.1.1.12 Odborný pracovník řízení open 
access aktivit 

0,00  0,00  0,00  -840 000,00  

1.1.2.1.1.1.13 Analytik 0,00  0,00  0,00  -168 000,00  

1.1.2.1.1.1.14 Vedoucí odborný pracovník ICT 0,00  0,00  0,00  -1 470 000,00  

1.1.2.1.1.1.15 Odborný pracovník ICT 0,00  0,00  0,00  -840 000,00  

1.1.2.1.1.1.16 Odborný pracovník open access 
aktivit 

0,00  0,00  0,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.1.17 Odborný pracovník systémové 
podpory open access 

0,00  0,00  0,00  -216 000,00  

1.1.2.1.1.3.04 Technik expozice (popularizace) 0,00  0,00  0,00  -353 280,00  

1.1.2.1.1.3.05 Odborný garant pro přípravu 
popularizačních programů 
(popularizace) 

0,00  0,00  0,00  -1 324 800,00  

1.1.2.1.1.3.06 Odborný garant pro realizaci 
popularizačních programů 
(popularizace) 

0,00  0,00  0,00  -986 240,00  

1.1.2.1.1.3.07 Lektor popularizačních programu 
(popularizace) 

0,00  0,00  0,00  -3 532 000,00  

1.1.2.1.1.3.08 Animátor (popularizace) 0,00  0,00  0,00  -681 408,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení - 
ostatní 

2 528 150,00  1,00  2 528 150,00  -937 500,00  

1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
popularizace 

251 700,00  1,00  251 700,00  -1 536 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení - 
ostatní 

910 134,00  1,00  910 134,00  -337 500,00  

1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení - 
popularizace 

90 612,00  1,00  90 612,00  -552 960,00  

1.1.2.2.1.1 Cestovné 6 000,00  16,00  96 000,00  -18 000,00  

1.1.2.2.1.2 Ubytování 2 700,00  48,00  129 600,00  -32 400,00  

1.1.2.2.1.3 Stravné 1 350,00  64,00  86 400,00  -20 250,00  

1.1.2.2.1.4 Nutné vedlejší výdaje - pojištění 100,00  64,00  6 400,00  -1 500,00  
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1.1.2.3.2.1 Simulace řešení mimořádných 
událostí - expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -70 000,00  

1.1.2.3.2.2 Interaktivní prezentace 
geologického výzkumu - expozice 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -111 000,00  

1.1.2.3.2.3 Interaktivní demonstrace energie - 
expozice popularizace 

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

1.1.2.3.3.1 Spotřební materiál popularizace 0,00  0,00  0,00  -4 000 000,00  

1.1.2.4.1 Softwarové zajištění managementu 
identit 

0,00  0,00  0,00  -312 000,00  

1.1.2.4.2 Interaktivní demonstrace energie - 
expozice popularizace 

0,00  0,00  0,00  -12 000,00  

1.1.2.6.1.09 Stínování - Ubytování popularizace 0,00  0,00  0,00  -72 000,00  

1.1.2.6.1.10 Stínování -  Stravování 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -18 000,00  

1.1.2.6.1.11 Stínování - Doprava popularizace 0,00  0,00  0,00  -119 185,00  

1.1.2.6.1.13 Externí doplňkové služby - 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -280 000,00  

1.1.2.6.1.14 Doprava - popularizace 0,00  0,00  0,00  -192 000,00  

1.1.2.6.1.15 Stravování - popularizace 0,00  0,00  0,00  -600 000,00  

1.1.2.6.1.16 Grafické a tiskařské služby - 
popularizace 

0,00  0,00  0,00  -440 000,00  

1.1.2.6.1.17 Ubytování - popularizace 0,00  0,00  0,00  -432 000,00  

1.1.2.6.1.18 Pronájem - popularizace 0,00  0,00  0,00  -80 000,00  

1.1.2.6.1.19 Přeprava pomůcek - popularizace 0,00  0,00  0,00  -104 000,00  

1.1.2.7.9 Vstupné - popularizace 0,00  0,00  0,00  -56 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 674 206,80  -3 819 242,76  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.1.1.01            Vizuální prezentace nanomateriálů - expozice popularizace 
1.1.1.1.02            3D model chytrého domu - expozice popularizace 
1.1.1.1.03            Prostorový model staveb - expozice popularizace 
1.1.1.1.04            Simulace řešení mimořádných událostí - expozice popularizace 
1.1.1.1.05            Humanoidní robot - expozice popularizace 
1.1.1.1.06            Technologie odstředivého lití - expozice popularizace 
1.1.1.1.07            Demonstrace změn strukturálních stavů - expozice popularizace 
1.1.1.1.08            Dynamický simulátor F1 - expozice popularizace 
1.1.1.1.09            Interaktivní prezentace geologického výzkumu - expozice popularizace 
1.1.1.1.10            Interaktivní animace výsledků VaV - expozice popularizace 
1.1.1.1.11            Model bioplynové stanice - expozice popularizace 
1.1.1.1.12            Demonstrace výzkumu vlastností elektronů - expozice popularizace 
1.1.1.1.13            Model superpočítače - expozice popularizace 
1.1.1.1.14            Demonstrace fotovoltaických jevů - expozice popularizace 
1.1.1.1.15            Interaktivní demonstrace energie - expozice popularizace 
1.1.1.1.16            Expozice pro popularizační eventy - expozice popularizace 
1.1.1.3.4              Simulace řešení mimořádných událostí - expozice popularizace 
1.1.1.3.5              Interaktivní animace výsledků VaV - expozice popularizace 
1.1.2.1.1.1.06     Metodik popularizace (popularizace) 
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1.1.2.1.1.1.07     Popularizátor (popularizace) 
1.1.2.1.1.3.04     Technik expozice (popularizace) 
1.1.2.1.1.3.05     Odborný garant pro přípravu popularizačních programů (popularizace) 
1.1.2.1.1.3.06     Odborný garant pro realizaci popularizačních programů (popularizace) 
1.1.2.1.1.3.07     Lektor popularizačních programu (popularizace) 
1.1.2.1.1.3.08     Animátor (popularizace) 
1.1.2.3.2.1           Simulace řešení mimořádných událostí - expozice popularizace 
1.1.2.3.2.2           Interaktivní prezentace geologického výzkumu - expozice popularizace 
1.1.2.3.2.3           Interaktivní demonstrace energie - expozice popularizace 
1.1.2.3.3.1           Spotřební materiál popularizace 
1.1.2.4.2              Interaktivní demonstrace energie - expozice popularizace 
1.1.2.6.1.09        Stínování - Ubytování popularizace 
1.1.2.6.1.10        Stínování -  Stravování popularizace 
1.1.2.6.1.11        Stínování - Doprava popularizace 
1.1.2.6.1.13        Externí doplňkové služby - popularizace 
1.1.2.6.1.14        Doprava - popularizace 
1.1.2.6.1.15        Stravování - popularizace 
1.1.2.6.1.16        Grafické a tiskařské služby - popularizace 
1.1.2.6.1.17        Ubytování - popularizace 
1.1.2.6.1.18        Pronájem - popularizace 
1.1.2.6.1.19        Přeprava pomůcek - popularizace 
1.1.2.7.9              Vstupné - popularizace 
V rámci KA5 jsou plánovány ambiciózní investice do demonstračních expozic (celkově 16). Přitom není jasné, které 
návštěvnické centrum má být takto rozšířeno (Geologický pavilon a/nebo Planetárium). Obě stávající centra jsou totiž 
oborově zaměřena zcela mimo plánované expozice (např. Dynamický simulátor F1, Humanoidní robot apod.). 
V souvislosti s tím je také plánováno poměrně masivní personální obsazení v rámci této KA. Z těchto důvodů aktivita 
nenaplňuje podmínku, že se má jednat o "pouhý" upgrade a doplnění návštěvnického centra, ale zjevně se jedná 
o vytvoření zcela nových expozic s kompletním personálním zajištěním. Takto nastavená aktivita není v souladu 
s nastavením výzvy, viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, str. 25. Dále je podaktivita 5.4 Vytvoření 
a ověření systému pro popularizaci výsledků VaV považována za nedostatečně přínosnou, obsahuje pouze velmi 
obecné informace týkající se vytvoření populárně naučných programů. Nicméně ze žádosti o podporu není zřejmé nic 
bližšího ani o návrhu věcného obsahu a typu konkrétních akcí, ani o zdůvodnění relevance vůči cílům projektu 
a návaznosti na potřeby CS. Na základě uvedených nedostatků Komise zavazuje žadatele v rámci KA5 realizovat pouze 
dílčí aktivity 5.1 Vytvoření a implementace komunikační a marketingové strategie a strategie pro popularizaci a 5.2 
Rozvoj lidských zdrojů pro popularizaci výsledků VaV a zavazuje žadatele výše uvedené položky, popř. další položky, 
které souvisejí s nezpůsobilou částí této aktivity, krátit v plném rozsahu. 
 
1.1.2.1.1.1.05     Odborný garant KA5 (popularizace) 
V souvislosti s výše uvedeným krácením dílčích aktivit v rámci aktivity KA5 Komise zavazuje žadatele snížit zapojení 
Odborného garanta KA a krátit tak počet jednotek u položky 1.1.2.1.1.1.05 Odborný garant KA5 z 54,00 na 17,00. 
 
1.1.1.3.6              Softwarové úpravy v OBD 
1.1.2.1.1.1.12     Odborný pracovník řízení open access aktivit 
1.1.2.1.1.1.13     Analytik 
1.1.2.1.1.1.14     Vedoucí odborný pracovník ICT 
1.1.2.1.1.1.15     Odborný pracovník ICT 
1.1.2.1.1.1.16     Odborný pracovník open access aktivit 
1.1.2.1.1.1.17     Odborný pracovník systémové podpory open access 
1.1.2.4.1              Softwarové zajištění managementu identit 
V rámci KA4 je poměrně detailně popsána podaktivita 4.1 HUB mezisektorové spolupráce, která je v souladu 
s požadavky výzvy. Nicméně podaktivita 4.2 Podpora vedoucích a výzkumných pracovníků v oblasti OA jde poněkud 
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nad rámec výzvy. Podporovanou aktivitou jsou pouze odborná školení a obecné informace týkající se oblasti open 
access, nikoliv vlastní zavádění nástrojů a postupů OA do provozu výzkumné organizace. Z tohoto důvodu Komise 
zavazuje žadatele u podaktivity 4.2 realizovat pouze činnost A) Informační a propagační podpora modelu otevřeného 
přístupu na univerzitě mezi všemi CS pracovníků a výše uvedené položky krátit v plném rozsahu. 
 
1.1.2.2.1.1           Cestovné 
1.1.2.2.1.2           Ubytování 
1.1.2.2.1.3           Stravné 
1.1.2.2.1.4           Nutné vedlejší výdaje - pojištění 
S ohledem na skutečnost, že Švýcarsko není součástí EU, je realizace výše uvedené stáže v rámci aktivity (e) – 
Strategické nastavení a rozvoj mezisektorové spolupráce v rozporu s přípustným místem realizace uvedeným v kap. 
6.2 textu výzvy. Tyto náklady jsou tedy v rámci dané výzvy nezpůsobilé a Komise zavazuje žadatele k jejich vyřazení z 
rozpočtu. Komise zavazuje žadatele krátit počet jednotek u položky 1.1.2.2.1.1 Cestovné na 16, u položky 1.1.2.2.1.2 
Ubytování na 48, u položky 1.1.2.2.1.3 Stravné na 64, u položky 1.1.2.2.1.4 Nutné vedlejší výdaje – pojištění na 64. 
 
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 - ostatní 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení popularizace 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení - ostatní 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení - popularizace 
 
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: 
1.1.2.1.5.3.1 Sociální fond 
1.1.2.1.5.3.2 Sociální fond popularizace  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Přestože krácení navrhované Komisí přesahuje výši 50 % požadovaných celkových způsobilých výdajů projektu, 
vzhledem k tomu, že krácení se týká pouze dílčích částí KA 4 a KA 5, ostatní aktivity jsou realizovatelné a Komise 
považuje tento projekt za proveditelný a doporučuje jej k financování s uvedenými úpravami. 
 
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 snížení cílové hodnoty indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí 
ze současné hodnoty 19 na cílovou hodnotu 18 s ohledem na výše uvedené krácení dílčích aktivit v rámci KA4 a KA5. 
 
Komise zavazuje žadatele ke snížení 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 o maximálně 30 % s ohledem na výše uvedené krácení dílčích aktivit v rámci KA4 a KA5. 
 
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  20. 

Název žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Název projektu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UTB ve Zlíně 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 

Výsledný počet bodů 84 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 65 972 344,91 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 58 287 898,79 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

7 684 446,12 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.3.1 Popularizace - Software pro řízení 
VaV pracovníků a bezpečné uložení 
citlivých dat 

8,00  130 000,00  1 040 000,00  -260 000,00  

1.1.2.1.1.1 Platy    30 500 010,00  -3 388 890,00  

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 7 625 002,50  1,00  7 625 002,50  -847 222,50  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 2 745 000,90  1,00  2 745 000,90  -305 000,10  

1.1.2.2.1 Zahraniční    6 180 000,00  -2 060 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  6 245 132,01  -823 333,52  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.1.3.1              Popularizace - Software pro řízení VaV pracovníků a bezpečné uložení citlivých dat 
Položka je sice v žádosti o podporu vcelku podrobně popsána, chybí však vyjádření konkrétní cenové nabídky. 
Hospodárnost výdajů v plánované výši tedy nelze jednoznačně posoudit, celková cena se však jeví jako 
nadhodnocená. S ohledem na charakter pořizovaného SW položka nemá opodstatnění pouze pro projekt, ale 
pro instituci žadatele jako takovou. Komise zavazuje žadatele krátit položku o 20 %, což je snížení o 260 000 Kč. 
Vyjádření jednotkové ceny a počtu jednotek v rozpočtu není zcela logické, pro účely zaznamenání do rozpočtu a 
následně zápisu je pokrácena hodnota ve sloupci jednotková cena. Je však na žadateli, kterou konkrétní hodnotu 
pokrátí.  
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
 Žadatel uvádí, že platové sazby jsou stanoveny podle ISPV, avšak vzhledem k běžným platovým sazbám Zlínského 
kraje jsou nadhodnocené, vycházejí z horních hranic Q3 ISPV a nejedná se o sazby v místě a čase obvyklé a nejsou 
proto v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Komise nesouhlasí s návrhem arbitra na krácení 
jednotkových sazeb mezd o třetinu a na základě porovnání projednávaných projektů mezi sebou zavazuje žadatele 
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ke krácení jednotkových sazeb mezd u pozic v položce 1.1.2.1.1.1 Platy o 10 %. Konkrétní výši krácení jednotkové 
sazby mzdy u jednotlivých položek ponechává Komise na uvážení žadatele. Krácení se netýká úvazků, ale pouze 
sazby mzdy za plánovaný úvazek. 
 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Nad rámec návrhu arbitra a na základě porovnání projektů obdobného zaměření a rozsahu projednávaných danou 
Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke krácení celkové výše uvedené položky o 25 %. Konkrétní výši krácení 
u jednotlivých položek ponechává Komise na uvážení žadatele. V  žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách 
není uveden rozsah některých cest, dále v rámci aktivity d) Strategické nastavení a rozvoj mezinárodní spolupráce 
ve výzkumu a vývoji a internacionalizace výzkumné organizace žadatel odůvodňuje zaměření zahraničních cest 
v souvislosti s výměnou znalostí a zkušeností v oblasti strategického řízení výzkumné organizace v souladu s principy 
HR Award, což je náplní aktivity a) Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami 
pro získání ocenění "HR Award".  
 
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: 
1.1.2.1.5.1.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - aktivity a, c, d, e 
1.1.2.1.5.1.2 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - aktivita f) Strategické nastavení a 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 Populárně-naučné programy sloužící zejména k popularizaci výsledků VaV 
podpořených součástí jsou nesprávně vykazovány v indikátoru 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí 
a měly by být vykázány jako dílčí výstupy indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících systémů 
strategického řízení ve výzkumných organizacích. 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. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k úpravě přílohy Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu ESF v souladu s výše uvedenými úpravami a 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 doporučuje žadateli v souvislosti s výše uvedeným krácením kapitoly 1.1.2.2.1 Zahraniční přehodnotit cílové 
výše indikátorů 2 08 00 Počet podpořených výzkumných a akademických pracovníků a 6 00 00 Celkový počet 
účastníků a provést případné snížení těchto cílových hodnot, avšak maximálně o 25 %.  
 
Dále Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k doplnění informací týkajících se nápočtu cílových 
hodnot indikátorů do přílohy Studie proveditelnosti, kap. 4.1. 
 
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  21. 

Název žadatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Název projektu 
HR Award pro rozvoj strategického řízení vědy a výzkumu ve 
FNUSA-ICRC 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006235 

Výsledný počet bodů 81 

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 60 919 060,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje k podpoře.  
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Pořadové číslo  22. 

Název žadatele Univerzita Hradec Králové 

Název projektu 
Strategický rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na Univerzitě 
Hradec Králové 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006238 

Výsledný počet bodů 75 

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 46 400 000,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na kvalitu projektu a disponibilní alokaci výzvy Komise žádost o podporu nedoporučuje k podpoře.  
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV   

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006192 
Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích 

Rozvoj JU - Kapacity pro VaV 35 792 992,48 35 792 992,48     30 684 157,80 30 684 157,80     105,5 

2. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006223 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 
Zkvalitnění strategického řízení 
Fyzikálního ústavu AV ČR 

67 300 357,26 103 093 349,74     66 522 629,26 97 206 787,06     102,5 

3. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006225 Ostravská univerzita 
HR Excellence in Research na 
Ostravské univerzitě 

27 046 275,43 130 139 625,17     19 322 460,35 116 529 247,41     100,5 

4. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006222 
Národní ústav duševního 
zdraví 

Rozvoj kapacit pro výzkum a 
vývoj v NUDZ 

61 989 663,13     192 129 288,30     45 744 526,33 162 273 773,74     99,5 

5. – 6. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006217 Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 
Zavedení sytému strategického 
řízení a udržitelného rozvoje BU 
AV ČR 

22 077 131,25      214 206 419,55     18 727 028,45 181 000 802,19     99 

5. – 6. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006251 
Ústav fyzikální chemie J. 
Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Rozvoj kapacit ÚFCH JH, v.v.i. 
pro výzkum a vývoj 

19 251 385,95      233 457 805,50     18 982 039,95 199 982 842,14     99 

7. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006240 
Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně v Ústí nad Labem 

U21 - Kvalitní výzkum a vývoj 
pro konkurenceschopnost 

25 184 761,98      258 642 567,48     22 341 431,38 222 324 273,52     97,5 

8. – 9. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006175 Mendelova univerzita v Brně 
Rozvoj kapacit pro oblast 
výzkumu a vývoje na Mendelově 
univerzitě v Brně 

63 626 348,80      322 268 916,28     58 854 476,80 281 178 750,32     96,5 

8. – 9. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244 Masarykova univerzita 
Rozvoj lidských zdrojů a 
mezinárodní orientace výzkumu 
na MU 

69 239 049,60     391 507 965,88     58 349 827,20  339 528 577,52     96,5 

10. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188 
Západočeská univerzita v 
Plzni 

HR AWARD 58 834 877,24     450 342 843,12     41 377 794,09 380 906 371,61     94,5 

11. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006247 
Biologické centrum AV ČR, 
v. v. i. 

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

41 787 777,27      492 130 620,39     34 892 417,11 415 798 788,72     93 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

12. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198 Technická univerzita v Liberci 
Mechanismy řízení CxI TUL 
s důrazem na zvýšení kvality 
výsledků R&D&I činností 

45 564 317,44      537 694 937,83     24 280 608,44 440 079 397,16     92 

13. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006210 Univerzita Karlova 
Zkvalitnění strategického řízení 
na Univerzitě Karlově v oblasti 
lidských zdrojů ve VaV 

55 303 961,58      592 998 899,41     40 819 123,04 480 898 520,20     91,5 

14. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006171 
Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita Ostrava 

Strategický rozvoj vědy a 
výzkumu na VŠB-TUO 

69 938 862,56     662 937 761,97     34 292 596,80 515 191 117,00     87 

15. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006215 
České vysoké učení technické 
v Praze 

Rozvoj kapacit pro strategické 
řízení výzkumu na ČVUT v Praze 

56 758 021,60      719 695 783,57     38 203 217,34 553 394 334,34     84,5 

16. – 17. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006226 
Fyziologický ústav AV ČR, 
v. v. i. 

Rozvoj HR kapacit, 
internacionalizace, popularizace 
a využití IP 

16 247 900,00      735 943 683,57     12 744 150,00 566 138 484,34     84 

16. – 17. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006243 
Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně 

Rozvoj kapacit pro výzkum a 
vývoj UTB ve Zlíně 

65 972 344,91      801 916 028,48     58 287 898,79 624 426 383,13     84 
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V. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV 

Poř. 
č. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná výše 
finanční podpory  

(v Kč)  

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Výsledný 
počet bodů 

1. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006219 Agrovýzkum Rapotín s.r.o. HR Strategie ve společnosti Agrovýzkum Rapotín 14 183 362,50 14 183 362,50 85 

2. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006231 
Výzkumný ústav geodetický, 
topografický a kartografický, v. v. i. 

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

14 820 465,00 29 003 827,50 83 

3. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006235 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 
HR Award pro rozvoj strategického řízení vědy a 
výzkumu ve FNUSA-ICRC 

60 919 060,00 89 922 887,50 81 

4. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006242 Slezská univerzita v Opavě 
Rozvoj výzkumného potenciálu a kapacit Slezské 
univerzity v Opavě 

39 386 513,20 129 309 400,70 76 

5. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006238 Univerzita Hradec Králové 
Strategický rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj na 
Univerzitě Hradec Králové 

46 400 000,00 175 709 400,70 75 
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VI. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    

Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty, na které vystačí disponibilní alokace výzvy.  

Pro projekty s bodovým ohodnocením 81 bodů a méně nenavrhuje Komise s ohledem na jejich kvalitu navýšení 

disponibilní finanční alokace výzvy ani vytvoření Zásobníku náhradních projektů. Tyto projekty budou 

s ohledem na jejich kvalitu a disponibilní finanční alokaci výzvy zařazeny do Seznamu nedoporučených projektů 

k podpoře z OP VVV. 

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 14. 8. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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