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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
26. 7. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

 
Stříbrná zasedací místnost, 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo výzvy 
 

02_16_014 

 
Prioritní osa 
 

PO2 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

450 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Marek Vaculík 
Prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Název projektu 
EXCELENCE TRANSFERU TECHNOLOGIÍ NA VŠB-TECHNICKÉ 
UNIVERZITĚ OSTRAVA 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000648 

Výsledný počet bodů 101,5 

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 28 859 316,11 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 28 846 612,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

12 703,86 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.05 Externí harddisk 0,00  0,00  0,00  -10 765,98  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 400 330,68  -1 937,88  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.06.3.1 Externí harddisk do položky 1.2 
Nepřímé náklady. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 nelze externí harddisky 
pořizovat v rámci přímých nákladů. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.2.1.6 Twinning – cestovné 
1.1.2.2.1.7 Twinning - ubytování 
1.1.2.2.1.8 Twinning - stravné 
1.1.2.2.1.9 Twinning - vedlejší výdaje 
1.1.2.6.1.03 Twinning 
Komise považuje požadované položky za účelné s ohledem na aktivity projektu. Počet jednotek je v souladu 
s popisem klíčových aktivit projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 
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Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů 

realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů; 

- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné 

úpravě v souladu s touto přílohou; 

- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik; 

- ke kontrole zvoleného poměru financování (více rozvinuté regiony/méně rozvinuté regiony) a území dopadu 

projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 

5.2.2 a 8.1.5.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Podpora expertních kapacit pro efektivní transfer technologií 
na ČVUT 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000650 

Výsledný počet bodů 97 

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 34 862 249,47 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 34 433 049,47 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

429 200,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.6.1 Outsourcované služby 3 130 000,00  1,00  3 130 000,00  -370 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 749 386,13  -59 200,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
Bližší specifikaci položky lze nalézt v přílohách Popis rozpočtu, Podrobný popis projektu a Plán vzdělávání 
pro jednotlivé pozice. Některé dílčí části položky však nejsou blíže rozepsány a řádně zdůvodněny. Z tohoto 
důvodu Komise navrhuje krácení výdajů na dílčí aktivitu 2.3 – náklady na služby na polovinu (ze 340 000 Kč 
na 170 000 Kč). Dále krácení částky 600 000 Kč na dílčí aktivitu 4.3 na 400 000 Kč. Částka není podrobně rozepsána 
a není tak zřejmé, co vše zahrnuje a je odůvodněná pouze obecně. Celkové krácení této položky navržené Komisí 
je ve výši 370 000 Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci níže 
uvedených položek v souladu s nepovinnou přílohou č. 2 Podrobný popis rozpočtu a zdůvodnění jejich 
potřebnosti a nezbytnosti pro dosažení cílů projektu. Ze specifikace musí být zřejmá přímá vazba na cíle projektu 
a práci s cílovou skupinou. 
1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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U projektů, u kterých bylo provedeno krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity a v důsledku toho mělo dojít 
k navýšení paušální sazby NN, bude ponechána paušální sazba NN ve výši, která odpovídá paušální sazbě NN 
v původním rozpočtu projektu v rámci předložené žádosti o podporu. Tento způsob stanovení paušální sazby NN 
je zvolen s ohledem na rovný přístup ke všem žadatelům v dané výzvě. 
 
Žadatel je zároveň partnerem projektu reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000648. Komise upozorňuje žadatele, 
že nesmí dojít k překryvu aktivit projektu, především ve vztahu k cílovým skupinám. 
 
Komise doporučuje žadateli úpravu cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 (Celkový počet účastníků) v souladu 
s podmínkami výzvy při zachování původně plánovaných hodnot z cílové hodnoty 350 na min. počet členů 
odborného týmu. Dle pravidel výzvy mají být v rámci tohoto indikátoru vykazovány pouze osoby, které dosáhly 
hranice bagatelní podpory 40 hodin. 
 
Komise dále upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou.  
 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů 

realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů; 

- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné 

úpravě v souladu s touto přílohou; 

- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik; 

- ke kontrole zvoleného poměru financování (více rozvinuté regiony/méně rozvinuté regiony) a území dopadu 

projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 

5.2.2 a 8.1.5.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Název projektu 
Centrum transferu biomedicínských technologií - rozvíjení 
odbornosti 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000647 

Výsledný počet bodů 92,5 

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 20 486 633,03 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 486 633,03 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci níže 
uvedených položek v souladu s nepovinnou přílohou č. 10 Studie a zdůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti 
pro dosažení cílů projektu. Ze specifikace musí být zřejmá přímá vazba na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. 
1.1.1.1 Stroje a zařízení 
1.1.2.1.1.1 Platy 
 
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že doktorandi nejsou samostatnou oprávněnou cílovou skupinou výzvy, tou se 
stávají pouze jako pracovníci výzkumných organizací a vysokých škol, pracovníci zabývající se výzkumem 
v soukromém sektoru, pracovníci veřejné správy v oblasti řízení a implementace VaVaI, včetně pracovníků 
podílejících se na implementaci RIS3. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 
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Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů 

realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů; 

- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné 

úpravě v souladu s touto přílohou; 

- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik; 

- ke kontrole zvoleného poměru financování (více rozvinuté regiony/méně rozvinuté regiony) a území dopadu 

projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 

5.2.2 a 8.1.5.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i. 

Název projektu Zřízení centra transferu technologií v rámci VÚPP, v.v.i. 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000625 

Výsledný počet bodů 90 

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 

2  1 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 13 331 775,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 525 525,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

806 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.6.1.3 Průzkumy trhu, studie 180 000,00  1,00  180 000,00  -180 000,00  

1.1.2.6.1.4 Účast na veletrzích a 
výstavách 

180 000,00  1,00  180 000,00  -180 000,00  

1.1.2.6.1.5 Výroba a tisk 
reklamních materiálů 

195 000,00  1,00  195 000,00  -195 000,00  

1.1.2.6.1.7 Zajištění reklamy na 
internetu 

50 000,00  1,00  50 000,00  -50 000,00  

1.1.2.6.1.8 Výroba reklamního 
spotu - videoklipu 

40 000,00  1,00  40 000,00  -40 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 505 105,00  -161 250,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci výstupů 
jednotlivých klíčových aktivit tak, aby byly jednotlivé výstupy jednoznačně kontrolovatelné a kvantifikovatelné. 
Komise dále zavazuje žadatele ke specifikaci Plánu vzdělávacích aktivit (typ a rozsah školení, specifikace obsahu 
školení). 
 
Vzhledem k možnému riziku personálního obsazení (osoby s vytížením v manažerských pozicích) Komise 
doporučuje žadateli, aby pracovníci odborného týmu byli zaměstnanci organizace žadatele tak, aby veškeré 
činnosti spojené s centrem transferu technologií byly plně v kompetenci žadatele/příjemce projektu. 
 
Komise na základě komentáře hodnotitele zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 

1.1.2.6 Nákup služeb 
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Žadatel nedostatečně vysvětlil návaznost plánovaných marketingových a propagačních aktivit Centra transferu 
technologií. Vytvoření a rozvoj propagačních aktivit směrem k veřejnosti je vyloučenou aktivitou výzvy (viz např. 
reklamní spot k činnosti ústavu). 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci níže 
uvedené položky a zdůvodnění její potřebnosti a nezbytnosti pro dosažení cílů projektu. Ze specifikace musí být 
zřejmá přímá vazba položky na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. 
1.1.2.6 Nákup služeb 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 10 Počet podpořených spoluprací z cílové 
hodnoty 3 na cílovou hodnotu 8 v návaznosti na výstupy aktivity projektu (Budování a rozvíjení partnerství CTT 
s relevantními partnery z aplikační sféry, Rozvoj technologického skautingu). Do indikátoru lze započíst pouze 
spolupráce s jednoznačnými výstupy dle kap. 11.3. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených výzkumných 
a akademických pracovníků z cílové hodnoty 20 na cílovou hodnotu 35 s ohledem na informace uvedené v příloze 
č. 6 Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. 
 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů 

realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů; 

- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné 

úpravě v souladu s touto přílohou; 

- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik; 

- ke kontrole zvoleného poměru financování (více rozvinuté regiony/méně rozvinuté regiony) a území dopadu 

projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 

5.2.2 a 8.1.5.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Název projektu Rozvoj služeb transferu technologií ve FNUSA-ICRC 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000653 

Výsledný počet bodů 87,5 

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 doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 19 522 704,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 522 704,10 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
 
Komise doporučuje žadateli úpravu cílové hodnoty indikátoru 2 15 02 Počet nových produktů modernizujících 
systémy strategického řízení ve výzkumných organizacích z cílové hodnoty 4 na cílovou hodnotu 2. V seznamu 
produktů jsou i 2 produkty - soubory vzdělávacích a propagačních materiálů, které nelze považovat za produkty 
modernizující systém strategického řízení. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 
 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

- aby v realizační fázi projektu důsledně odděloval odborné a administrativní činnosti u jednotlivých členů 

realizačního týmu. Veškeré administrativní činnosti musí být hrazeny z nepřímých nákladů; 

- ke kontrole souladu nastavení hodnot všech indikátorů s přílohou č. 1 výzvy Indikátory a k jejich případné 

úpravě v souladu s touto přílohou; 

- k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik; 

- ke kontrole zvoleného poměru financování (více rozvinuté regiony/méně rozvinuté regiony) a území dopadu 

projektu a jejich případné opravě v souladu s výzvou, Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 

5.2.2 a 8.1.5.  
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise a Jednacím 
řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád s úpravami. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele. 
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 
Jednací řád 

 

V Praze dne 26. 7. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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