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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
9. 11. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

 
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  12. 

Název žadatele VÚTS, a.s. 

Název projektu Centrum transferu technologií VÚTS Liberec 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000642 

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 16 232 820,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 083 320,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

149 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.1 Notebook 20 000,00  5,00  100 000,00  -35 000,00  

1.1.2.6.1.1 Vzdělávací aktivity - cena 
školení 

1 226 400,00  1,00  1 226 400,00  -84 600,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 216 664,00  -29 900,00  

Komentář Komise 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko související s veřejnou podporou, neboť podpora může být v rámci této výzvy 
příjemcům poskytnuta pouze k realizaci nehospodářských aktivit vymezených v odst. 19 Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“), tudíž poskytované příspěvky nemají charakter 
veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická 
část, kap. 15). Komise upozorňuje žadatele na skutečnost, že aktivity v rámci projektu musí být realizovány pro 
vlastní potřebu žadatele v rámci jeho nehospodářské činnosti a jejich výstupy musí být využívány pro účely 
projektu. V rámci projektu nesmí být poskytovány služby (např. poskytování právního poradenství, zpracování 
studií, provádění průzkumů trhu apod.) externím subjektům. Žadatel je odpovědný za to, aby nedošlo k přenesení 

veřejné podpory na další subjekt (v souladu s ust. kap. 2.2 Rámce). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.1 Notebook 
Komise v souladu s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV navrhuje krácení jednotkové ceny na 
doporučenou částku 20 000 Kč. Potřebnost pořízení notebooků s vyšší pořizovací cenou žadatel dostatečně 
nezdůvodnil.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.1 Vzdělávací aktivity - cena školení 
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Výše uvedená položka se s ohledem na ceny v místě a čase obvyklé jeví jako nadhodnocená. Komise zavazuje 
žadatele ke zkrácení jednotkové ceny následujících kurzů: Efektivní využití marketingovým metod a nástrojů v 
technologickém, Developing Strategic Partnership Fundamentals of Technology Transfer, Vedení pracovního týmu, 
Research Contracts, Design for Six Sigma - Green Belt. 
 
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. 
 
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  13. 

Název žadatele Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Academic TTO 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626 

Výsledný počet bodů 88,5 

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 39 999 000,52 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 38 692 653,76 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 306 346,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.2 notebooky pro odborný tým 20 000,00  2,00  40 000,00  -31 874,00  

1.1.2.3.2.02 projektor 20 000,00  1,00  20 000,00  -10 991,00  

1.1.2.3.2.08 kancelářský nábytek pro 
odborný tým - soubor 

59 532,00  1,00  59 532,00  -59 532,00  

1.1.2.3.3.1 výukový materiál - setkání 
platformy 

121,00  300,00  36 300,00  -36 300,00  

1.1.2.3.3.2 výukový materiál - 
dovednostní tréningy 

121,00  1 000,00  121 000,00  -121 000,00  

1.1.2.6.1.01 pronájem sálu (vč. techniky)  
- setkání platformy 

29 040,00  6,00  174 240,00  -174 240,00  

1.1.2.6.1.02 odborná jazyková výuka 
(business & diplomatická 
angličtina 

0,00  0,00  0,00  -136 224,00  

1.1.2.6.1.09 zahraniční stáže 100 000,00  4,00  400 000,00  -400 000,00  

1.1.2.7.2 cestovní náklady pro cílovou 
skupinu - cesty na 
dovednostní tréningy a 
setkání platformy 

500,00  312,00  156 000,00  -156 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  5 336 917,76  -180 185,76  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k jasnějšímu vymezení a podrobnější kvantifikaci cílové skupiny a její podskupiny. 
 
Komise konstatuje, že s ohledem na náročnost projektu z hlediska obsahového i finančního a na velikost 
projektového konsorcia (celkem 17 subjektů) nejsou žadatelem definována některá podstatná rizika. Komise 
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upozorňuje na riziko potenciálních duplicit s dalšími projekty, podanými do výzvy partnery projektu. Komise zavazuje 
žadatele k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik. 
 
Komise dále upozorňuje žadatele, že stejné školení lze absolvovat maximálně třemi různými pracovníky, kteří 
postupně za sebou zastávali stejnou pozici (viz kap. 8.8 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). Zároveň 
jeden pracovník může absolvovat pouze kurz/školení, který dosud neabsolvoval, tj. jehož obsah není shodný s již 
absolvovaným kurzem/školením. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.2.1.01 Nizozemsko - TNO Research, ASTP Proton 
1.1.2.2.1.02 SRN - Max Planck Gesellschaft, Frauenhofer 
1.1.2.2.1.03 USA - Stanford University, Berkeley 
1.1.2.2.1.04 USA - Argon, Chicago 
1.1.2.2.1.05 USA - MIT, Boston 
1.1.2.2.1.06 Korea - oborové veletrhy, spolupracující instituce 
1.1.2.2.1.07 Japonsko - RIKEN, AIST nebo JAXA, spolupracující instituce 
1.1.2.2.1.08 Švýcarsko - CERN, oborové veletrhy, spolupracující instituce 
1.1.2.2.1.09 Francie - oborové veletrhy, spolupracující instituce 
Komise považuje výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.3.1.2 notebooky pro odborný tým 
1.1.2.3.2.02 projektor 
Komise v souladu s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV navrhuje krácení jednotkové ceny na 
doporučenou částku 20 000 Kč. Potřebnost pořízení notebooků a projektorů s vyšší pořizovací cenou žadatel 
dostatečně/řádně nezdůvodnil. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.2.08 kancelářský nábytek pro odborný tým - soubor 
Žadatel řádně nezdůvodnil kalkulaci jednotkové ceny souborné položky, ze žádosti o podporu ani souvisejících příloh 
není patrné, co je jejím obsahem. Z tohoto důvodu nelze posoudit její hospodárnost a účelnost pro naplnění cílů a 
aktivit projektu. Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k rozčlenění 
kumulativní položky rozpočtu na jednotlivé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.3.3.1 výukový materiál - setkání platformy 
1.1.2.3.3.2 výukový materiál - dovednostní tréningy 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nespecifikoval dané položky a nezdůvodnil 
dostatečně jejich potřebnost pro realizaci aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.01 pronájem sálu (vč. techniky)  - setkání platformy 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nespecifikoval danou položku a nezdůvodnil 
dostatečně její potřebnost pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.02 odborná jazyková výuka (business & diplomatická angličtina 
Řešitelský tým by měl mít dostatečné jazykové znalosti a tato položka přímo nepřispívá k naplnění cílů a aktivit 
projektu. Komise navrhuje tuto úpravu na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou.  
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Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.09 zahraniční stáže 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nespecifikoval danou položku a nezdůvodnil 
dostatečně její potřebnost pro realizaci aktivit projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.7.1 občerstevní - dovednostní tréning 
Jednotková cena odpovídá limitům stanoveným v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky 
1.1.2.7.2 cestovní náklady pro cílovou skupinu - cesty na dovednostní tréningy a setkání platformy 
Žadatelem plánovaná jednotková cena se jeví jako nadhodnocená s ohledem na ceny veřejné dopravy v rámci 
České republiky.  
 
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. 

 
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  14. 

Název žadatele Univerzita Pardubice 

Název projektu 
Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na 
Univerzitě Pardubice 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629 

Výsledný počet bodů 88 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 0 

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 24 503 272,57 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 21 910 242,57 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 593 030,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.5 DPP přednášejících 
(KA04A) 

390,00  180,00  70 200,00  -18 000,00  

1.1.2.6.1.02 Účastnické poplatky - 
kurzy a školení - 
zahraniční (KA02A) 

50 000,00  10,00  500 000,00  -500 000,00  

1.1.2.6.1.05 Služby lektorů - in-
house kurzy (KA02A) 

50 000,00  5,00  250 000,00  -125 000,00  

1.1.2.6.1.06 Služby konzultantů - 
studie, průzkumy, 
semináře - Chemie, bio, 
lifesciences (KA02B) 

30 000,00  8,00  240 000,00  -160 000,00  

1.1.2.6.1.07 Služby konzultantů - 
studie, průzkumy, 
semináře - Dopravní 
systémy (KA02B) 

30 000,00  5,00  150 000,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.08 Služby konzultantů - 
studie, průzkumy, 
semináře - 
Elektrotechnika, 
elektronika, IT (KA02B) 

30 000,00  5,00  150 000,00  -100 000,00  

1.1.2.6.1.09 Služby konzultantů - 
studie, průzkumy, 
semináře - ostatní 
(KA02B) 

30 000,00  2,00  60 000,00  -40 000,00  
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1.1.2.6.1.10 Služby zahraničních 
organizací TT - twinning 
(KA02C) 

60 000,00  8,00  480 000,00  -520 000,00  

1.1.2.6.1.19 Služby marketingových 
specialistů - vnější 
komunikace (KA04B) 

100 000,00  1,00  100 000,00  -250 000,00  

1.1.2.6.1.20 Tiskové a grafické služby 
(KA04B) 

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

1.1.2.6.1.21 Služby překladatelů 
(KA04B) 

20 000,00  1,00  20 000,00  -130 000,00  

1.1.2.6.1.22 Inzerce v odborných 
periodikách vč. 
zahraničních (KA04B) 

25 000,00  4,00  100 000,00  -150 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 802 604,08  -450 030,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.3.5 DPP přednášejících (KA04A) 
Jednotková cena je krácena v souladu s platnou metodikou pro stanovení mezd/platů 
pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, pracovní pozice nebyla v žádosti 
o podporu žadatelem označena jako klíčová. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.02 Účastnické poplatky - kurzy a školení - zahraniční (KA02A) 
1.1.2.6.1.05 Služby lektorů - in-house kurzy (KA02A) 
1.1.2.6.1.06 Služby konzultantů - studie, průzkumy, semináře - Chemie, bio, lifesciences (KA02B) 
1.1.2.6.1.07 Služby konzultantů - studie, průzkumy, semináře - Dopravní systémy (KA02B) 
1.1.2.6.1.08 Služby konzultantů - studie, průzkumy, semináře - Elektrotechnika, elektronika, IT (KA02B) 
1.1.2.6.1.09 Služby konzultantů - studie, průzkumy, semináře - ostatní (KA02B) 
1.1.2.6.1.10 Služby zahraničních organizací TT - twinning (KA02C) 
1.1.2.6.1.19 Služby marketingových specialistů - vnější komunikace (KA04B) 
1.1.2.6.1.20 Tiskové a grafické služby (KA04B) 
1.1.2.6.1.21 Služby překladatelů (KA04B) 
1.1.2.6.1.22 Inzerce v odborných periodikách vč. zahraničních (KA04B) 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil výši jednotkové ceny výše 
uvedených položek a potřebnost požadovaného počtu jednotek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP (je-li relevantní) 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP (je-li relevantní) 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků z cílové hodnoty 
15 na cílovou hodnotu 45 s ohledem na velikost definovaných cílových skupin uvedených v žádosti o podporu 
a v popisu daného indikátoru a s ohledem na rozsah plánovaných vzdělávacích aktivit.  
 
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 
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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  15. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Tým transferu technologií na Univerzitě Palackého v 
Olomouci 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000633 

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 39 643 484,88 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 28 974 394,16 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

10 669 090,72 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.3 Garant transferu 
technologií senior 3,1 (5 
osob) 

54 000,00  72,00  3 888 000,00  -1 965 600,00  

1.1.2.1.1.1.4 Garant transferu 
technologií junior 5,9 (11 
osob) 

38 000,00  100,00  3 800 000,00  -3 758 200,00  

1.1.2.1.1.1.5 Marketingový specialista 
2,0 (3 osoby) 

38 000,00  36,00  1 368 000,00  -1 140 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  2 701 400,00  -1 715 950,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  972 504,00  -617 742,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 996 468,16 -1 471 598,72 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady, především 
pak položky Zahraniční cesty dle vzdělávacího plánu (KA1 vzdělávací akce, KA5 návštěvy CTT, KA6 návštěvy 
konferencí).  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.3 Garant transferu technologií senior 3,1 (5 osob) 
1.1.2.1.1.1.4 Garant transferu technologií junior 5,9 (11 osob) 
1.1.2.1.1.1.5 Marketingový specialista 2,0 (3 osoby) 
Vzhledem k rozsahu klíčových aktivit projektu se jeví navrhované pracovní úvazky jako nadhodnocené. 
Potřebnost požadovaného počtu jednotek u výše uvedených položek nebyla položek žadatelem dostatečně 
zdůvodněna.  
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u 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 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
1.1.2.1.5.3.1 Sociální fond 1,5% (je-li relevantní) 
1.2 Nepřímé náklady  
 
U projektů, u kterých bylo provedeno krácení v kap. 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. 
 
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.  

 

  



 

12 
 

Pořadové číslo  16. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651 

Výsledný počet bodů 86,5 

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 39 921 394,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 37 068 954,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 852 440,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená 
zaměstnancům 

0,00  0,00  0,00  -15 000,00  

1.1.2.2.1.1 Zahraniční cestovné 1 566 000,00  1,00  1 566 000,00  -1 044 000,00  

1.1.2.6.1.1 Externí služby - registrační 
poplatky na výstavách, 
apod. 

2 500 000,00  1,00  2 500 000,00  -1 100 000,00  

1.1.2.6.1.5 Externí marketingové, PR 
služby 

450 000,00  1,00  450 000,00  -300 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  5 112 959,21  -393 440,00  

Komentář Komise 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.1 Plat – právník 
1.1.2.1.1.2.39 DPČ - RUK právník  
Komise považuje výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu.  
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci výše 
uvedených položek a ke zdůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti pro dosažení cílů projektu. Ze specifikace musí 
být zřejmá přímá vazba položek na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 
Uvedená položka je v žádosti o podporu nedůvodná, neboť výdaje na ni jsou zahrnuty v jednotlivých 
platových/mzdových položkách. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.1.1 Zahraniční cestovné 
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Žadatel dostatečně nezdůvodnil kalkulaci jednotkové ceny souborné položky ani potřebnost požadované výše této 
položky. Komise dále zavazuje žadatele, aby před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory rozčlenil 
tuto kumulativní položku rozpočtu na jednotlivé náklady. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.2.1 Per diem - zahraniční lektoři 

Komise považuje navrhovanou výši jednotkové ceny položky za účelnou a hospodárnou s ohledem na plánované 
aktivity projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.1 Externí služby - registrační poplatky na výstavách, apod. 
1.1.2.6.1.5 Externí marketingové, PR služby 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil potřebnost výše uvedených 
položek pro realizaci aktivit projektu s ohledem na skutečnost, že v odborném týmu projektu je uvedena pozice 
1.1.2.1.1.2.42 DPČ - CPPT marketingový specialista. 
 
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. 
 
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  17. 

Název žadatele Technická univerzita v Liberci 

Název projektu 
Efektivní proces transferu technologií na Technické 
univerzitě v Liberci 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631 

Výsledný počet bodů 83,5 

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 32 235 490,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 32 210 710,16 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

24 780,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.3.1.5 Externí disky pro 
odborný tým 

0,00  0,00  0,00  -21 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 913 498,16  -3 780,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k jasnějšímu vymezení a podrobnějšímu popisu cílové skupiny a uvedení způsobu a 
nástrojů pro jejich oslovení a výběru. 
 
Komise zavazuje žadatele k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění odpovědnosti 
konkrétních osob (členů týmu) za řízení rizik a jejich předcházení. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.2.3.1.5 Externí disky pro odborný tým do 
položky 1.2 Nepřímé náklady. V souladu s definicí nepřímých nákladů (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná 
část, kap. 8.7.4.3) nelze výše uvedenou položku pořizovat v rámci přímých nákladů.  
 
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. 
 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 
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- 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; 

- 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  18. 

Název žadatele Národní ústav duševního zdraví 

Název projektu Centrum transferu technologií NUDZ 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000656 

Výsledný počet bodů 82 

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 18 243 642,63 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 140 904,63 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 102 738,00 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 Multifunkční zařízení 26 000,00  1,00  26 000,00  -79 200,00  

1.1.2.3.3.1 Kancelářské potřeby, 
tonery - řízení projektu 

0,00  0,00  0,00  -320 000,00  

1.1.2.3.3.3 Kancelářské potřeby, 
tonery - institucionalizace 

0,00  0,00  0,00  -401 400,00  

1.1.2.6.1.01 Audit projektu 0,00  0,00  0,00  -320 000,00  

1.1.2.6.1.02 Povinná publicita 0,00  0,00  0,00  -10 200,00  

1.1.2.6.1.04 Právní poradenství - 
příprava šablon smluv 

100 000,00  1,00  100 000,00  -150 000,00  

1.1.2.6.1.06 Právní poradenství - 
ochrana duševního 
vlastnictví 

90 000,00  1,00  90 000,00  -90 000,00  

1.1.2.6.1.10 Marketingové služby, 
komunikační a 
marketingová strategie 

125 000,00  1,00  125 000,00  -125 000,00  

1.1.2.6.1.15 Pilotní rešerše dtb zdrojů 90 000,00  1,00  90 000,00  -90 000,00  

1.1.2.6.3.1 Poplatky za vedení účtu, 
platby za telefony 

0,00  0,00  0,00  -152 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 801 314,03  -364 938,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.1.1 Multifunkční zařízení 
Komise na základě Seznamu obvyklých cen vybavení OP VVV, vzhledem k cenám v místě a čase obvyklým 
a z důvodu nedostatečného zdůvodnění nadstandardního vybavení zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny 
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položky na částku 26 000 Kč. Na základě provedeného krácení je nutné položku přesunout do neinvestičních 
výdajů. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.2.1.1 Ubytování, letenky, stravné - zahraniční vzdělávání, twinning 
1.1.2.2.1.2 Ubytování, letenky, stravné - zahraniční networking, účasti na veletrzích, odb. akcích 
Komise považuje výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků, položek 1.1.2.3.3.1 Kancelářské potřeby, tonery - řízení 
projektu, 1.1.2.3.3.3 Kancelářské potřeby, tonery – institucionalizace, 1.1.2.6.1.01 Audit projektu, 1.1.2.6.1.02 
Povinná publicita a 1.1.2.6.3.1 Poplatky za vedení účtu, platby za telefony do položky 1.2 Nepřímé náklady. Podle 
Definice nepřímých nákladů (Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3) spadají tyto položky 
svým charakterem do nepřímých nákladů.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.04 Právní poradenství - příprava šablon smluv 
1.1.2.6.1.06 Právní poradenství - ochrana duševního vlastnictví 
1.1.2.6.1.10 Marketingové služby, komunikační a marketingová strategie 
Potřebnost požadované výše jednotkových cen výše uvedených položek nebyla žadatelem dostatečně 
zdůvodněna. Komise doporučuje žadateli realizovat outsourcované služby především prostřednictvím řešitelského 
týmu projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.13 Externí tvorba metodiky hodnocení aplikačního potenciálu výsledků VaV 
Komise považuje výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.15 Pilotní rešerše dtb zdrojů 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nespecifikoval danou položku a nezdůvodnil 
dostatečně její potřebnost pro realizaci 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. 
 
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  19. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu Akcelerace transferu poznatků 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654 

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 Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 36 604 457,72 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 35 247 257,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 357 200,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.3.1 Informační systém pro 
podporu TT 

280 000,00  1,00  280 000,00  -1 120 000,00  

1.1.2.3.1.1 HW 20 000,00  5,00  100 000,00  -50 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 861 690,72  -187 200,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.3.1 Informační systém pro podporu TT 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nespecifikoval danou položku a nezdůvodnil 
dostatečně její potřebnost pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.1 HW 
Komise v souladu s dokumentem Seznam obvyklých cen vybavení OP VVV navrhuje krácení jednotkové ceny 
na doporučenou částku 20 000 Kč. Potřebnost pořízení HW s vyšší pořizovací cenou žadatel dostatečně 
nezdůvodnil. 
 
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. 
 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 
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- 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  20. 

Název žadatele SVÚM a.s. 

Název projektu Rozvoj transferu technologií v SVÚM a.s. 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000630 

Výsledný počet bodů 79 

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 15 252 476,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 157 617,69 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 094 858,81 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 Osobní výdaje 0,00  0,00  3 234 899,60  -77 184,00  

1.1.2.3.1.4 Externí disk 0,00  0,00  0,00  -13 500,00  

1.1.2.4.1 MS Office 2013 0,00  0,00  0,00  -54 900,00  

1.1.2.6.1.01 KA 1 - Audit 0,00  0,00  0,00  -50 000,00  

1.1.2.6.1.02 KA 3 - Studijní materiály pro 
interní vzdělávací aktivity 
pro cílovou skupinu (skripta 
apod.) 

105 000,00  1,00  105 000,00  -45 000,00  

1.1.2.6.1.03 KA 3 - Školení - Transfer 
technologií a vybrané 
příklady aplikace povrchové 
úpravy výrobků 

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

1.1.2.6.1.04 KA 3 - Vzdělávací seminář - 
Transfer technologií v 
oblasti atmosférické plazmy 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  

1.1.2.6.1.05 KA 3 - Školení - Transfer 
technologií v oblasti 
výzkumu termoplastických 
kompozitních struktur 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  

1.1.2.6.1.06 KA 3 - Školení - Transfer 
technologií v oblasti 
materiálů pro 3D tisk 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00  

1.1.2.6.1.11 KA 3 - Vzdělávací kurz - 
Korozní inženýrství s 
praktickými příklady aplikací 
a komercializace 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  
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1.1.2.6.1.13 KA 3 - Vzdělávací kurzy 
anglického jazyka se 
zaměřením na problematiku 
VaV a transferu technologií 

0,00  0,00  0,00  -192 000,00  

1.1.2.7.1 KA 3 - Přímá podpora 
(úhrada mezd v době 
vzdělávání včetně 
zákonných odvodů) 

251,65  6 267,00  1 577 090,55  -2 143 303,05  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 031 523,54  -1 018 971,76  

Komentář Komise 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko související s veřejnou podporou, neboť podpora může být v rámci této výzvy 
příjemcům poskytnuta pouze k realizaci nehospodářských aktivit vymezených v odst. 19 Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01, dále jen „Rámec“), tudíž poskytované příspěvky nemají charakter 
veřejné podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – 
specifická část, kap. 15). Komise upozorňuje žadatele na skutečnost, že aktivity v rámci projektu musí být 
realizovány pro vlastní potřebu žadatele v rámci jeho nehospodářské činnosti a jejich výstupy musí být využívány 
pro účely projektu. V rámci projektu nesmí být poskytovány služby (např. poskytování právního poradenství, 
zpracování studií, provádění průzkumů trhu apod.) externím subjektům. Žadatel je odpovědný za to, aby nedošlo 
k přenesení veřejné podpory na další subjekt (v souladu s ust. kap. 2.2 Rámce). 
 
Vzhledem k velikosti žadatele a jeho deklarovanému obratu Komise spatřuje riziko týkající se oblasti Cashflow a 
splnění závazku vlastního spolufinancování ze strany žadatele hrazeného z neveřejných zdrojů. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k jasnějšímu vymezení a 
podrobnějšímu popisu cílových skupin a uvedení způsobu a nástrojů pro jejich oslovení a výběr. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.2.1 Zahraniční a k rozčlenění všech kumulativních položek 
rozpočtu na jednotlivé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1 Osobní výdaje 
Komise zavazuje žadatele k úpravě této položky v souvislosti s krácením interních a externích školení. Ponechání 
položky v žadatelem plánované výši by po navrhovaném krácení interních a externích školení bylo nehospodárné a 
neopodstatněné. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položej 1.1.2.3.1.4 Externí disk, 1.1.2.4.1 MS Office 2013 
a 1.1.2.6.1.01 KA 1 – Audit do položky 1.2 Nepřímé náklady. Podle Definice nepřímých nákladů (Pravidla pro žadatele 
a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3) nelze výše uvedené položky pořizovat v rámci přímých nákladů.  
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.02 KA 3 - Studijní materiály pro interní vzdělávací aktivity pro cílovou skupinu (skripta apod.) 
1.1.2.6.1.03 KA 3 - Školení - Transfer technologií a vybrané příklady aplikace povrchové úpravy výrobků 
1.1.2.6.1.04 KA 3 - Vzdělávací seminář - Transfer technologií v oblasti atmosférické plazmy 
1.1.2.6.1.05 KA 3 - Školení - Transfer technologií v oblasti výzkumu termoplastických kompozitních struktur 
1.1.2.6.1.06 KA 3 - Školení - Transfer technologií v oblasti materiálů pro 3D tisk 
1.1.2.6.1.11 KA 3 - Vzdělávací kurz - Korozní inženýrství s praktickými příklady aplikací a komercializace 
1.1.2.6.1.13 KA 3 - Vzdělávací kurzy anglického jazyka se zaměřením na problematiku VaV a transferu technologií 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položek na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou 
a na základě návrhu hodnotitele, neboť výše uvedená interní a externí školení jsou s ohledem na podporované 
aktivity výzvy nerelevantní či pouze částečně relevantní. Položka 1.1.2.6.1.13 KA 3 - Vzdělávací kurzy anglického 
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jazyka se zaměřením na problematiku VaV a transferu technologií je vyškrtnuta neboť se očekává, že řešitelský tým 
by měl mít dostatečné jazykové znalosti a tato položka přímo nepřispívá k naplnění cílů a aktivit projektu. Komise 
navrhuje úpravu této položky na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.7.1 KA 3 - Přímá podpora (úhrada mezd v době vzdělávání včetně zákonných odvodů) 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položky v souvislosti s krácením interních a externích školení. Ponechání položky 
v žadatelem požadované výši by po krácení školení bylo nehospodárné a neopodstatněné. 
 
Komise dále upozorňuje na riziko čerpání mzdových příspěvků. Mzdové příspěvky jsou poskytovány zaměstnavateli 
cílové skupiny jako náhrada části mzdových výdajů (ve výši hrubé mzdy včetně zákonných odvodů) na jeho 
pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání. Tyto náhrady se v rámci programu OP VVV mohou týkat pouze 
cílových skupin specifikovaných ve výzvě (viz Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.2). 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u 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 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Vzhledem k úpravám v klíčových aktivitách zaměřených na vzdělávání Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu 
cílových hodnot relevantních indikátorů. 
 
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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Pořadové číslo  21. 

Název žadatele Vysoké učení technické v Brně 

Název projektu VUT Příležitost 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000645 

Výsledný počet bodů 78 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 0 

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 38 431 516,88 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 38 431 516,88 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 k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu (cestovné) na jednotlivé náklady. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu.  

 
Komise nad rámec výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním PA (je-li to relevantní): 

- 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. Projekty, které nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace: 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000658 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Kancelář pro transfer technologií Ústavu přístrojové techniky AV ČR 15 970 862,50  73 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000623 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. 
Vybudování a rozvoj Centra transferu technologií ÚEB AVČR pro úspěšný přenos 

výsledků VaV do aplikační sféry 
22 125 215,32  72 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000655 Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s. CTT SVTP ČR 8 867 815,00  72 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000635 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Centrum pro inovace a transfer technologií pro Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 33 909 206,69  71,5 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000640 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Budování expertních kapacit TT na UTB ve Zlíně 10 848 748,10  70 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000643 Česká zemědělská univerzita v Praze Budování expertních kapacit a rozvoj systému transferu technologií na ČZU 39 233 052,75  70 
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V. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele. Jednání Komise se 
zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.  
   
Závěry z jednání Komise: 

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

 Komise dále navrhuje navýšení celkové finanční alokace výzvy do odpovídající výše finančních 
prostředků pro dosud projednané a doporučené projekty, které ve fázi věcného hodnocení obdržely 78 
bodů a výše, a to s ohledem na jejich kvalitu. 

 Dosud projednané projekty, které obdržely bodové ohodnocení 73 bodů a méně, Komise nedoporučuje 
k financování s ohledem na jejich kvalitu a disponibilní finanční alokaci výzvy.  

 S ohledem na kvalitu projektů, které byly Komisí projednány a nedosáhly minimální bodové hranice 78 
bodů, nenavrhuje Komise vytvoření Zásobníku náhradních projektů. 

 

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. 11. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová  
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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