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

 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
20. 5. 2016 
 

 
Čas zahájení jednání 

  
9:00 
 

 
Místo konání 

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

 
Pořadí jednání Komise 
 

 
2. 

 
Číslo výzvy 
 

  
02_15_004 

 
Prioritní osa  
 

  
2 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
650 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Ing. Monika Vejchodová 
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Petra Peterková, Ph.D. 
Ing. Jiří Jelínek, CSc. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Jihomoravský kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000684 

Výsledný počet bodů 95 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ------  

Nepřítomni ------  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti 

Zdrželo 
se 

Nehlasovalo 

 3 0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 79 991 232,41 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 65 803 383,77 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

14 187 848,64 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.3.3 JMK atraktivní inovativní region 
(web, microsite, aplikace, 
náborové video, Brand 
Toolkit/image banka) 

4 300 000,00  1,00  4 300 000,00  -4 300 000,00  

1.1.2.3.1.1 Notebook, dock, monitor, 
klávesnice, myš (úvazek 1,0) 

29 700,00  3,00  89 100,00  -58 176,00  

1.1.2.3.1.2 Notebook, dock, monitor, 
klávesnice, myš (úvazek 0,5) 

15 000,00  1,00  15 000,00  -9 546,00  

1.1.2.3.3.1 Identita regionu (základní 
brožura, komunikační materiály, 
fotografie atd.) 

50 000,00  1,00  50 000,00  -1 030 000,00  

1.1.2.3.3.3 JMK atraktivní inovativní region 
(manuály, roční report, rekl. 
předměty, roll-upy, plakáty, atd.) 

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

1.1.2.6.1.10 Identita regionu (správa a obsah 
webu, soutěž pro občany) 

50 000,00  1,00  50 000,00  -1 350 000,00  

1.1.2.6.1.11 hnutí Velvet Innovation 
(konference/ leadership event, 
správa a obsah webu, správa 
soc.sítí) 

250 000,00  1,00  250 000,00  -1 350 000,00  

1.1.2.6.1.12 JMK atraktivní inovativní region 
(MKT průzkum, správa webu, 
eNews, roční setkání 
ambasadorů) 

500 000,00  1,00  500 000,00  -2 570 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  7 050 362,55  -1 520 126,64  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek:  
1.1.2.3.1.1 Notebook, dock, monitor, klávesnice, myš (úvazek 1,0) 
1.1.2.3.1.2 Notebook, dock, monitor, klávesnice, myš (úvazek 0,5) 
 
Vzhledem k povaze vykonávaných činností pracovníků, kteří budou toto vybavení používat, není potřebné 
pořizovat specializovaný HW. Uvedená cena tak neodpovídá ceně obvyklé u podobného typu HW pro 
administrativní účely. 
 
1.1.1.3.3. JMK atraktivní inovativní region (web, microsite, aplikace, náborové video, Brand Toolkit/image banka) 
 
Z důvodu vysokých a nedostatečně zdůvodněných nákladů nejenom na součást položky Brand Toolkit zavazuje 
Komise žadatele ke krácení položky ve výši 4 300 000,- Kč. 
 
1.1.2.3.3.1 Identita regionu (základní brožura, komunikační materiály, fotografie atd.) 
 
Komise nesouhlasí se zařazením nákladů na propagaci „Identita regionu“ a zavazuje žadatele ke krácení položky 
na částku 50 000,- Kč. Výčet plánovaných nákupů, který není žadatelem dostatečně specifikován, neodpovídá 
reálným tržním cenám ve výši 1 080 000,- Kč. Komise se nedomnívá, že tato položka rozpočtu přispívá ke 
globálnímu naplnění této výzvy.   
 
1.1.2.3.3.2 hnutí Velvet Innovation (manifest, kom. materiály, plakáty, roll-upy, reklamní předměty atd.) 
 
Komise s ohledem na své pravomoci stanovené Jednacím řádem nenavrhuje krácení této položky, avšak 
nesouhlasí s jejím nekrácením, neboť tato položka rozpočtu nepřispívá ke globálnímu naplnění této výzvy.   
 
1.1.2.3.3.3 JMK atraktivní inovativní region (manuály, roční report, rekl. předměty, roll-upy, plakáty, atd.) 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky na částku 500 000,- Kč. Výčet plánovaných nákupů, který není 
žadatelem dostatečně specifikován, neodpovídá reálným tržním cenám ve výši 2 500 000,- Kč. 
 
1.1.2.6.1.10 Identita regionu (správa a obsah webu, soutěž pro občany)  
 
Komise nesouhlasí se zařazením nákladů na propagaci „Identita regionu“ a zavazuje žadatele ke krácení položky 
na částku 50 000,- Kč. Výčet plánovaných nákupů, který není žadatelem dostatečně specifikován, neodpovídá 
reálným tržním cenám. Komise se nedomnívá, že tato položka rozpočtu přispívá ke globálnímu naplnění této 
výzvy. 
 
1.1.2.6.1.11 hnutí Velvet Innovation (konference/ leadership event, správa a obsah webu, správa soc. sítí)  
– krácení na částku 250 000,- Kč  
 
Výčet plánovaných nákupů, který není žadatelem dostatečně specifikován, neodpovídá reálným tržním cenám. 
 
1.1.2.6.1.12 JMK atraktivní inovativní region (MKT průzkum, správa webu, eNews, roční setkání ambasadorů)  
– krácení na částku 500 000,- Kč 
 
Výčet plánovaných nákupů, který není žadatelem dostatečně specifikován, neodpovídá reálným tržním cenám. 
 
Komise upozorňuje, že žadatelem není vysvětlena potřebnost existence a vytváření 3 různých webových portálů 
a domnívá se, že pro účel naplnění projektu je efektivní vytvořit jeden webový portál. Doporučuje žadateli zvážit 
efektivitu, účelnost a hospodárnost těchto výdajů před vydáním právního aktu  
o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“) a vytvoření pouze jednoho webového portálu. 
 



 

4 
 

 
 
Komise vzhledem k naplnění cílů projektu nepovažuje za efektivní položky 1.1.2.6.1.01 Studijní cesta  
Evropa - 3 dny, 1.1.2.6.1.02 Studijní cesta Asie - 5 dnů a 1.1.2.6.1.03 Studijní cesta USA - 5 dnů  
a zavazuje žadatele před vydáním PA detailně zdůvodnit a specifikovat organizace, které plánuje navštívit. Dále 
zavazuje žadatele k zahrnutí zpráv z těchto cest do výstupů projektu. Komise doporučuje ŘO OP VVV věnovat 
při kontrole zpráv o realizaci těmto položkám zvýšenou pozornost. 
 
Žadatel v žádosti o podporu dostatečně nespecifikoval položku rozpočtu 1.1.2.7.2 Pilotní ověření; Komise 
zavazuje žadatele ke specifikaci této položky před vydáním PA, upozorňuje žadatele, že stipendia jsou 
nezpůsobilým výdajem a doporučuje ŘO OP VVV věnovat při kontrole zpráv o realizaci této položce zvýšenou 
pozornost. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu nákladů v níže uvedených položkách do kapitoly Nákup služeb,  
a to vzhledem k tomu, že výstupy aktivity Propagace budou předmětem výběrových řízení: 
1.1.2.3.3.1 Identita regionu (základní brožura, komunikační materiály, fotografie atd.) 
1.1.2.3.3.2 hnutí Velvet Innovation (manifest, kom. materiály, plakáty, roll-upy, reklamní předměty atd.) 
1.1.2.3.3.3 JMK atraktivní inovativní region (manuály, roční report, řekl. předměty, roll-upy, plakáty, atd.) 
 
Komise dále doporučuje žadateli zvážit přesun níže uvedených položek do kapitoly Nákup služeb, a to vzhledem 
k povaze těchto výdajů:  
1.1.1.3.1Identita regionu (videospoty, aplikace, infografika, flash videa, apod.) 
1.1.1.3.2 Hnutí Velvet Innovation (videa, videoprofily členů, web (příběhy, reportáže, apod.)) 
1.1.1.3.3 JMK atraktivní inovativní region (web, microsite, aplikace, náborové video, Brand Toolkit/image 
banka) 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění a kvantifikaci cílových skupin zapojených do realizace aktivity „Pilotní 
ověřování“.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 08 06 na hodnotu 150, jelikož do tohoto indikátoru 
je možné započítat i aktivity v rámci vzdělávání, v rámci kterých budou podpořeny strany podílející se na 
implementaci  RIS – jedná se např. o výroční konferenci, nebo předání zkušeností na základě studijních cest  
v rámci aktivity twinning. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty u indikátoru 6 00 00 tak, aby zahrnovala všechny osoby, 
které překročí hranici bagatelní podpory, a to v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část  
verze 2. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 43 10 tak, aby zahrnovala počet podpořených 
spoluprací vzniklých na základě realizace aktivity asistence (tj. spolupráce s nositeli voucherů), a to v souladu  
s přílohou č. 3 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA podrobněji specifikovat vzdělávací aktivity zahrnuté do projektu,  
a to co do obsahu a zaměření. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Jihočeský kraj 

Název projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000676 

Výsledný počet bodů 92 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí -------  

Nepřítomni -------  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 28 455 100,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 28 278 100,56 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

177 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.2.1.37 Finanční odměna zahraničního 
experta - partner 

0,00  0,00  0,00  -112 000,00  

1.1.2.6.1.11 Audit projektu - příjemce 0,00  0,00  0,00  -150 000,00  

1.1.2.6.1.15 Finanční odměna zahraničního 
experta - partner 

28 000,00  4,00  112 000,00  112 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  4 313 608,56  -27 000,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následující položky: 
1.1.2.6.1.11 Audit projektu příjemce 
 
Položka spadá do nepřímých nákladů projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.2.2.1.37 Finanční odměna zahraničního 
experta – partner do kapitoly Nákup služeb, a to z důvodu chybného zařazení. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA ke specifikaci konkrétních způsobů, jakými bude motivovat, 
oslovovat, informovat a vybírat účastníky zvolených cílových skupin a na základě jakých kritérií bude zapojovat 
vybrané představitele a dále k jejich kvantifikaci. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA ke specifikaci položek kapitoly rozpočtu 1.1.2.4 Nehmotný 
majetek. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 2 08 10 – Počet organizací, jejichž pracovníci 
zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících v souladu s hodnotou spolupracujících 
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subjektů tak, aby hodnota odpovídala aktivitám projektu, a to v souladu s přílohou  
č. 3 Metodický výklad výzvy.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k rozpadu položky 1.1.2.6.1.05 Nákup externích dat pro aktivitu 
Mapování – partner na konkrétní položky a uvedení do souladu s jejich výčtem uvedeným v příloze č. 27 
Komentáře k rozpočtu. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA specifikovat počet jednotek a jednotkovou cenu  
u rozpočtových položek 1.1.2.6.1.12 a 1.1.2.6.1.13, neboť tyto položky zahrnují nákup různých externích služeb 
dle přílohy č. 27 Komentáře k rozpočtu, a jelikož se nejedná o jednu zakázku s jedním dodavatelem. Komise 
v souladu s návrhem hodnotitele doporučuje rozdělení na právní služby s jednou jednotkou a na posudky 
hodnotitelů s jednotkovou cenou a počtem plánovaných jednotek.  
 
Komise upozorňuje žadatele na chybné zařazení pracovníků Jihočeské hospodářské komory 
a obdobných organizací sdružující podnikatele. Pracovníci těchto organizací patří do cílové skupiny „Pracovníci 
zabývající se výzkumem v soukromém sektoru“. Komise zavazuje žadatele k opravě této formální chyby před 
vydáním PA. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Olomoucký kraj 

Název projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000367 

Výsledný počet bodů 69 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí  ------- 

Nepřítomni  ------- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3  0  0  0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 16 249 575,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 249 575,00 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 s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Komise se však s výsledným hodnocením arbitra plně neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli 
stažení a přepracování žádosti o podporu, a to vzhledem k níže uvedeným nedostatkům.  
 
Zjištěné nedostatky, které komise zavazuje žadatele před vydáním PA odstranit: 
- v žádosti o podporu je uvedena jedna osoba na pozici RIS 3 manažera, ačkoli v rozpočtu projektu jsou tyto 

pozice dvě, navíc osoba uvedená v žádosti o podporu je současně zaměstnána jako ředitel VTP UPOL  
– uvést na pravou míru a vysvětlit, případně přeplánovat, 

- není vysvětleno zapojení některých pozic pouze na 36 měsíců, ačkoli projekt trvá 42 měsíců  
a všechny aktivity jsou plánovány na tuto dobu – vysvětlit a případně uvést v soulad, 

- potřebnost projektu není podložena žádnou analýzou, přílohou žádosti není krajská příloha RIS 3 strategie 
– doplnit relevantní dokumentaci, 

- chybí vymezení spolupráce s klíčovými partnery v projektu a soulad se strategiemi dalších klíčových partnerů 
– doplnit v partnerské smlouvě, 

- v popisu projektu chybí způsob zapojení cílových skupin a sporná je motivace studentů středních škol ke 
stážím mimo rámec jejich studia stejně jako motivace firem se této aktivity zúčastnit – specifikovat konkrétní 
způsoby, jakými bude žadatel motivovat a oslovovat účastníky zvolených cílových skupin, 

- aktivita Vzdělávání se zaměřuje pouze na realizační tým a plán vzdělávání by měl být teprve vytvořen  
– doplnit konkrétní popis aktivit a doplnit plán vzdělávání včetně rozklíčování a nacenění jednotlivých 
položek,  

- aktivita Propagace je rovněž vágně popsána a není uveden přímý vztah k položce rozpočtu 1.1.2.6.1.2 
Nákup služeb expertů – PR – doplnit popis aktivity a uvést vazbu na položky rozpočtu, 

- není blíže vysvětlen obsah položek rozpočtu 1.1.2.6.1.8 Nákup reklamního prostoru pro mkt. aktivity  
a 1.1.2.6.1.9 Portál RIS3 OLK (web) – doplnit popis aktivity a uvést vazbu na položky rozpočtu, 
 
 



 

8 
 

 
- komise doporučuje zvážit navýšení cílové hodnoty indikátorů 2 08 10 a 6 00 00 tak, aby reflektovala zahrnutí 

vzdělávání i jiných cílových skupin než jen realizačního týmu žadatele a partnera, není vidět ambice 
nabídnout a zajistit dostatečné (ne bagatelní) vzdělávání klíčovým partnerům v kraji, 

- zcela chybí popis všech indikátorů – doplnit, 
- u stanovení mzdových nákladů chybí prokázání souladu s ISPV – Komise zavazuje žadatele k podrobné 

specifikaci pozic a kódu ISPV, z něhož žadatel při stanovení mezd vycházel. V případě, že dojde k překročení 
sazeb dle kódu ISPV, zavazuje Komise před vydáním PA snížit mzdové sazby tak, aby byly v souladu 
s platnou metodikou OP VVV pro stanovení mezd a platů, 

- příloha Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF je chybně vyplněna  
a neobsahuje zásadní časové údaje ani popis dílčích výstupů u některých indikátorů – doplnit, 

- všechny aktivity jsou velmi obecně popsány a nejsou u nich uvedeny náklady, 
- udržitelnost projektu je popsána velmi obecně a nejsou vyčísleny náklady. 

 
S ohledem na množství a závažnost výhrad považuje Komise realizaci projektu ve stávající podobě za velmi 
rizikovou. 
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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 bez úprav. Předseda Komise odsouhlasil 
účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování všechny doporučené projekty, na které vystačí alokace určená pro 
danou výzvu.  
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 
Poznatky Komise k pravomocem Komise a požadavky na úpravu 

 

V Praze dne 20. 5. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Tomáš Jeřábek 

 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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