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Oprava zápisu z jednání Výběrové komise Řídicího orgánu OP VVV  
Datum konání: 21. 12. 2016  
Číslo výzvy: 02_16_013 

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  16. 

Název žadatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu CERN Computing 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001404 

Výsledný počet bodů 158 

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 19 995 200,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 995 200,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé 
náklady. Rozpočet v současné podobě je nedostatečně podrobný a nesplňuje pravidla pro posouzení přehlednosti 
rozpočtu (zřejmost členění nákladů do položek a skupin a míru jejich konkretizace). 

Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci položky 1.1.2.1.1.1 Platy a k uvedení počtu jednotek s ohledem 
na počet měsíců fyzické realizace projektu.  

Komise neakceptuje návrh hodnotitele na úpravu struktury realizačního týmu, snížení počtu pracovních pozic 
a navýšení úvazků jednotlivých pracovníků, neboť by se jednalo o neadekvátní zásah do struktury týmu 
sestaveného žadatelem. 

Komise upozorňuje, že u projednávaného projektu není dle podmínek Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část kapitola 8.7.4.2 rozpoložkován rozpočet do takového detailu, aby mohla být ze strany Řídicího orgánu 
naplněna podmínka výzvy: „ŘO stanoví paušální sazbu nepřímých nákladů po doporučení projektu výběrovou 
komisí po ukončení procesu schvalování jako podíl administrativních nákladů, očištěných o nezpůsobilé výdaje, 
případně další nadhodnocené výdaje, vůči celkovým přímým způsobilým výdajům projektu.“  Komise doporučuje 
Řídicímu orgánu v tomto případě stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní výdaje 
vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 

 

* S ohledem na Komentář Komise je výsledek jednání o Žádosti o podporu „Doporučena“ měněn na „Doporučena 
s výhradou“. 

 

Členové Komise byli o této administrativní úpravě informováni.  

 
V Praze dne 17. 2. 2017       Podpis zástupce ŘO OP VVV 
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