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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
25. 11. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

 
Červená zasedací místnost, 4. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_013 Výzkumné infrastruktury 

 
Prioritní osa 
 

PO1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

4 000  000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Richard Hubl  
Ing. Miroslav Valeš, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu European Spallation Source - účast České republiky - OP 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001794 

Výsledný počet bodů 167,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 631 371 132,17 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 631 371 132,17 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob 

Název projektu E-infrastruktura CESNET - modernizace 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001797 

Výsledný počet bodů 167 

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 208 000 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 208 000 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady. Jedná se 
především o položky 1.1.2.2.1 Zahraniční, 1.1.2.6.1 Outsorcované služby. 
 
Komise nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu 
LINDAT/CLARIN -  Výzkumná infrastruktura pro jazykové 
technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001781 

Výsledný počet bodů 163 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 19 986 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 986 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
 Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Upgrade Českého centra fenogenomiky: vývoj k translačnímu 
výzkumu 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001789 

Výsledný počet bodů 162,5 

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 63 150 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 63 150 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k doložení chybějící nabídky položky 1.1.1.3.4 Konverzní systém pro kalorimetrii, cenová 
nabídka doložená se žádostí o podporu se nevztahuje k danému vybavení. 
  
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny. 
                                                        
Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu cílových hodnot indikátoru 2 04 02 Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných subjektech – ženy a indikátoru 2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – ženy.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu ELIXIR-CZ: Budování kapacit 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777 

Výsledný počet bodů 161 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 68 538 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 68 538 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu.  
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie 
pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 

Výsledný počet bodů 161 

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 45 734 985,07 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 45 734 985,07 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k bližší specifikaci oponentní skupiny, především k určení četnosti jejího jednání. Komise 
doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena minimálně na jedenkrát za šest 
měsíců. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze „PA“) 
k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti a závažnosti rizik. 
 
Komise doporučuje žadateli:  

- upravit strukturu realizačního týmu, snížit počet pracovních pozic a navýšit úvazky jednotlivých 
pracovníků; 

- navýšit cílovou hodnotu indikátoru 2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách – ženy, ze současné hodnoty 1 na minimální cílovou hodnotu 3. 

 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Jazyková variabilita v CNC 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001758 

Výsledný počet bodů 160 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 18 558 960,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 465 440,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 093 520,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.2.1.1 Cestovné (výdaje na dopravu) 7 000,00  4,00  28 000,00  -77 000,00  

1.1.2.2.1.2 Cesty v EU (výdaje na ubytování) 2 700,00  16,00  43 200,00  -159 300,00  

1.1.2.2.1.3 Stravné v EU 1 350,00  20,00  27 000,00  -94 500,00  

1.1.2.2.1.4 Vedlejší výdaje (konferenční 
poplatky, místní doprava) 

15 000,00  4,00  60 000,00  -165 000,00  

1.4 Administrativní výdaje   3 493 088,00  -597 720,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé 
náklady. Jedná se především o položku 1.1.2.6.1 Outsorcované služby. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek:  
1.1.2.2.1.1 Cestovné (výdaje na dopravu) 
1.1.2.2.1.2 Cesty v EU (výdaje na ubytování) 
1.1.2.2.1.3 Stravné v EU 
1.1.2.2.1.4 Vedlejší výdaje (konferenční poplatky, místní doprava) 
Komise zavazuje žadatele k úpravě počtu jednotek položky 1.1.2.2.1.1 Cestovné (výdaje na dopravu) a položky 
1.1.2.2.1.4 Vedlejší výdaje (konferenční poplatky, místní doprava) s ohledem na počet příspěvků žadatele, 
uvedený v příloze Studie proveditelnosti. S tím souvisí i krácení položky 1.1.2.2.1.2 Cesty v EU (výdaje 
na ubytování) a položky 1.1.2.2.1.3 Stravné v EU v souladu s pravidly 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) 
na počet 4 nocí a 5 dní připadajících na jednu zahraniční cestu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položky 1.4 Administrativní výdaje na výši rovnající se maximálně 25 % 
celkových způsobilých výdajů projektu po krácení Komisí dle paušálních sazeb uvedených v kap. 8.6.2 Pravidel 
pro žadatele a příjemce – obecná část. 
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Komise zavazuje žadatele k podrobné a standardizované specifikaci rizik projektu a k doplnění pravděpodobnosti 
a závažnosti rizik. 
 
Komise doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření změnit strukturu odborného týmu 
projektu a doplnit odborný tým o pracovníka s  odbornými znalostmi a zkušenostmi na úrovni excelentního 
pracovníka. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 

Název projektu COMPASS VI - Výzkum 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001551 

Výsledný počet bodů 156,5 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 38 833 483,76 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 38 833 483,76 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
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 nenavrhuje žádné krácení rozpočtu projektu. 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko související s pořízením položky 1.1.1.3.1 Svazek NBI, jejíž pořizovací hodnota 
výrazně převyšuje náklady alokované v rozpočtu projektu s ohledem na skutečnost, že se jedná o klíčové vybavení 
pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise doporučuje žadateli navýšení cílové hodnoty indikátoru 2 05 02 Počet výzkumníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – ženy, ze současné hodnoty 0 na minimální cílovou hodnotu 1. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Vysoké učení technické v Brně 

Název projektu 
Výkonové laboratoře CVVOZE - modernizace výzkumné 
infrastruktury 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001638 

Výsledný počet bodů 153,5 

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 28 972 120,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 27 058 752,02 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 913 368,58 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.4.1.1.1 Platy   1 328 088,00  -1 427 887,00  

1.4.1.1.1.1 Manažer projektu 16 800,00  36,00  604 800,00  604 800,00  

1.4.1.1.1.2 Finanční manažer 12 310,80  36,00  443 188,80  443 188,80  

1.4.1.1.1.3 Administrativní síla 6 259,20  36,00  225 331,20  225 331,20  

1.4.1.1.1.4 Administrátor VZ 7 824,00  7,00  54 768,00  54 768,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

332 022,00 1,00 332 022,00  -356 971,75  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

119 527,92 1,00 119 527,92  -128 509,83  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady a k jejich bližší 
specifikaci. Jedná se především o položku 1.1.1.3 Stroje a zařízení, položku 1.1.2.1.1.1 Platy, položku 1.4.1 Osobní 
výdaje. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.4.1.1.1 Platy 
Komise zavazuje žadatele ke sloučení výkonných pozic do pozice manažera projektu s úvazkem 0,3 FTE po celou 
dobu realizace projektu při zachování jednotkové ceny dle přílohy Komentář k rozpočtu (Projektový manažer – 
56 000 Kč). Komise dále zavazuje žadatele ke sloučení úvazků všech pozic, jejichž pracovní činnost je finančního 
charakteru, do pozice finančního manažera s úvazkem 0,3 FTE po celou dobu realizace projektu při zachování 
jednotkové ceny dle přílohy Komentář k rozpočtu (Finanční manažer – 41 036 Kč). Komise dále zavazuje žadatele 
ke sloučení úvazků administrativního pracovníka s úvazkem 0,2 FTE po celou dobu realizace projektu při zachování 
jednotkové ceny dle přílohy Komentář k rozpočtu (Administrativní síla 31 296 Kč). Pracovní úvazek pozice 
Administrátor VZ zůstává v původní výši, ale je krácena doba úvazku max. do 31. 7. 2017, tj. měsíc po ukončení 
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vyhlášených veřejných zakázek. U výše uvedených pracovních pozic Komise zavazuje žadatele k dodržení počtu 
jednotek s ohledem na 36 měsíců fyzické realizace projektu, v žádosti o podporu a souvisejících přílohách není 
vyšší počet jednotek zdůvodněn.  
 
Výše uvedené úpravy administrativního týmu jsou platné po celou dobu fyzické realizace projektu a tvoří 
maximální výši jednotkové ceny položky 1.4.1.1.1 Platy. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.4.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.4.1.4 FKSP 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 11 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 3 na cílovou hodnotu 6 a indikátoru 2 02 16 
Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 
ze současné hodnoty 2 na cílovou hodnotu 4 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu projektu. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní 
infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818 

Výsledný počet bodů 150 

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 19 999 388,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 872 758,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

126 630,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.4.1.1.1 Platy 1 662 900,00  1,00  1 662 900,00  -94 500,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z 
platů a DPČ 

415 725,00  1,00  415 725,00  -23 625,00  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z 
platů a DPČ 

149 661,00  1,00  149 661,00  -8 505,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu v žádosti o podporu dle podrobností 
uvedených v příloze Detailní rozpočet.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.4.1.1.1 Platy 
Komise zavazuje žadatele k úpravě pracovní pozice 1.4.1.1.1.4 Manažer VŘ na úvazek 0,25 FTE s ohledem 
na plánovaný počet výběrových řízení a jejich harmonogram. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.4.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.4.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.4.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.4.1.4 FKSP 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru CO 25 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují 
v modernizovaných výzkumných infrastrukturách, ze současné hodnoty 2 na cílovou hodnotu odpovídající součtu 
FTE výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách v rámci projektu 
z OP VVV, a délce fyzické realizace projektu. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Česká literární bibliografie - Český literární internet : data, 
analýzy, výzkum 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001743 

Výsledný počet bodů 148 

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 19 552 856,38 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 483 447,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

69 408,48 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.3 Člen Scientific Board 15 688,60  12,00  188 263,20  -62 754,40  

1.4 Administrativní výdaje   3 896 689,58  -6 654,08  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.1.2.1.1.3.3 Člen Scientific Board             
Vzhledem k popsaným pracovním náplním a rozsahu činností se jeví navrhované pracovní úvazky jako 
nadhodnocené a zároveň dochází k částečnému překrývání pracovních náplní (výdaje na předsedu a tajemníka 
jsou již kalkulovány v pol. 1.1.2.1.1.3.1. Předseda Scientific Board a 1.1.2.1.1.3.2 Tajemník Scientific Board). 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položek na základě neprokázané potřebnosti výše úvazků uvedených pozic 
pro realizaci klíčových aktivit projekt. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položky 1.4 Administrativní výdaje na výši rovnající se maximálně 25 % 
celkových způsobilých výdajů projektu po krácení Komisí dle paušálních sazeb uvedených v kap. 8.6.2 Pravidel 
pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 1 na cílovou 
hodnotu minimálně 3 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu projektu. 
 
Komise doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření změnit strukturu odborného týmu 
projektu a doplnit odborný tým o pracovníka s odbornými znalostmi a zkušenostmi na úrovni excelentního 
pracovníka. 
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Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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Pořadové číslo  12. 

Název žadatele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

Název projektu 
CZECRIN_PRO PACIENTY - zavádění inovativních moderních 
terapií 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001826 

Výsledný počet bodů 147,5 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 19 996 786,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 19 996 786,00 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 

1.1.2.3.2.1 hromatografická kolona - FNUSA-
ICRC 

25 000,00  1,00  25 000,00  0,00  

1.1.2.3.3.1 Spotřební materiál pro výzkum - 
FNUSA-ICRC 

145 000,00  1,00  145 000,00  0,00  

1.1.2.3.3.2 Spotřební materiál pro výzkum - MU 280 000,00  1,00  280 000,00  0,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících kapitol: 
1.1.2.3.2. Stroje a zařízení 
1.1.2.3.2. Materiál 
Komise zavazuje žadatele k úpravě jednotkové ceny a počtu jednotek, neboť z popisu položek vyplývá, že se jedná 
o administrativní pochybení a záměnu obou hodnot.  
 
Komise zavazuje žadatele ke zřízení a specifikaci oponentní skupiny, povinnost zřídit nejpozději do 31. 12. 2017 
oponentní skupinu (např. Scientific Board) je uvedena z kap. 7.1.1. Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část. Komise doporučuje žadateli, aby četnost setkávání oponentní skupiny byla ustanovena minimálně 
na jedenkrát za šest měsíců. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 2 02 16 Odborné publikace (vybrané typy 
dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty ze současné hodnoty 1 na cílovou 
hodnotu minimálně 2 s ohledem na velikost a výši úvazků odborného týmu projektu. 
 
Komise dále zavazuje žadatele ke specifikaci způsobu stanovení cílové hodnoty indikátoru CO 25 Počet 
výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách, a indikátoru 2 05 02 
Počet výzkumníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách – ženy, ve vztahu k FTE 
odborných pracovníků zaměstnaných na projektu. 
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Komise doporučuje žadateli s ohledem na velikost projektu a jeho zaměření změnit strukturu odborného týmu 
projektu a doplnit odborný tým o pracovníka s odbornými znalostmi a zkušenostmi na úrovni excelentního 
pracovníka z oblasti genetiky či imunologie. 
 
Komise upozorňuje žadatele na riziko související s dělením zakázek na přístrojové vybavení. Žadatel je povinen 
dodržovat postupy stanovené v zákoně č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 
a postupy stanovené v kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
Komise upozorňuje, že u projednávaných projektů není vždy 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 u takovýchto případů stanovit individuální sazbu nepřímých nákladů na 0 % a administrativní 
výdaje vykazovat formou úplného vykazování obdobně jako přímé výdaje projektu.  
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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.    
 
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 25. 11. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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