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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
31. 8. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

 
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  6. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu 
Rozvoj kanceláře transferu technologií na Jihočeské 
univerzitě 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000628 

Výsledný počet bodů 98 

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 18 739 003,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 466 753,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

272 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.6.1 Outsourcované služby 2 169 000,00  1,00  2 169 000,00  -225 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 204 973,80  -47 250,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
Žadatel nedoložil potřebnost a efektivnost položky výuka Aj zařazené v klíčové aktivitě „Rozvoj lidských zdrojů 
KTT JU“ vzhledem k aktivitám projektu. Položka není dostatečně zdůvodněna a nelze ji považovat za účelně 
vynaloženou. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
jednotlivých položek rozpočtu v souladu s přílohami žádosti o podporu, ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. 
 
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  7. 

Název žadatele Biologické centrum AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Odstraňování Bariér v Uplatnění Výsledků Výzkumu 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000641 

Výsledný počet bodů 85,5 

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 16 224 971,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 986 221,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 238 750,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2 Hardware a osobní 
vybavení 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.1.3 Nehmotný investiční 
majetek 

0,00  0,00  0,00  -100 000,00  

1.1.2.2.1 Zahraniční 1 535 000,00  1,00  1 535 000,00  -220 000,00  

1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 40 000,00  1,00  40 000,00  -10 000,00  

1.1.2.6.1 Outsourcované služby 2 754 000,00  1,00  2 754 000,00  -561 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 997 244,20  -247 750,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.2 Hardware a osobní vybavení 
1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách nezdůvodnil dostatečně potřebnost pořízení daného 
vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.1 Zahraniční 
Žadatel nepředložil dostatečně podrobný rozpočet plánovaných zahraničních cest tak, aby mohla být plně 
posouzena jejich hospodárnost a účelnost pro projekt. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách nezdůvodnil dostatečně potřebnost pořízení daného 
vybavení pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách nedostatečně specifikoval nákup služeb v klíčových 
aktivitách (KA) 1, 4, 6 a 7. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci náplně 
práce a konkrétních výstupů v oblasti transferu technologií pracovní pozice Manažer aktivity – Zapojení 
Massachusetts Institute of Technology Technology Licensing Office do aktivit ÚTT (položka 1.1.2.1.1.1.1 A - 
Manažer  Mgr. Michal Schmoranz) v souladu s přílohami žádosti o podporu. Ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na aktivity a cíle projektu a práci s cílovou skupinou. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
následujících položek rozpočtu v souladu s přílohami žádosti o podporu, ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na cíle projektu a práci s cílovou skupinou: 
1.1.2.2 Cestovní náhrady  
1.1.2.6 Nákup služeb 
 
Komise konstatuje, že klíčová aktivita KA 7 Zapojení Massachusetts Institute of Technology Technology Licensing 
Office do aktivit ÚTT jeví známky odborné spolupráce spíše než spolupráce v oblasti transferu technologií. Komise 
upozorňuje žadatele na skutečnost, že je nutné, aby tato klíčová aktivita byla v souladu s cíli výzvy. 
 
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  8. 

Název žadatele Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Název projektu 
Vytvoření Centra transferu technologií v Centru dopravního 
výzkumu v.v.i. 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000639 

Výsledný počet bodů 84 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----  

Nepřítomni ----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 992 991,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 032 964,30 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 960 027,50 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 Vytvoření databáze 
výsledků VaV 

400 000,00  1,00  400 000,00  -1 100 000,00  

1.1.2.2.1.2 Stáž členů odborného 
týmu v partnerských 
zahraničních 
institucích (4 x 4 osoby 
v rámci projektu) 

37 500,00  8,00  300 000,00  -300 000,00  

1.1.2.2.1.3 Cesty odb. týmu za 
účelem spolupráce na 
inovačních projektech, 
projektech transferu 
technologií a budování 
partnerství 

35 000,00  10,00  350 000,00  -175 000,00  

1.1.2.2.1.4 Společné workshopy s 
ostatními 
mezinárodně 
uznávanými CTT a VO 

33 200,00  8,00  265 600,00  -132 800,00  

1.1.2.2.2.1 Per Diem zahraničních 
expertů 

6 325,00  70,00  442 750,00  -442 750,00  

1.1.2.6.1.01 Průběžné vzdělávání 
odborného týmu v 
oblasti Komercializace, 
obchodních 
dovedností a 
marketingu (např. 
Obchodní vyjednávání, 

12 000,00  25,00  300 000,00  -372 000,00  
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Business networking, 
účinné obchodní 
jednání, Key Account 
Management, 
efektivní využívání 
prezentačních 
prostředků a pomůcek 

1.1.2.6.1.03 Průběžné vzdělávání 
odborného týmu v 
oblasti Jazykového 
vzdělávání 

0,00  0,00  0,00  -247 200,00  

1.1.2.6.1.05 Jednotný vizuální styl 
(logo CTT a jeho 
aplikace na vzory 
dokumentů) 

10 000,00  1,00  10 000,00  -70 000,00  

1.1.2.6.1.08 SW nástroj pro email 
marketing (4 roční 
licence) 

0,00  0,00  0,00  -50 000,00  

1.1.2.6.1.09 SW systém, který 
identifikuje firemní 
návštěvníky našeho 
webu a zjistí o jaký 
produkt či službu se 
tyto firmy zajímaly a 
doplní ověřené 
kontakty apod. (4 
roční licence) 

0,00  0,00  0,00  -95 000,00  

1.1.2.6.1.12 Organizace vlastních 
workshopů, 
konferencí, seminářů 
(s partnerskými CTT, 
pro zástupce aplikační 
sféry) 

22 500,00  10,00  225 000,00  -225 000,00  

1.1.2.6.1.14 Překlady odborných 
textů 

350,00  100,00  35 000,00  -63 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 956 134,30  -687 277,50  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.3.1 Vytvoření databáze výsledků VaV 
Jednotková cena položky je nadhodnocena, částka po krácení je dostatečná pro realizaci výsledku za předpokladu, 
že bude vytvořen ve spolupráci s odbornou firmou, která se danou problematikou zabývá. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.2.1.2 Stáž členů odborného týmu v partnerských zahraničních institucích (4 x 4 osoby v rámci projektu) 
1.1.2.2.1.3 Cesty odb. týmu za účelem spolupráce na inovačních projektech, projektech transferu technologií 
a budování partnerství 
1.1.2.2.1.4 Společné workshopy s ostatními mezinárodně uznávanými CTT a VO 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek, neboť se domnívá, že pro každého člena odborného týmu je 
1 zahraniční cesta ročně dostačující. Žadatelem plánovanou účast všech členů odborného týmu na všech 
zahraničních akcích považuje Komise za nehospodárnou.   
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.2.2.1 Per Diem zahraničních expertů 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nedůvodnil potřebnost požadovaného počtu 
jednotek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.01 Průběžné vzdělávání odborného týmu v oblasti Komercializace, obchodních dovedností a marketingu 
(např. Obchodní vyjednávání, Business networking, účinné obchodní jednání, Key Account Management, efektivní 
využívání prezentačních prostředků a pomůcek 
Položka je nadhodnocena, a to především počtem vzdělávacích kurzů a náklady na výstavy vzhledem k povaze 
a cílům projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následující položky: 
1.1.2.6.1.03 Průběžné vzdělávání odborného týmu v oblasti Jazykového vzdělávání 
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 návrhu hodnotitele a porovnání žádostí projednávaných danou 
Komisí mezi sebou.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.05 Jednotný vizuální styl (logo CTT a jeho aplikace na vzory dokumentů) 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil stanovení jednotkové ceny 
a potřebnost pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí následujících položek: 
1.1.2.6.1.08 SW nástroj pro email marketing (4 roční licence) 
1.1.2.6.1.09 SW systém, který identifikuje firemní návštěvníky našeho webu a zjistí o jaký produkt či službu se tyto 
firmy zajímaly a doplní ověřené kontakty apod. (4 roční licence) 
Uvedené položky se nejeví jako přínosné a efektivní, doporučuje se realizovat analýzu návštěvnosti jinými nástroji, 
např. GoogleAnalytics. Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil 
potřebnost daných položek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.07 SW databáze potencionálních kontaktů (4 roční licence) 
Komise považuje pořízení výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.12 Organizace vlastních workshopů, konferencí, seminářů (s partnerskými CTT, pro zástupce aplikační 
sféry) 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil potřebnost požadovaného počtu 
jednotek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.14 Překlady odborných textů 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil potřebnost požadovaného počtu 
jednotek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
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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  9. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu Centrum transferu poznatků a technologií OU v Ostravě 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000627 

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 doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 17 830 487,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 830 487,40 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 upozorňuje žadatele na skutečnost, že vzhledem k doloženému popisu pracovních náplní a rozsahu 
činností se jeví níže popsané pracovní pozice jako duplicitní. Komise zavazuje žadatele ke specifikaci pracovní 
náplně následujících pracovních pozic: 
1.1.2.1.1.1.4 Business development manažer 
1.1.2.1.1.1.5 Business development manažer 
1.1.2.1.1.1.7 Fakultní koordinátor TT 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.10 Pronájem sálu - výjezdní zasedání 
1.1.2.6.1.11 Stravné - výjezdní zasedání 
1.1.2.6.1.12 Ubytování - výjezdní zasedání 
Komise považuje výše uvedené položky za potřebné pro realizaci aktivit projektu a ke splnění cílové hodnoty 
indikátorů projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.18 Analýza prostředí univerzity 
Komise považuje výše uvedenou položku za potřebnou pro realizaci aktivit projektu. Vzhledem k tomu, že položka 
však nebyla v žádosti o podporu ani souvisejících přílohách dostatečně vysvětlena, Komise zavazuje žadatele před 
vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k její bližší specifikaci. Ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na cíle a aktivity projektu.  
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.7.25 Výjezdní zasedání - cestovné 
Komise považuje výše uvedenou položku za potřebnou pro realizaci aktivit projektu a ke splnění cílové hodnoty 
indikátorů projektu. 
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Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
 
Komise konstatuje, že realizace vzdělávacích aktivit v oblasti transferu technologií by měla probíhat v průběhu 
celého období fyzické realizace projektu, především pak v jejím úvodu, nikoliv pouze v posledním roce fyzické 
realizace projektu, neboť hlavním cílem výzvy Budování expertních kapacit – transfer technologií je podpořit 
rozvoj lidských zdrojů v odborných znalostech v centrech transferu technologií. V souvislosti s tímto 
konstatováním Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu harmonogramu aktivit projektu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 
 
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  10. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu Rozvoj komercializace výsledků VaV Masarykovy univerzity 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000632 

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 25 405 886,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 25 405 886,00 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 identifikuje riziko v nedoložení plánu výběrových řízení a upozorňuje žadatele na riziko dělení veřejných 
zakázek. Komise doporučuje/zavazuje žadatele, aby plán realizovaných výběrových řízení doložení před vydáním 
právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. 
 
Komise doporučuje žadateli více zacílit výstupy a aktivity projektu směrem ke komerční sféře s ohledem na věcné 
zaměření výzvy a její cíle. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
jednotlivých položek rozpočtu v souladu s přílohami žádosti o podporu. Ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na cíle a aktivity projektu a práci s cílovou skupinou. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy rozpočtu projektu. 
Komise doporučuje žadateli specifikovat nastavení cílové hodnoty indikátoru 2 08 00 Počet podpořených 
výzkumných a akademických pracovníků a indikátoru 2 08 03 Počet podpořených administrativních a technických 
pracovníků ve VaV  s ohledem na informace a počty podpořených osob popsané v žádosti o podporu 
a v souvisejících přílohách v souvislosti s počtem plánovaných kurzů a školení. 
 
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  11. 

Název žadatele Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Název projektu 
Vytvoření systému pro efektivní komunikaci s aplikační 
sférou 

Registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000657 

Výsledný počet bodů 81,5 

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 22 514 017,22 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 755 631,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 758 385,50 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 Úprava informačního 
systému 

400 000,00  1,00  400 000,00  -1 100 800,00  

1.1.2.1.1.3.2 Externí konzultant II 0,00  0,00  0,00  -225 000,00  

1.1.2.1.1.3.3 HR specialista 0,00  0,00  0,00  -395 000,00  

1.1.2.1.1.3.4 Poradní výbor 390,00  300,00  117 000,00  -210 600,00  

1.1.2.1.1.3.5 Externí skaut 0,00  0,00  0,00  -579 150,00  

1.1.2.3.1.2 přenosný počítač 20 000,00  5,00  100 000,00  -140 000,00  

1.1.2.6.1.18 Spolupráce s NTK 0,00  0,00  0,00  -200 000,00  

1.1.2.6.1.20 Právní služby 1 500,00  100,00  150 000,00  -1 082 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 081 555,92  -825 835,50  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.3.1 Úprava informačního systému 
Jednotková cena položky je nadhodnocena, Komise se domnívá, že částka po krácení je dostatečná pro realizaci 
výsledku za předpokladu, že financování SW bude probíhat ve spolupráci s odbornou firmou, která se zabývá 
danou problematikou. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.2 Externí konzultant II 
1.1.2.1.1.3.3 HR specialista 
1.1.2.1.1.3.4 Poradní výbor 
1.1.2.1.1.3.5 Externí skaut 
Vzhledem k obecně popsaným pracovním náplním a rozsahu činností se jeví navrhované pracovní úvazky jako 
nadhodnocené a zároveň dochází k částečnému překrývání pracovních náplní (např. položky 1.1.2.1.1.3.1 Externí 
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konzultant I a 1.1.2.1.1.3.2 Externí konzultant II, dále položky 1.1.2.1.1.1.08 Interní skaut a 1.1.2.1.1.3.5 Externí 
skaut). S ohledem na částečnou duplicitu pracovní náplně výše uvedených položek nebyla potřebnost těchto pozic 
žadatelem dostatečně zdůvodněna. U položky 1.1.2.1.1.3.4 Poradní výbor žadatel nezdůvodnil dostatečně 
potřebnost požadovaného počtu jednotek, dále nebyla zdůvodněna klíčovost dané pracovní pozice. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.2 přenosný počítač 
Komise navrhuje krácení jednotkové ceny v souladu se Seznamem doporučených cen vybavení OP VVV, 
překročení doporučených cen nebylo žadatelem dostatečně zdůvodněno. Ke krácení počtu jednotek dochází 
v souvislosti s vyškrtnutím pozic Externí konzultant II, HR specialista a Externí skaut. Ponechání počtu jednotek 
v žadatelem požadované výši by po navrženém vyškrtnutí pozic bylo neopodstatněné a nehospodárné.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.6.1.18 Spolupráce s NTK 
1.1.2.6.1.20 Právní služby 
Žadatel v žádosti o podporu ani v souvisejících přílohách dostatečně nezdůvodnil potřebnost výše uvedených 
položek pro realizaci klíčových aktivit projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.19 Přístupy k databázím 
Komise považuje výše uvedenou položku za potřebnou pro realizaci 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) 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
jednotlivých položek rozpočtu v souladu s přílohami žádosti o podporu, ze specifikace musí být zřejmá přímá 
vazba na cíle a aktivity projektu a práci s cílovou skupinou. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že v souladu s podmínkami výzvy (viz kapitola 11.3.1. Pravidla pro žadatele 
a příjemce – specifická část) musí být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity podpořené osoby v souhrnu 
dosahovaly minimální hranice bagatelní podpory. Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 
6 00 00 v souladu s touto podmínkou. 

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

- k rozčlenění všech kumulativních položek rozpočtu na jednotlivé náklady; 

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

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

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

úpravě v souladu s touto přílohou; 

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

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

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

5.2.2 a 8.1.5.  
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. 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 31. 8. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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