
 

 

 

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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
21. 7. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo výzvy 
 

02_15_003 

 
Prioritní osa 
 

PO1 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

 
2 500 000 000,00 Kč 
 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

RNDr. Michal Svoboda, CSc. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Pavel Koudelák, Ph.D. 
doc. RNDr. Ludmila Zajoncová, Ph.D. 

 

 



 

 

 

 

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1.  

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

Název projektu 
Strukturní gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních 
principů přes biologické funkce k terapeutickým cílům. 
Podpora integrovaného výzkumného týmu 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477 

Výsledný počet bodů 338 

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 158 919 890,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 158 554 070,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

365 820,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.4.1.1.1.1 Koordinátor projektu 5 600,00  70,00  392 000,00  -133 000,00  

1.4.1.1.1.2 Výkonný manažer 28 000,00  70,00  1 960 000,00  -140 000,00  

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  2 751 000,00  -68 250,00  

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  990 360,00  -24 570,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:  
1.4.1.1.1.1 Koordinátor projektu 
Krácení jednotkové mzdy ze 7 500 Kč na 5 600 Kč při zachování úvazku 0,1 FTE. 
Mzda po přepočtu na 1,0 FTE překračuje bez bližšího zdůvodnění limit 56 000 Kč, stanovený pro administrativní tým 
dle dokumentu Mzdové limity, verze 2 OP VVV. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:   
1.4.1.1.1.2 Výkonný manažer 
Krácení jednotkové mzdy ze 30 000 Kč na 28 000 Kč při zachování úvazku 0,5 FTE. 
Mzda po přepočtu na 1,0 FTE překračuje bez bližšího zdůvodnění limit 56 000 Kč, stanovený pro administrativní tým 
dle dokumentu Mzdové limity, verze 2 OP VVV. 



 

 

 

 
Pracovní pozice Koordinátor projektu  a Výkonný manažer jsou svojí pracovní náplní zařazeny do administrativního 
týmu, ve kterém je využití limitu pro klíčové a exceletní vědecké pracovníky nedůvodné, a tedy nezpůsobilé. 

Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 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 položky rozpočtu 1.4.1.4 FKSP rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 1.4.1.1 
(je-li relevantní). 

Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky:   
1.4.6.2.1 Režie 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového 
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o 
poskytnutí/převodu podpory (dále pouze PA) vhodným způsobem doložit rozčlenění režijních nákladů a část 
připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací nového výzkumného záměru přesunout do 
přímých nákladů.  

Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 

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; 
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich 

případné vyškrnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského 
software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho 
pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní 
multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž 
nezpůsobilý; 

- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné uvedení 
v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu; 

- 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.  

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.  

Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit pravomoc 
KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu. 
 



 

 

 

Pořadové číslo  2.  

Název žadatele Česká zemědělská univerzita v Praze 

Název projektu 

Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v 
Praze a jeho přístrojově-technického zázemí zaměřeného na 
mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně genů 
po úroveň krajiny) 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433 

Výsledný počet bodů 319 

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 247 730 403,73 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 246 027 705,97 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 702 697,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.11 Junior researcher  G 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.1.1.12 Junior researcher  G 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.1.1.13 Junior researcher  T 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.1.1.14 Junior researcher  T 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.1.1.15 Junior researcher  L 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.1.1.16 Junior researcher  L 54 248,00  72,00  3 905 856,00  -126 144,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  16 965 144,00  -189 216,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  6 107 451,84  -68 117,76  

1.1.2.6.1.26 Náklady na publikování - 
překlad a jazyková korektura 

9 770,00  100,00  977 000,00  -488 500,00  

1.4.7.1.1 Poradenství při zpracování 
projektové žádosti 

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

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.11 Junior researcher  G 
1.1.2.1.1.1.12 Junior researcher  G 
1.1.2.1.1.1.13 Junior researcher  T 



 

 

 

1.1.2.1.1.1.14 Junior researcher  T 
1.1.2.1.1.1.15 Junior researcher  L 
1.1.2.1.1.1.16 Junior researcher  L 
Uvedeno do souladu s přílohou Realizační tým. Sazba uvedená v rozpočtu neodpovídá sazbě dle kódu ISPV 2131, 
který u těchto pozic uvedl žadatel v povinné příloze Realizační tým.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 dochází ke snížení 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 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položek rozpočtu 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a 1.1.2.1.4 
FKSP rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 1.1.2.1.1 (je-li relevantní). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.26 Náklady na publikování - překlad a jazyková korektura 
Excelentní odborný tým by měl být schopen připravit publikace tak, aby potřebovaly jen minimální jazykovou 
a terminologickou korekturu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.4.7.1.1 Poradenství při zpracování projektové žádosti 
Na základě porovnání položek v žádostech o podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou, Komise navrhuje 
krácení této položky v plné výše. Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 
3E) výdajů vynakládaných z veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV.  
 
Komise doporučuje žadateli zvážit přesun položky 1.1.2.6.1.27 Úpravy laboratoří pro instalaci Farradayovy klece 
(odstínění), klimatizace, rozvod plynů do kapitoly 1.1.1.2 Budovy a stavby, pokud se jedná o investiční výdaj. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.4.6.2 Energie 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového 
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným způsobem 
doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací nového 
výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.  
 
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
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; 
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich 

případné vyškrtnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského 

software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho 

pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní 

multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž 

nezpůsobilý; 



 

 

 

- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné uvedení 

v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu; 

- 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.  

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.  
 
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit pravomoc 
KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu. 
 

  



 

 

 

 

Pořadové číslo  3.  

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Výzkumné centrum pro studium patogenu z rodu 
Phytophthora 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000453 

Výsledný počet bodů 320 

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 240 686 694,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 223 736 312,00 Kč  

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

16 950 382,00 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  -200 000,00 

1.1.2.3.1.3 Externí disk 0,00 0,00 0,00 -35 700,00 

1.4.1.1.1 Platy   10 323 700,00 -12 087 300,00 

1.4.1.1.3.1 Zajištění odborných a 
laboratorních prací 

0,00  0,00  0,00  -270 000,00 

1.4.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  2 580 925,00 -3 021 825,00 

1.4.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

0,00  0,00  929 133,00 -1 087 857,00 

1.4.1.5.2 Nemocenská hrazená 
zaměstnancům 

0,00 0,00 0,00 -80 000,00 

1.4.3.1.1 Notebook 20 000,00  5,00  100 000,00  -100 000,00  

1.4.3.1.2 PC set (pc, monitor, 
klávesnice, myš) 

22 700,00  1,00  22 700,00  -22 700,00  

1.4.3.1.3 Smartophone 15 000,00  3,00  45 000,00  -45 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následujících položek: 
1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům 
1.4.1.5.2 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 úpravám následujících položek: 
1.4.1.1.1.01 Hlavní manažer projektu 
1.4.1.1.1.02 Finanční manažer 
1.4.1.1.1.03 Manažer zahraničních aktivit 
1.4.1.1.1.04 Manažer práce s cílovou skupinou 
1.4.1.1.1.05 PR manažer 
1.4.1.1.1.06 Koordinator veřejných zakázek 
1.4.1.1.1.08 Asistent projektu (HR a finanční) 
1.4.1.1.1.09 Účetní referent 
1.4.1.1.1.10 IT specialist 
Osobní náklady spojené s administrativním týmem činí 30,38 mil. Kč, v celkovém rozpočtu projektu tvoří 
administrativní výdaje 12,6 %. Administrativní tým je nadhodnocen vůči velikosti odborného týmu.  
 
Komise navrhuje krácení položky 1.4.1.1.1 Platy (vyjma pozic 1.4.1.1.1.07 GIS specialist a  1.4.1.1.1.11 Pomocný 
technický a administrativní personál – viz krácení dále)  na  30 %, přičemž rozložení krácení mezi jednotlivé pozice 
ponechává na žadateli.  
   
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky: 
1.4.1.1.1.07 GIS specialist 
Dle pracovní náplně se nejedná o člena administrativního týmu. Komise se domnívá, že tato pozice uměle 
navyšuje počet členů odborného týmu, který je pevně stanoven výzvou. Komise tedy navrhuje úplné vyškrtnutí 
této položky, neboť v případě návrhu na její přesun do odborného týmu by žádost o podporu nebyla v souladu 
s podmínkami výzvy. V takovém případě by Komise musela využít své pravomoci a žádost o podporu nedoporučit 
k financování z důvodu nedodržení podmínek výzvy po úpravách navržených Komisí.   
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky: 
1.4.1.1.1.11 Pomocný technický a administrativní personál 
Dle pracovní náplně část této pozice spadá do administrativního, část do odborného týmu. Komise tedy navrhuje 
krácení této položky o 80 % za část činnosti, která spadá do odborného týmu. V případě návrhu na přesun této 
části do odborného týmu by žádost o podporu nebyla v souladu s podmínkami výzvy. V takovém případě by 
Komise musela využít své pravomoci a žádost o podporu nedoporučit k financování z důvodu nedodržení 
podmínek výzvy po úpravách navržených Komisí.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujícící položky: 
1.4.1.1.3.1 Zajištění odborných a laboratorních prací 
Dle pracovní náplně se nejedná o člena administrativního týmu. Komise se domnívá, že tato pozice uměle 
navyšuje počet členů odborného týmu, který je pevně stanoven výzvou. Komise tedy navrhuje úplné vyškrtnutí 
této položky, neboť v případě návrhu na její přesun do odborného týmu by žádost o podporu nebyla v souladu 
s podmínkami výzvy. V takovém případě by Komise musela využít své pravomoci a žádost o podporu nedoporučit 
k financování z důvodu nedodržení podmínek výzvy po úpravách navržených Komisí. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.4.1.1 dochází ke snížení následující položky/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 k úpravě následujícících položek: 
1.4.3.1.1 Notebook – kráceno na 5 ks 
1.4.3.1.2 PC set (pc, monitor, klávesnice) – kráceno na 1 ks 
1.4.3.1.3 Smartophone – kráceno na 3 ks 
V důsledku krácení počtu osob a jejich úvazků v administrativním týmu je nutné krátit i počet techniky. Krácením 
počtu kusů dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z 
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujícící položky: 
1.1.2.3.1.3 Externí disk 
V souladu s kap. 8.7.4.3 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část jsou veškeré nosiče dat bez ohledu na 
jejich využití v projektu zahrnuty do nepřímých nákladů. Daná položka tedy není v přímých nákladech způsobilým 
výdajem. Vzhledem k tomu, že v administrativních výdajích jsou již externí disky rozpočtovány, navrhuje Komise 
krácení nikoliv přesunutí této položky. Komise navrhuje krácení této položky rovněž s přihlédnutím k zařazení 
obdobných položek v ostatních žádostech o podporu projednávaných danou Komisí.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujícící položky: 
1.4.6.2.1 Režijní náklady 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového 
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným způsobem 
doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací 
nového výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.  
 
Komise zavazuje žadatele k rozdělení výdajů v položce 1.1.2.6.1.09 Vložné - účast na konferencích tak, aby část 
výdajů na vložné na konferencích za osoby realizačního týmu byla přesunuta do položky 1.1.2.2.2 Zahraniční 
v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.6.2 Způsobilé výdaje a část výdajů na vložné 
na konferenci pro cílovou skupinu zůstala v položce 1.1.2.6.1.09 Vložné - účast na konferencích. 
 
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
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; 
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich 

případné vyškrtnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského 

software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho 

pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní 

multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž 

nezpůsobilý; 

- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné 

uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu; 

- 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.  

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.  
 
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit 
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu. 
 

  



 

 

 

 

Pořadové číslo  4.  

Název žadatele Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. 

Název projektu Centrum rekonstrukčních neurověd 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000419 

Výsledný počet bodů 317 

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 152 574 846,90 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 152 242 346,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

332 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.4.3.1.2 Media pro zálohování dat 262 500,00  1,00  262 500,00  -332 500,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky: 
1.4.3.1.2 Media pro zálohování dat 
Každoroční náklady na podkapitolu 1.4.3.1. HW a osobní výdaje v položce Média pro zálohování dat ve výši 100 
tis. každý rok jsou více než přehnané. Komise zavazuje žadatele k ponechání stávající částky pro roky 2016 a 2017 
a od roku 2018 ke krácení výdajů v položce na 30 % požadované částky (dle přílohy Podrobný rozpočet projektu), 
tzn. maximálně 30 tis.. Nákup tohoto zařízení je pro dosažení cílů projektu nadbytečný. Navíc položka (přenosné 
disky, DVD, USB) neodpovídá technickým možnostem a požadavkům na uchovávání dat v současné době. 
Krácením položky dojde k zajištění hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti (principy 3E) výdajů vynakládaných z 
veřejných zdrojů prostřednictvím OP VVV. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravám následující položky: 
1.4.6.2 Energie 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.6.4 režijní náklady související s realizací nového 
výzkumného záměru spadají do přímých nákladů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA vhodným způsobem 
doložit rozčlenění režijních nákladů a část připadající na financování režijních nákladů souvisejících s realizací 
nového výzkumného záměru přesunout do přímých nákladů.  
 
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 



 

 

 

 
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; 
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje 

jejich případné vyškrtnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu 

kancelářského software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být 

výdaje na jeho pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina 

žadatelů vlastní multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za 

nehospodárný, a tudíž nezpůsobilý; 

- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné 

uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu; 

- 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.  

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.  
 
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit 
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu. 
 

  



 

 

 

 

Pořadové číslo  5.  

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

Název projektu Kovy, rostliny a lidé 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000336 

Výsledný počet bodů 313 

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 131 741 623,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 131 741 623,00 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 

1.1.2.6.1.6 Úklid laboratoří 0,00  0,00  0,00  -356 000,00  

1.4.7.1.2 Úklid laboratoří 356 000,00  1,00  356 000,00  356 000,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.2.6.1.6 Úklid laboratoří do kapitoly 1.4 
Administratvní výdaje v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4 Nepřímé náklady. 
 
Komise doporučuje žadateli v období udržitelnosti zajistit personální obsazení týmu i z tuzemských vědeckých 
pracovníků.  
 
Komise upozorňuje žadatele na definici věcné způsobilosti výdajů z hlediska míry využívání zakoupeného majetku, 
materiálu nebo služby v projektu, uvedenou v kap. 8.7.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. 
 
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; 
- aby před vydáním PA zvážil nutnost pořízení kancelářského software za katalogové ceny a doporučuje jejich 

případné vyškrtnutí z rozpočtu projektu. Pokud tak žadatel neučiní, bude zdůvodnění nákupu kancelářského 

software za katalogové ceny vyžadováno v průběhu realizace projektu a popř. mohou být výdaje na jeho 

pořízení, či jejich část klasifikovány jako nezpůsobilé. Vzhledem ke skutečnosti, že většina žadatelů vlastní 



 

 

 

multilicence, považuje Komise nákup kancelářského software za katalogové ceny za nehospodárný, a tudíž 

nezpůsobilý; 

- ke kontrole cílových hodnot indikátorů v žádosti o podporu a ve Studii proveditelnosti a jejich případné 

uvedení v soulad dle údajů uvedených v žádosti o podporu; 

- 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.  

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.  
 
Komise doporučuje zvážení organizačního zařazení KZVP v organizaci. Komise doporučuje žadateli zajistit 
pravomoc KZVP odpovídající vedoucímu samostatného týmu. 
 

  



 

 

 

 
 

Pořadové číslo  6.  

Název žadatele Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Laboratoř  laserově-ultrazvukové charakterizace 
nanostrukturovaných materiálů 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000486 

Výsledný počet bodů 307,5 

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 Nestanoven 

Požadovaná výše finanční podpory 151 886 927,48 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise rozhodne o výsledku fáze výběru tohoto projektu (doporučení k financování, zařazení do Zásobníku 
náhradních projektů, nedoporučení k financování po projednání) po projednání všech předložených žádostí o 
podporu (včetně žádostí, které na základě důvodných Připomínek k podkladům v procesu schvalování prošly 
opravným hodnocením) na posledním jednání Komise.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pořadové číslo  7.  

Název žadatele Univerzita Karlova v Praze 

Název projektu Politická moc a náboženská autorita ve starém Egyptě 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000345 

Výsledný počet bodů 307 

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 

--- --- --- --- 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu --- 

Požadovaná výše finanční podpory 100 025 349,20 Kč 

Komentář Komise 
 
Žádost o podporu byla Komisí řádně projednána. Z důvodu následného předložení Připomínek k podkladům 
v procesu schvalování a jejich vyhodnocení Přezkumnou komisí jako důvodných bylo rozhodnutím zástupce ŘO 
OP VVV s právem veta projednávání anulováno. Žádost bude projednána po provedení opravného hodnocení na 
dalším jednání Komise. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Pořadové číslo  8.  

Název žadatele Vysoké učení technické v Brně 

Název projektu Nová generace systému chránění elektrických sítí 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000459 

Výsledný počet bodů 300,5 

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 Nedoporučena  

Požadovaná výše finanční podpory 120 279 268,60 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pořadové číslo  9.  

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Metagenomická detekce a způsoby eliminace houbových 
patogenů skupiny "Trunk Disease" na modelu révy vinné 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000454 

Výsledný počet bodů 299,5 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 184 763 534,00 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pořadové číslo  10.  

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Centrum pokročilých detekčních technologií a zobrazovacích 
metod s vysokým rozlišením pro fundamentální výzkum ve 
vesmíru, biologii a medicíně 

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000418 

Výsledný počet bodů 294 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni --- 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 219 235 109,25 Kč 

Komentář Komise 
 
S ohledem na výši disponibilní alokace výzvy a kvalitu projektu Komise nedoporučila projekt k financování. 
 

 

  



 

 

 

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 s úpravami.  
Předseda Komise odsouhlasil účast pozorovatele.  
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 
 Jednací řád 

 

 V Praze dne 21. 7. 2016 
 
 Zápis vyhotovil: Mgr. Helena Hořáková 
 
 
 
 
 
 
 Podpis předsedy Komise      Podpis zástupce ŘO 
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