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

 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
27. 5. 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_15_007 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
700 000 000,00  

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
PhDr. Pavla Nečasová, Ph.D. 
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím 
právem 
 

 
Mgr. Bc. Ivana Štefková 
Mgr. Iva Hlaváčková 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  24. 

Název žadatele Statutární město Chomutov 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání v Chomutově 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 

Výsledný počet bodů 83 

Členové Komise, 
kteří se neúčastní 
projednávání 
projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční 
podpory 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o 
podporu 

Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 29 161 182,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

28 932 262,16 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

228 920,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.1 
DPP experti, odborné 

zajištění aktivity 
(Člověk v tísni) 

0,00 0,00 0,00 -45 000,00 

1.1.2.3.1.1 

Notebook - se zárukou 
next business day on 

spot, včetně 
operačního systému 

20 000,00 5,00 100 000,00 -80 000,00 

1.1.2.3.1.3 Židle kancelářská 0,00 0,00 0,00 -20 500,00 

1.1.2.3.1.4 
Stůl pracovní 
kancelářský 

0,00 0,00 0,00 -28 000,00 

1.1.2.3.1.5 Skříň na dokumenty 0,00 0,00 0,00 -20 500,00 

1.2 Nepřímé náklady   4 413 395,92 -34 920,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.1.1.3.1 DPP experti, odborné zajištění aktivity (Člověk v tísni) 
V popisu žádosti o podporu není zřejmé, o jaké pracovníky se jedná a ani není zdůvodněna nutnost 
zapojení těchto pracovníků do aktivit projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení 
v položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.1.1 Notebook - se zárukou next business day on spot, včetně operačního systému 
Není zřejmý účel nákupu této položky, ani komu má v průběhu realizace projektu sloužit. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.1.3 Židle kancelářská 
1.1.2.3.1.4 Stůl pracovní kancelářský 
1.1.2.3.1.5 Skříň na dokumenty 
Tyto položky nejsou určeny pro přímou práci s CS, proto nejsou v souladu s danou výzvou a jsou 
identifikovány jako nezpůsobilé.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 26 02 Počet platforem tak, aby byla  
v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  25. 

Název žadatele 
Soukromá podřipská střední odborná škola a střední 
odborné učiliště o.p.s. 

Název projektu Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227 

Výsledný počet bodů 83 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 11 629 190,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

11 359 940,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

269 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl 
konečné 
částky a 
částky ze 
žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.4 lektoři KA10 200,00 72,00 14 400,00 -14 400,00 

1.1.2.6.1.4 
Externí psycholog pro 

KA01 
0,00 0,00 0,00 -159 000,00 

1.1.2.6.2.1 
pronájem prostor ke KA08, 

KA09 a KA10 
0,00 0,00 0,00 -42 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   2 271 988,00 -53 850,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.3.4 lektoři KA10 
Žadatel nezdůvodnil navýšení hodinové sazby oproti položkám (1.1.2.1.1.3.1 lektoři KA02 (P2), 
1.1.2.1.1.3.2 lektoři KA03 (P2)) se stejnou pracovní náplní. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.6.1.4 Externí psycholog pro KA01 
Službu zajišťují též zaměstnanci/pracovníci na pozici 1.1.2.1.1.1.1 školní psycholog (6x0,5 úvazku), 
jedná se tedy o nadbytečnou službu. 
 
1.1.2.6.2.1 pronájem prostor ke KA08, KA09 a KA10 
Školy i vzdělávací instituce disponují vlastními vhodnými prostory pro vzdělávání, jedná se tedy  
o nadbytečnou službu. Žadatel v žádosti o podporu nevysvětluje, proč by měly kurzy DVPP probíhat 
mimo prostory žadatele. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele, aby realizoval volnočasové aktivity v souladu s Metodickým výkladem výzvy 
(se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností). 
 
Komise doporučuje žadateli zvážit cílovou hodnotu indikátoru 5 12 12. 
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Pořadové číslo  26. 

Název žadatele Amalthea o.s. 

Název projektu Společně do školky! 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000221 

Výsledný počet bodů 82,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 9 393 945,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

8 330 872,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 063 073,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.5 
Školní asistent MŠ Na 
Valech - 1,0 úvazku 

13 820,00 36,00 497 520,00 -196 920,00 

1.1.2.1.1.1.6 
Školní asistent MŠ Na 
Valech - 1,0 úvazku 

13 820,00 36,00 497 520,00 -196 920,00 

1.1.2.1.1.1.7 
Školní asistent MŠ U 
Stadionu - 1,0 úvazku 

13 820,00 36,00 497 520,00 -196 920,00 

1.1.2.1.1.3.2 Metodik pro MŠ - expert 390,00 324,00 126 360,00 -46 440,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ 

  1 053 360,00 -147 690,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
  379 209,60 -53 168,40 

1.1.2.3.2.02 Vysavač do klubu 0,00 0,00 0,00 -5 500,00 

1.1.2.3.2.05 Laminátor 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 

1.1.2.3.2.06 Řezačka na papír 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 

1.1.2.3.2.07 
Rychlovarná konvice do 

klubu 
0,00 0,00 0,00 -1 000,00 

1.1.2.3.2.09 Vázací stroj 0,00 0,00 0,00 -2 000,00 

1.1.2.3.2.10 Skartovací stroj 0,00 0,00 0,00 -1 700,00 

1.1.2.6.1.2 Supervize pracovníků 1 000,00 72,00 72 000,00 0,00 

1.1.2.6.1.4 Supervize pro MŠ (KA 4) 1 000,00 66,00 66 000,00 0,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 666 174,40 -212 614,60 

  



 

7 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.5 Školní asistent MŠ Na Valech - 1,0 úvazku 
1.1.2.1.1.1.6 Školní asistent MŠ Na Valech - 1,0 úvazku 
1.1.2.1.1.1.7 Školní asistent MŠ U Stadionu - 1,0 úvazku 
Vzhledem k popsaným činnostem školního asistenta je zřejmé, že se nejedná o pedagogického 
pracovníka, a proto je jeho měsíční mzda nadhodnocená. Krácená částka odpovídá zařazení asistenta 
pedagoga dle platné tabulky ve školství, platová třída 5, 4. stupeň. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Metodik pro MŠ – expert 

Počet uvedených hodin odborných konzultací neodpovídá popisu rozsahu činnosti metodika pro MŠ, 
hodnota není v popisu projektu dohledatelná. Mzdové náklady odborných pracovníků musí odpovídat 
jejich kvalitě a zařazení a současně být motivační s ohledem na jejich dosaženou odbornost a 
mezinárodní konkurenci v oblasti lidských zdrojů. Pro zaměstnance/pracovníka v tomto týmu je horní 
limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven na 390,- 
Kč/hod. 

 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.2.02 Vysavač do klubu 
1.1.2.3.2.07 Rychlovarná konvice do klubu 
Žadatel neprokazuje, že je toto vybavení určeno pro přímou práci s CS, definuje ho pouze obecně,  
a proto je identifikováno jako nezpůsobilé.  
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek a jejich hrazení z nepřímých nákladů: 
1.1.2.3.2.05 Laminátor 
1.1.2.3.2.06 Řezačka na papír 
1.1.2.3.2.09 Vázací stroj 
1.1.2.3.2.10 Skartovací stroj 
Jedná se o položky spadající do nepřímých nákladů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise doporučuje formální úpravu počtu jednotek a jednotkové ceny u následujících položek: 
1.1.2.6.1.2 Supervize pracovníků 
1.1.2.6.1.4 Supervize pro MŠ (KA 4) 
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Pořadové číslo  27. 

Název žadatele Diecézní charita Brno 

Název projektu Společně a úspěšně v Jihlavě 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000179 

Výsledný počet bodů 82 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 25 484 103,64 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

25 322 443,64 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

161 660,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.3.1.08 stůl /DCHB/ 0,00 0,00 0,00 -55 000,00 

1.1.2.3.1.09 židle /DCHB/ 0,00 0,00 0,00 -44 000,00 

1.1.2.3.1.10 
skříň na dokumentaci 

/DCHB/ 
0,00 0,00 0,00 -24 000,00 

1.1.2.3.1.14 trezor /DCHB/ 0,00 0,00 0,00 -14 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   3 862 745,64 -24 660,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.1.08 stůl /DCHB/ 
1.1.2.3.1.09 židle /DCHB/ 
1.1.2.3.1.10 skříň na dokumentaci /DCHB/ 
1.1.2.3.1.14 trezor /DCHB/ 
Tyto položky nejsou určeny pro přímou práci s CS, proto nejsou v souladu s danou výzvou a jsou 
identifikovány jako nezpůsobilé.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 12 12, 5 26 02 a 6 00 00 tak, aby byly 
v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  28. 

Název žadatele 
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková 
organizace 

Název projektu "Učíme se vedle sebe" 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000201 

Výsledný počet bodů 82 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2 0  1  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 5 534 608,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

5 534 608,00 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 zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k jednoznačnému 
stanovení výše úvazku spadajícího do přímých nákladů u položky rozpočtu 1.1.2.1.1.2.1 Manažer 
klíčové aktivity. Zároveň Komise zavazuje žadatele vyřadit tu část úvazku, která svým charakterem 
spadá do nepřímých nákladů, a hradit ji z NN. 
 
V souvislosti s výše uvedeným návrhem Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) 
následující položky rozpočtu dle krácení v položce 1.1.2.1.1.2.1 Manažer klíčové aktivity 
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 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele, aby realizoval volnočasovou aktivitu Kulturní kroužek v souladu 
s Metodickým výkladem výzvy (se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 05 01 tak, aby byla v souladu s přílohou 
č. 1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise doporučuje žadateli zvážit úpravu cílové hodnoty indikátoru 5 12 12 s ohledem na úpravu 
volnočasové aktivity Kulturní kroužek. 
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Pořadové číslo  29. 

Název žadatele Ústecký kraj 

Název projektu Podpora žáků s SVP 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000171 

Výsledný počet bodů 81,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 18 655 326,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

18 092 676,25 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

562 650,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.5 Lektor 250,00 1 500,00 375 000,00 -375 000,00 

1.1.2.6.1.3 
výstavy -organizace a 

materiální zajištění 
25 000,00 6,00 150 000,00 -90 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00 3 140 051,25 -97 650,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.5 Lektor 
Výše nákladů na tuto pracovní pozici neodpovídá rozsahu výuky a plánovaným výstupům v KA3. Na 
zajištění vzdělávacích aktivit v KA3 je v rozpočtu plánován nákup outsourcovaných služeb (Položky 
1.1.2.6.1.5 vzdělávací kurzy - Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů 
1.1.2.6.1.6 vzdělávací kurzy - Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou). Komise 
považuje náklady na tuto položku ve výši požadované žadatelem za neúčelné, nehospodárné 
a neefektivní. 
 
1.1.2.6.1.3 výstavy -organizace a materiální zajištění 
V žádosti o podporu není specifikován rozsah a obsah plánovaných výstav. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 12 12 tak, aby byla v souladu s přílohou 
č. 1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise doporučuje žadateli navýšit cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 na minimální výši 30 osob. 
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Pořadové číslo  30. 

Název žadatele Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov 

Název projektu Inkluze ve Svitavách 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000230 

Výsledný počet bodů 81,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 34 780 522,42 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

34 780 522,42 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 zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 17 15 a jeho hodnoty v souladu s přílohou č. 1 
Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 05 01 tak, aby byl v souladu s přílohou 
č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  31. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu CESTY K INKLUZI 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166 

Výsledný počet bodů 81 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 36 769 819,90 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

33 831 195,43 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

2 938 624,47 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 
Lektor skupinového 

doučování 
175,00 15 540,00 2 719 500,00 -1 942 500,00 

1.1.2.1.1.3.4 Lektor kroužku 175,00 7 692,00 1 346 100,00 -961 500,00 

1.1.2.2.1.1 
Letenky - Velká 

Británie, Švédsko 
0,00 0,00 0,00 -64 000,00 

1.1.2.2.2.1 
per diem - zahraniční 

experti (Velká Británie, 
Švédsko) 

0,00 0,00 0,00 -59 616,00 

1.2 Nepřímé náklady   5 160 690,83 88 991,53 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.3 Lektor skupinového doučování 
1.1.2.1.1.3.4 Lektor kroužku 
Krácena pouze jednotková sazba dle ISPV kód 2359 na 175,- Kč/hod. Žadatel neuvedl zdůvodnění 
překročení sazby nad rámec sazeb dle ISPV. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.2.1.1 Letenky - Velká Británie, Švédsko 
1.1.2.2.2.1 per diem - zahraniční experti (Velká Británie, Švédsko) 
Nutnost účasti zahraničních odborníků na konferenci není dostatečně vysvětlena, a není tedy prokázána 
hospodárnost tohoto výdaje. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke změně sazby nepřímých 
nákladů na 18 % a k navýšení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele dodržovat v průběhu realizace projektu platné limity OP VVV na stravování 
účastníků vzdělávacích akcí. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů tak, aby byly v souladu s přílohou č. 1 
Metodický výklad výzvy. 
 

  



 

14 

Pořadové číslo  32. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 

Příprava romských děti a děti ze sociálně 
marginalizovaných skupin z Olomouckého 
kraje a okolí na vzdělávání pomoci 
dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních 
potřeb. 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000185 

Výsledný počet bodů 81 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se 

Nehlaso
valo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 51 969 473,89 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 50 649 353,89 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 320 120,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.04 

DPP Kouč - zaměření 
na řešení rodin dětí 

podpořených v 
projektu 

300hod/12měsíců/400
,- hod 

117 000,00 3,00 351 000,00 -9 000,00 

1.1.2.1.1.3.05 

DPP Psychoterapeut - 
podpora, supervize, 

dobrovolníci popř. jiní 
pracovníci 

100hod/10měsíců/700 

39 000,00 3,00 117 000,00 -93 000,00 

1.1.2.3.3.3 

Hudební kroužek - 
nástroje, komba a 

ostatní zařízení (viz 
nepovinná příloha) 

0,00 0,00 0,00 -160 000,00 

1.1.2.3.3.4 

Taneční kroužek - 
mikroporty, hudební 

CD atd (podrobně viz 
nepovinná příloha) 

0,00 0,00 0,00 -51 000,00 

1.1.2.4.1 
Databázový software 

dobrovolníci 
0,00 0,00 0,00 -38 000,00 

1.1.2.6.3.1 
Energie předškolní 
centra neformálního 

0,00 0,00 0,00 -540 000,00 
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vzdělávání 5 center á 
3000,- 

1.1.2.6.3.2 
Energie volnočasová 

centra 2 centra á 
3.000,- Kč 

0,00 0,00 0,00 -216 000,00 

1.1.2.6.3.3 

Energie - úhrada za 
pořádání worshopů 

cca á 3.000,- 4 
akcí/rok 

0,00 0,00 0,00 -36 000,00 

1.1.2.6.3.4 
Energie inkluzivní 

veletr akce á 5.000,- / 
rok 

0,00 0,00 0,00 -15 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   6 220 096,09 -162 120,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.04 DPP Kouč - zaměření na řešení rodin dětí podpořených v projektu 
300hod/12měsíců/400,- hod 
1.1.2.1.1.3.05 DPP Psychoterapeut - podpora, supervize, dobrovolníci popř. jiní pracovníci 
100hod/10měsíců/700 
Mzdové náklady odborných pracovníků musí odpovídat jejich kvalitě a zařazení a současně být 
motivační s ohledem na jejich dosaženou odbornost a mezinárodní konkurenci v oblasti lidských zdrojů. 
Pro zaměstnance/pracovníka v tomto týmu je horní limit hrubé způsobilé měsíční mzdy/platu, který je 
způsobilým výdajem v OP VVV, stanoven na 390,- Kč/hod. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
  
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.3.3 Hudební kroužek - nástroje, komba a ostatní zařízení (viz nepovinná příloha) 
1.1.2.3.3.4 Taneční kroužek - mikroporty, hudební CD atd. (podrobně viz nepovinná příloha) 
Kroužky taneční a hudební nelze zrealizovat, neboť dle výzvy musí být volnočasové aktivity zaměřeny 
na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností, což tyto kroužky nesplňují. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.4.1 Databázový software dobrovolníci 
V žádosti o podporu není výdaj dostatečně specifikován, a není tedy prokázána hospodárnost tohoto 
výdaje. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.6.3.1 Energie předškolní centra neformálního vzdělávání 5 center á 3000,- 
1.1.2.6.3.2 Energie volnočasová centra 2 centra á 3.000,- Kč 
1.1.2.6.3.3 Energie - úhrada za pořádání worshopů cca á 3.000,- 4 akcí/rok 
1.1.2.6.3.4 Energie inkluzivní veletrh akce á 5.000,- / rok 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 Definice nepřímých nákladů mezi 
přímé výdaje nelze zařadit Výdaje za služby, jejichž předmětem je nákup energie (elektřina, topení, 
apod.) v prostorách využívaných k realizaci projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
níže uvedené položky a zdůvodnění její potřebnosti a nezbytnosti pro dosažení cílů projektu. Ze 
specifikace musí být zřejmá přímá vazba na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. V případě, že 
položka zahrnuje nábytek, který neslouží pro přímou práci s cílovou skupinou, a tudíž je v rámci této 
výzvy nezpůsobilý, zavazuje Komise k vyřazení této položky, příp. její části. Jedná se o položku: 
1.1.2.3.3.2 Doplnění nebo vybavení nábytek centra neformálního předškolního vzdělávání 5 center á 
60 000,- 
 
Z popisu níže uváděných položek vyplývá, že spadají svých charakterem do přímých nákladů, z tohoto 
důvodu Komise nenavrhuje jejich úpravy. Upozorňuje však žadatele, že v případě, kdy některý 
z propagačních materiálů bude sloužit pouze k propagaci projektu, je nutné tyto výdaje hradit 
z nepřímých nákladů.  
Jedná se o položky:  
1.1.2.6.1.05 Propagace - letáky pro inkluzivní veletrh a workshopy plnobarevný, 3 modifikace cca 
5.000 letáků/rok/10,-Kč 
1.1.2.6.1.06 Osvěta pro inkluzivní veletrh, vstupy regionální TV, rádio /rok 
1.1.2.6.1.07 Výroba a návrh plakáty pro etnický veletrh 100 ks á 100,- Kč/rok 
 
Komise doporučuje žadateli prověřit výši úvazků u pozic 1.1.2.1.1.2 DPČ a 1.1.2.1.1.3 DPP s ohledem 
na Zákoník práce a formu pracovně právního vztahu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby nerealizoval stejné aktivity pro stejnou cílovou skupinu ve více projektech 
realizovaných v rámci výzvy v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
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Pořadové číslo  33. 

Název žadatele 
Centrum celoživotního vzdělávání-zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického 
kraje 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198 

Výsledný počet bodů 80 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 33 966 697,66 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

30 780 697,66 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 186 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.8 Manažer KA 0,00 0,00 0,00 -2 700 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   4 695 360,66 -486 000,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.1.1.3.8 Manažer KA - s ohledem na náplň práce spadá položka do nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  34. 

Název žadatele 
Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková 
organizace 

Název projektu Od Integrace k Inkluzi 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000216 

Výsledný počet bodů 80 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 946 550,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

5 946 550,00 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 zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 a jeho hodnoty v souladu s přílohou č. 1 
Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátorů 5 10 15 a 5 12 12 tak, aby byly v souladu 
s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  35. 

Název žadatele Základní škola Němčice nad Hanou, okres Prostějov 

Název projektu 
Rovný přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělávání v 
Němčicích nad Hanou 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000241 

Výsledný počet bodů 79,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 10 492 047,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

9 171 447,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 320 600,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.2 Školní speciální pedagog 12 500,00 24,00 300 000,00 -60 000,00 

1.1.2.1.1.1.4 Školní logoped 12 500,00 24,00 300 000,00 -60 000,00 

1.1.2.1.1.1.7 
Mentor inkluzivního 

vzdělávání 
15 000,00 36,00 540 000,00 -180 000,00 

1.1.2.1.1.1.8 Manažer inkluze 30 000,00 36,00 1 080 000,00 -360 000,00 

1.1.2.1.1.1.9 Odborný garant inkluze ZŠ 6 000,00 36,00 216 000,00 -72 000,00 

1.1.2.1.1.3.3 
Pedagog v zájmovém 

útvaru 
168,00 300,00 50 400,00 -75 600,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a DPČ 
  1 192 410,00 -183 000,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 

zabezpečení z platů a DPČ 
  429 267,60 -65 880,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 834 289,40 -264 120,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.2 Školní speciální pedagog 
1.1.2.1.1.1.4 Školní logoped 
1.1.2.1.1.1.7 Mentor inkluzivního vzdělávání 
1.1.2.1.1.1.8 Manažer inkluze 
1.1.2.1.1.1.9 Odborný garant inkluze ZŠ 
Výše mezd je nadhodnocena a neodpovídá mzdám v čase a v místě obvyklém. 
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1.1.2.1.1.3.3 Pedagog v zájmovém útvaru 
U kroužků hudební, výtvarný a pohybových dovedností žadatel nijak nezdůvodňuje, jak podpoří 
gramotnost. Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu hodin na 300. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Výtvarný, hudební a pohybový kroužek není blíže specifikován a není zřejmý jeho soulad s Metodickým 
výkladem výzvy (se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností), Komise zavazuje 
žadatele tyto kroužky z projektu vyřadit včetně veškerých výdajů s nimi souvisejícími. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby nerealizoval stejné aktivity pro stejnou cílovou skupinu ve více projektech 
realizovaných v rámci výzvy v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 a jeho hodnoty v souladu s přílohou č. 1 
Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 05 01, 5 12 12 a 6 00 00 tak, aby byly v 
souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  36. 

Název žadatele Město Moravský Krumlov 

Název projektu 
Nový začátek v oblasti inkluzivního vzdělávání v 
moravskokumlovsém regionu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000211 

Výsledný počet bodů 79 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 16 373 047,63 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

15 815 358, 63 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

557 689,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.4.1 
operační systém 

Windows 10 
0,00 0,00 0,00 -55 900,00 

1.1.2.6.1.13 
cestovné zahraniční 

stáže - Itálie 
0,00 0,00 0,00 -225 000,00 

1.1.2.6.1.14 
ubytování zahraniční 

stáže (3noci, 15 osob) 
0,00 0,00 0,00 -90 000,00 

1.1.2.6.1.15 
stravné účastníků 

zahraniční stáže (4 dny, 
15 účastníků) 

0,00 0,00 0,00 -90 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   2 744 814,31 -96 789,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.4.1 operační systém Windows 10 
Operační systém je dle Seznamu obvyklých cen již součástí pořizovaného hardware v položce 
1.1.2.3.1.3 notebook. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.6.1.13 cestovné zahraniční stáže - Itálie 
1.1.2.6.1.14 ubytování zahraniční stáže (3noci, 15 osob) 
1.1.2.6.1.15 stravné účastníků zahraniční stáže (4 dny, 15 účastníků) 
V žádosti o podporu není dostatečně prokázána účelnost zahraniční cesty vzhledem k plánovaným 
výstupům projektu. Náklady na výše uvedené položky nejsou popsány v příloze Komentář k rozpočtu 
projektu. 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě aktivity „Podpora hospitací a sdílení dobré praxe“ v návaznosti na 
vyřazení položek 1.1.2.6.1.13 - 1.1.2.6.1.15 z rozpočtu projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí indikátoru 5 16 01, indikátor nesouvisí se zvoleným tématem II. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 a jeho hodnoty v souladu s přílohou č. 1 
Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 05 01, 5 26 02 a 6 00 00 tak, aby byly 
v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  37. 

Název žadatele 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a Středisko služeb školám, České 
Budějovice, Nemanická 7 

Název projektu Bez obav spolu (BOS) 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000175 

Výsledný počet bodů 78 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ------  

Nepřítomni ------  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 35 109 368,78 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 33 222 135,78 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 887 233,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.01 
Manažer aktivity DVPP 0,5 

úvazku 
0,00 0,00 0,00 -630 000,00 

1.1.2.1.1.1.08 
Metodik informační a 

osvětové kampaně 0,2 
úvazku FP1 

0,00 0,00 0,00 -180 000,00 

1.1.2.1.1.1.12 
Metodik spolupráce se 

zainteresovanými subjekty  
0,5 úvazku FP1 

9 000,00 36,00 324 000,00 -216 000,00 

1.1.2.1.1.1.15 
Manažer aktivity 1. a 7. - 

0,625 úvazku  FP2 
13 500,00 36,00 486 000,00 -76 500,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ 

  3 901 301,00 -275 625,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
  1 404 468,36 -99 225,00 

1.1.2.6.1.02 
Stravování (vícedenní 

semináře) 
400,00 308,00 123 200,00 -30 800,00 

1.1.2.6.1.07 
Občerstvení - pracovní 

setkání realizačního týmu 
0,00 0,00 0,00 -52 800,00 

1.1.2.6.1.13 Supervize FP1 0,00 0,00 0,00 -14 400,00 

1.1.2.6.1.18 
Metodické vedení týmu, 

supervize FP2 
0,00 0,00 0,00 -24 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   5 067 783,42 -287 883,00 
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Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.01 Manažer aktivity DVPP 0,5 úvazku 
1.1.2.1.1.1.08 Metodik informační a osvětové kampaně 0,2 úvazku FP1 
Dle popisu náplně práce položky spadají do nepřímých nákladů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.6.1.07 Občerstvení - pracovní setkání realizačního týmu 
Položka svých charakterem spadá do nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.6.1.13 Supervize FP1 
1.1.2.6.1.18 Metodické vedení týmu, supervize FP2 
Vzhledem k doloženým zkušenostem realizačního týmu jsou výdaje na tyto položky neúčelné. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.12 Metodik spolupráce se zainteresovanými subjekty 0,5 úvazku FP1 
Komise zavazuje žadatele snížit úvazek na 0,3. Dle popisu náplně práce položka částečně spadá do 
nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.15 Manažer aktivity 1. a 7. - 0,625 úvazku  FP2 
Komise zavazuje žadatele snížit úvazek na 0,5. Dle popisu náplně práce položka částečně spadá do 
nepřímých nákladů a též dochází k duplicitě pracovních činností s jinými pracovními pozicemi. 

1.1.2.6.1.02 Stravování (vícedenní semináře) 
Dle Příručky pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu cenový limit 
pro stravování/občerstvení účastníků je stanoven na 400 Kč, pokud se jedná o akci výjezdní spojenou s 
ubytováním účastníků. 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 

Komise zavazuje žadatele v průběhu realizace projektu k dodržování pravidel pro poskytování přímé 
podpory dle platné Příručky pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.2 Způsobilé výdaje dle 
druhu v době konání dané aktivity u následující položky: 
1.1.2.7 Přímá podpora 
Mzdové příspěvky mohou být poskytovány až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových výdajů, 
nejvýše však do výše číselně odpovídající trojnásobku částky minimální mzdy platné v době konání aktivity 
projektu. Tato náhrada se vyplácí zaměstnavateli pouze za dobu (v hodinách), kdy se jeho zaměstnanci 
skutečně účastnili aktivit projektu namísto vykonávání sjednané práce. Cesta na místo realizace aktivity a 
zpět se do této doby nezapočítává. Mzdové příspěvky se poskytují pouze na pracovníka účastnícího se 
aktivit projektu, nikoli na pracovníka, který v průběhu nepřítomnosti daného pracovníka vykonává jeho práci 
jako náhradník/zástupce. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě indikátorů a jejich hodnot v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad 
výzvy. 
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Pořadové číslo  38. 

Název žadatele DŮM ROMSKÉ KULTURY o.p.s. 

Název projektu Podpora středoškoského vzdělávání chanovských žáků 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000222 

Výsledný počet bodů 78 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ------  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 10 150 028,20 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

10 150 028,20 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 zavazuje žadatele k přesunu položky 1.1.2.3.1.08 Interaktivní tabule vč. příslušenství a 
programů do kapitoly 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM). 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě klíčových aktivit č. 4 a 5 tak, aby na osoby ve věku 15-26 let 
zařazené do evidence Úřadu práce ČR nebyly čerpány žádné finanční prostředky rozpočtu projektu,  
a to z důvodu, že tyto osoby nejsou oprávněnou cílovou skupinou stanovenou výzvou. Komise zavazuje 
žadatele k identifikaci a vyřazení veškerých položek souvisejících s výše uvedenými osobami z rozpočtu 
projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby vzdělávací aktivity v klíčové aktivitě č. 9 byly v souladu s Metodickým 
výkladem výzvy (se zaměřením na rozvoj pracovníků ve vzdělávání v oblasti inkluze) a zároveň 
doporučuje ŘO, aby věnoval těmto aktivitám při kontrole zpráv o realizaci zvýšenou pozornost. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátorů 5 40 00 a 5 25 10 a jejich hodnot v souladu s přílohou 
č. 1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě indikátorů a jejich hodnot v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad 
výzvy. 
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Pořadové číslo  39. 

Název žadatele Město Příbram 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235 

Výsledný počet bodů 77 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2  0  1  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 18 645 179,87 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

17 905 434,27 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

739 745,60 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.3.1.1 

KA 03, 04 Stůl kancelářský 
1xZŠ 28.října, 4xZŠ Jir.sady, 
1,7xZŠ Waldorf, 0,5 Centrum 

soc. a zdrav služeb 

0,00 0,00 0,00 -40 320,00 

1.1.2.3.1.2 

KA 03, 04 Židle kancelářská 
1xZŠ 28. října, 4x ZŠ Jir. 
Sady, 1,7 ZŠ Waldorf, 0,5 

Centrm soc. a zdrav služeb 

0,00 0,00 0,00 -29 520,00 

1.1.2.3.1.3 

KA 03, 04 Kontejner k prac 
stolu - 1xZŠ 28. října, 4x ZŠ 
Jir. Sady, 1,7x ZŠ Waldorf, 
0,5 Centrum soc. a zdrav. 

služeb 

0,00 0,00 0,00 -36 720,00 

1.1.2.3.1.4 

KA 03, 04 Skříň šatní - 1xZŠ 
28. října, 4x ZŠ Jir. Sady, 

1,7x ZŠ Waldorf, 0,5 
Centrum soc. a zdrav. služeb 

0,00 0,00 0,00 -46 080,00 

1.1.2.3.1.5 

KA 03, 04 Skříň na 
dokumenty - 1xZŠ 28. října, 

4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x ZŠ 
Waldorf, 0,5 Centrum soc. a 

zdrav. služeb 

0,00 0,00 0,00 -29 520,00 

1.1.2.3.1.7 

KA 03, 04 Multifunkční 
tiskárna  - 2xZŠ 28. Října, 2x 
ZŠ Pod Sv. Horou, 3xZŠ Bří. 
Čapků, 4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x 

26 000,00 5,00 130 000,00 -213 200,00 
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ZŠ Waldorf, 0,5 Centrum 
soc. a zdrav. služeb 

1.1.2.6.2.1 

KA01 Pronájem místnosti pro 
realizaci KA 01 - realizace 

doučování, supervize 
dobrovolníků, starší kamarád 

0,00 0,00 0,00 -216 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   3 107 554,71 -128 385,60 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.1.1 KA 03, 04 Stůl kancelářský 1xZŠ 28.října, 4xZŠ Jir.sady, 1,7xZŠ Waldorf, 0,5 Centrum soc. 
a zdrav služeb 
1.1.2.3.1.2 KA 03, 04 Židle kancelářská 1xZŠ 28. října, 4x ZŠ Jir. Sady, 1,7 ZŠ Waldorf, 0,5 Centrm 
soc. a zdrav služeb 
1.1.2.3.1.3 KA 03, 04 Kontejner k prac stolu - 1xZŠ 28. října, 4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x ZŠ Waldorf, 0,5 
Centrum soc. a zdrav. služeb 
1.1.2.3.1.4 KA 03, 04 Skříň šatní - 1xZŠ 28. října, 4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x ZŠ Waldorf, 0,5 Centrum soc. a 
zdrav. služeb 
1.1.2.3.1.5 KA 03, 04 Skříň na dokumenty - 1xZŠ 28. října, 4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x ZŠ Waldorf, 0,5 
Centrum soc. a zdrav. služeb 
Tyto položky nejsou určeny pro přímou práci s CS, proto nejsou v souladu s danou výzvou a jsou 
identifikovány jako nezpůsobilé.  
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.6.2.1 KA01 Pronájem místnosti pro realizaci KA 01 - realizace doučování, supervize dobrovolníků, 
starší kamarád 
Vzhledem k vlastním prostorám žadatele/spolupracujících subjektů je tato položka v rozpočtu 
neopodstatněná. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.3.1.7 KA 03, 04 Multifunkční tiskárna  - 2xZŠ 28. Října, 2x ZŠ Pod Sv. Horou, 3xZŠ Bří. Čapků, 
4x ZŠ Jir. Sady, 1,7x ZŠ Waldorf, 0,5 Centrum soc. a zdrav. Služeb 
V žádosti o podporu není specifikována potřeba nákupu uvedeného množství, a není tedy prokázána 
hospodárnost tohoto výdaje.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 a jeho hodnoty tak, aby byly v souladu 
s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 10 15 a 5 12 12 tak, aby byly v souladu 
s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  40. 

Název žadatele 
Základní škola, Praha 9- Kyje, Šimanovská 16, 
příspěvková organizace 

Název projektu Klíč k úspěchu 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000279 

Výsledný počet bodů 77 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 19 957 636,62 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 16 730 665,79 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 226 970,83 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.01 
Speciální pedagog (ZŠ 

Šimanovská) 
25 919,00 24,00 622 056,00 -103 464,00 

1.1.2.1.1.1.03 
Koordinátor inkluze (ZŠ 

Šimanovská) 
12 959,50 36,00 466 542,00 -77 598,00 

1.1.2.1.1.1.04 
Školní asistent (ZŠ 

Šimanovská) 
20 171,00 36,00 726 156,00 -184 284,00 

1.1.2.1.1.1.05 
Speciální pedagogové 

(ZŠ Chvaletická) 
38 878,50 24,00 933 084,00 -155 196,00 

1.1.2.1.1.1.07 
Koordinátor inkluze (ZŠ 

Chvaletická) 
12 959,50 36,00 466 542,00 -77 598,00 

1.1.2.1.1.1.08 
Speciální pedagogové 
(ZŠ Gen. Janouška) 

38 878,50 24,00 933 084,00 -155 196,00 

1.1.2.1.1.1.10 
Koordinátor inkluze (ZŠ 

Gen. Janouška) 
12 959,50 36,00 466 542,00 -77 598,00 

1.1.2.1.1.1.11 
Školní asistenti (ZŠ 

Chvaletická) 
30 256,50 36,00 1 089 234,00 -276 426,00 

1.1.2.1.1.1.12 
Školní asistenti (ZŠ Gen. 

Janouška) 
40 342,00 36,00 1 452 312,00 -368 568,00 

1.1.2.1.1.1.13 Metodik (MČ Praha 14) 6 046,00 36,00 217 656,00 -108 828,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ 

  2 251 407,00 -396 189,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
  810 506,52 -142 628,04 

1.1.2.3.1.1 Interaktivní tabule 0,00 0,00 0,00 -54 545,00 
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1.1.2.3.1.2 Pracovní stůl 0,00 0,00 0,00 -16 800,00 

1.1.2.3.1.3 Skříně na dokumenty 0,00 0,00 0,00 -41 000,00 

1.1.2.3.1.4 Stůl učebna 0,00 0,00 0,00 -41 000,00 

1.1.2.3.1.5 židle 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 

1.1.2.6.1.9 Evaluace projektu 0,00 0,00 0,00 -350 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   2 903 669,27 -560 052,79 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.01 Speciální pedagog (ZŠ Šimanovská) 
1.1.2.1.1.1.03 Koordinátor inkluze (ZŠ Šimanovská) 
1.1.2.1.1.1.05 Speciální pedagogové (ZŠ Chvaletická) 
1.1.2.1.1.1.07 Koordinátor inkluze (ZŠ Chvaletická) 
1.1.2.1.1.1.08 Speciální pedagogové (ZŠ Gen. Janouška) 
1.1.2.1.1.1.10 Koordinátor inkluze (ZŠ Gen. Janouška) 
Krácena pouze jednotková sazba dle ISPV, kód 2359, na 25 919,- Kč při 100% úvazku. Žadatel neuvedl 
zdůvodnění překročení sazby nad rámec sazeb dle ISPV. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.04 Školní asistent (ZŠ Šimanovská) 
1.1.2.1.1.1.11 Školní asistenti (ZŠ Chvaletická) 
1.1.2.1.1.1.12 Školní asistenti (ZŠ Gen. Janouška) 
Krácena pouze jednotková sazba dle ISPV, kód 5312, na 20 171,- Kč při 100% úvazku. Žadatel neuvedl 
zdůvodnění překročení sazby nad rámec sazeb dle ISPV. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.1.1.1.13 Metodik (MČ Praha 14) 
Komise zavazuje žadatele snížit úvazek na 0,2. Dle popisu práce je úvazek požadovaný žadatelem 
nadhodnocen. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.1.1 Interaktivní tabule 
V žádosti o podporu není nákup dostatečně zdůvodněn a není tedy prokázána hospodárnost tohoto výdaje. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.2.3.1.2 Pracovní stůl 
1.1.2.3.1.3 Skříně na dokumenty 
1.1.2.3.1.4 Stůl učebna 
1.1.2.3.1.5 židle 
Tyto položky nejsou určeny pro přímou práci s CS, proto nejsou v souladu s danou výzvou a jsou 
identifikovány jako nezpůsobilé.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.6.1.9 Evaluace projektu 
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V žádosti o podporu není služba dostatečně zdůvodněna. Komise zavazuje žadatele hradit tuto položku 
z nepřímých nákladů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.2.6.1.2 KA 4.1. lektor 
U outsourcovaných služeb je krácení na základě nesouladu s ISPV nerelevantní. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10, a to v souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad 
výzvy. 
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Pořadové číslo  41. 

Název žadatele Město Jeseník 

Název projektu Škola pro všechny 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000207 

Výsledný počet bodů 76,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3  0  0  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 25 138 389,34 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 25 085 947,94 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

52 441,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.6.1.12 
Pronájem školících místností 

vč. techniky 
0,00 0,00 0,00 -43 340,00 

1.2 Nepřímé náklady   4 353 759,56 -9 101,40 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.6.1.12 Pronájem školících místností vč. techniky 
Náklady na pronájem ve vzdělávacích a podpůrných aktivitách jsou neopodstatněné, protože buď je 
pronájem místností a techniky v ceně externí služby, nebo se jedná o vlastní prostory školy, kde probíhají 
supervize. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 26 01 a 5 12 12 tak, aby byly v souladu 
s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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Pořadové číslo  42. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2  0  1  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 48 910 091,41 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

46 958 753,41 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 951 338,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.3.6 
Odborný garant 

publikačních výstupů KA5 
0,00 0,00 0,00 -270 000,00 

1.1.2.1.1.3.8 
Recenzenti publikačních 

výstupů 
0,00 0,00 0,00 -30 000,00 

1.1.2.1.1.4.1 
Metodika tvorby a praktické 
příklady tvorby IVP - KA3 

0,00 0,00 0,00 -60 000,00 

1.1.2.1.1.4.2 
Soubor doporučení pro 

vzdělávání žáků se SVP - 
KA3 

0,00 0,00 0,00 -60 000,00 

1.1.2.1.1.4.3 
Metodiky Best Praxis pro 
asktéry IV v sítí IV - KA5 

0,00 0,00 0,00 -450 000,00 

1.1.2.1.1.4.4 
Metodické příručky "Slyšet 

jinak" KA6 
0,00 0,00 0,00 -45 000,00 

1.1.2.1.1.4.5 Metodika pro KA2 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 

1.1.2.3.1.2 Stolní PC 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 

1.1.2.3.1.3 Monitor 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 

1.1.2.3.1.4 Set klávesnice a myš 0,00 0,00 0,00 -3 500,00 

1.1.2.3.1.5 
Multifunkční zařízení pro 

intenzivní využití 
0,00 0,00 0,00 -52 000,00 

1.1.2.3.1.6 
Multifunkční zařízení pro 

běžné použití 
0,00 0,00 0,00 -16 200,00 

1.1.2.6.1.1 
Vydání metodické příručky 

"Slyšet jinak" (500ks) 
0,00 0,00 0,00 -205 000,00 

1.1.2.6.1.2 
Vydání metodik KA2 

2x200ks 
0,00 0,00 0,00 -160 000,00 
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1.1.2.6.1.3 
Vydání metodiky KA3 2 x 

200ks 
0,00 0,00 0,00 -160 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   5 766 864,45 -239 638,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.6 Odborný garant publikačních výstupů KA5 
1.1.2.1.1.3.8 Recenzenti publikačních výstupů 
1.1.2.1.1.4.1 Metodika tvorby a praktické příklady tvorby IVP - KA3 
1.1.2.1.1.4.2 Soubor doporučení pro vzdělávání žáků se SVP - KA3 
1.1.2.1.1.4.3 Metodiky Best Praxis pro asktéry IV v sítí IV - KA5 
1.1.2.1.1.4.4 Metodické příručky "Slyšet jinak" KA6 
1.1.2.1.1.4.5 Metodika pro KA2 
1.1.2.6.1.1 Vydání metodické příručky "Slyšet jinak" (500ks) 
1.1.2.6.1.2 Vydání metodik KA2 2x200ks 
1.1.2.6.1.3 Vydání metodiky KA3 2 x 200ks 
Zpracování metodik a příruček není v souladu se zaměřením výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.3.1.2 Stolní PC 
1.1.2.3.1.3 Monitor 
1.1.2.3.1.4 Set klávesnice a myš 
1.1.2.3.1.5 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití 
1.1.2.3.1.6 Multifunkční zařízení pro běžné použití 
V žádosti o podporu není zdůvodněno bližší využití výpočetní techniky, a není tedy prokázána 
hospodárnost tohoto výdaje. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě aktivit č. 2, 3, 5 a 6 tak, aby neobsahovaly činnosti spojené s tvorbou 
metodik a příruček. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátorů 5 05 01, 5 26 01 a 5 25 10 tak, aby byly v 
souladu s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby nerealizoval stejné aktivity pro stejnou cílovou skupinu ve více projektech 
realizovaných v rámci výzvy v oblasti inkluzivního vzdělávání. 
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Pořadové číslo  43. 

Název žadatele Statutární město Brno 

Název projektu 
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 
Brně 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2  0  1  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 79 998 988,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

69 419 468,16 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

10 579 520,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.4 Koordinátor aktivit v MŠ 0,00 0,00 0,00 -9 316 000,00 

1.1.2.3.3.1 
Pomůcky pro přímou 
práci s dětmi v MŠ 

10 000,00 137,00 1 370 000,00 -30 000,00 

1.1.2.6.1.1 Audit projektu 0,00 0,00 0,00 -100 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   7 437 800,16 -1 133 520,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.4 Koordinátor aktivit v MŠ 
Dle náplně práce spadá pozice do nepřímých nákladů. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.2.6.1.1 Audit projektu 
Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 Definice nepřímých nákladů nelze 
mezi přímé výdaje zařadit výdaje za služby, jejichž předmětem je procesní nebo finanční audit projektu, 
není-li vyžadován výzvou. Výzvou č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání není audit projektu vyžadován. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.2.3.3.1 Pomůcky pro přímou práci s dětmi v MŠ 
Položka krácena dle počtu zapojených MŠ. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklKomise zavazuje žadatele, aby realizoval předškolní neformální klub minimálně 4x týdně 
v souladu s přílohou č. 1 Metodickým výkladem výzvy. 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátorů 5 10 15 na hodnotu 137, tj. v souladu 
s počtem zapojených MŠ. 
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Pořadové číslo  44. 

Název žadatele STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

Název projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 

Výsledný počet bodů 76 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí -----  

Nepřítomni -----  

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

2  0  1  0  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 29 108 033,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

28 947 553,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

160 480,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.6.2.1 
Nájemné předškolního 

klubu I 
0,00 0,00 0,00 -72 000,00 

1.1.2.6.2.2 
Nájemné předškolního 

klubu II 
0,00 0,00 0,00 -64 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   4 415 728,50 -24 480,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.2.6.2.1 Nájemné předškolního klubu I 
1.1.2.6.2.2 Nájemné předškolního klubu II 
Pronájem prostor vlastněných žadatelem partnerovi a vlastněných partnerem jinému partnerovi není 
v souladu s principy partnerství. Příjemce není oprávněn během realizace projektu uzavírat partnery 
uvedenými ve schválené žádosti o podporu v rámci projektu žádné smluvní vztahy, jejichž předmětem 
je dodávka nebo služby pro projekt poskytnuté za úplatu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k bližší specifikaci 
níže uvedených položek a zdůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti pro dosažení cílů projektu. Ze 
specifikace musí být zřejmá přímá vazba na cíle projektu a práci s cílovou skupinou. V případě, že 
položka zahrnuje vybavení, které neslouží pro přímou práci s cílovou skupinou, a tudíž je v rámci této 
výzvy nezpůsobilé, zavazuje Komise k vyřazení této položky/těchto položek, příp. její/jejich části/částí. 
Jedná se o položky: 
1.1.2.3.3.3 Vybavení předškolních klubů, didaktické pomůcky, hračky 
1.1.2.4.1 Hmotný majetek - Klub I a II 
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Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.2.4.1 Hmotný majetek - Klub I  
a II do položky 1.1.2.3 Hmotný majetek. 
 
Komise zavazuje doplnit do projektu cílové skupiny Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  
a Děti a žáci, pokud jsou aktivity realizovaného projektu zaměřeny na vytváření inkluzívního prostředí 
ve škole, školském zařízení pro zájmové vzdělávání a organizacích působících v oblasti volného času 
dětí a mládeže, a to v souladu s popsanými aktivitami projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele doplnit indikátor 5 10 15 a jeho hodnoty tak, aby byly v souladu s přílohou č. 
1 Metodický výklad výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátorů 5 05 01 a 6 00 00 tak, aby byly v souladu 
s přílohou č. 1 Metodický výklad výzvy. 
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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.    
 
V souladu se Statutem a Jednacím řádem Komise: 

- doporučuje k financování s ohledem na alokaci výzvy projekty s bodovým ohodnocením minimálně 82,5 

bodu a navrhuje zařadit je do Seznamu projektů doporučených k podpoře. 

- navrhuje navýšení celkové alokace dané výzvy do odpovídající výše finančních prostředků pro projekty 
s bodovým ohodnocením minimálně 76 bodů. V případě nedostatečné finanční alokace navrhuje Komise 
tyto projekty, nebo část projektů, na které finanční alokace nevystačí, zařadit do zásobníku náhradních 
projektů a vytvořit pro ně Seznam náhradních projektů. 
 
Projekty s bodovým ohodnocením 75 bodů a méně nebyly s ohledem na jejich kvalitu a disponibilní 
alokaci výzvy Komisí projednány. Tyto projekty budou zařazeny do Seznamu projektů nedoporučených 
k podpoře. 

 
 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 27. 5. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Tomáš Jeřábek 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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