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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
23. 6. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo výzvy 
 

02_16_010 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

700 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím 
právem 
 

Mgr. Bc. Jarmila Bučková  
Ing. Hana Čiháková, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Step by Step ČR, o.p.s. 

Název projektu Učíme se spolu 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000546 

Výsledný počet bodů 97 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 23 155 639,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

23 155 639,56 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 nenavrhuje žádné úpravy projektu. 

 

  



 

3 
 

Pořadové číslo  2. 

Název žadatele 
Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, 
příspěvková organizace 

Název projektu 
Kolegiální podpora při rozvoji čtenářské gramotnosti s 
využitím formativního hodnocení 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000541 

Výsledný počet bodů 96,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ---- 

Nepřítomni  ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu  

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 34 041 306,46 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

34 041 306,46 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 nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.06.1.1 Tablety 
Komise považuje pořízení požadovaného vybavení za potřebné pro realizaci aktivit projektu. Komise 
upozorňuje žadatele, že pořízené vybavení nelze využívat pro aktivity mimo projekt, a to na základě 
Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kde je v kapitole 8.7 Způsobilé výdaje uvedeno: „Je-li 
zakoupený majetek, materiál nebo služba v projektu využity jen z části, způsobilým výdajem je pouze 
tato část“. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.1.09.1.3 Zajištění zahraničních stáží - Finsko 
1.1.1.09.1.4 Zajištění zahraničních stáží - Holandsko 
1.1.1.09.1.5 Zajištění zahraničních stáží - Anglie 
1.1.1.09.1.6 Zajištění zahraničních stáží - Polsko 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením položek s ohledem na počet účastníků stáží a průměrné 
ceny v místě a čase obvyklé. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. 

Název projektu 
Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné 
gramotnosti 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513 

Výsledný počet bodů 95 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu  

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 27 894 633,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

27 894 633,60 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 nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.04.1.1.3 Metodický konzultant   
Položka je v souladu s platnou metodikou pro stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky 
podílející se na realizaci projektů OP VVV. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.09.1.1 Evaluace 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením položky z důvodu plánovaného počtu prováděných 
evaluací a souvisejících nákladů (kvalitativní a kvantitativní evaluace). 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.09.1.5 Externí specialisté na setkání 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením, neboť do předpokládaných nákladů zapojených škol na 
organizaci setkání vznikají externímu specialistovi související náklady.  
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. 

Název projektu Kolegiální podpora v sítí Mrkvička 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000542 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 9 293 755,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

9 293 755,00 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 nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Ostravská univerzita v Ostravě 

Název projektu 
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako 
cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 271 214,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

7 222 974,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

48 240,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.1 Vedoucí projektu 5 600,00  36,00  201 600,00  -28 800,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  0,00  468 720,00  -7 200,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  0,00  168 739,20  -2 592,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 444 594,80  -9 648,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.04.1.1.1 Vedoucí projektu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny na 5 600,- Kč z důvodu překročení sazby 
odborného pracovníka určené platnou metodikou pro stanovení mezd/platů 
pro  zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Název projektu Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523 

Výsledný počet bodů 93 

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 Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 34 364 328,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

34 328 928,16 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

35 400,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.01.1 Dataprojektor 
včetně plátna 

20 000,00  1,00  20 000,00  -30 000,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  5 236 616,16  -5 400,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.01.1 Dataprojektor včetně plátna 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny položky na 20 000,- Kč z důvodu, že žadatel 
neuvedl zdůvodnění vyšší ceny, než je doporučená cena dle Seznamu obvyklých cen vybavení OP 
VVV. Komise zároveň zavazuje žadatele k případnému přesunu položky v rámci rozpočtu do kap. 
1.1.1.0.6 Hmotný majetek a materiál. Výsledná výše krácené položky nesplňuje podmínky pro zařazení 
do investičních výdajů dle informací uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kap. 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu. 
 
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. Komise 
upozorňuje žadatele, že v projektech nelze pořizovat pomůcky nebo knihy, které přímo nesouvisí 
s projektem, pořizovat vybavení tříd nebo budov. Jedná se o položky: 
1.1.1.01.2 Interaktivní stolky pro centra 
1.1.1.01.3 Interaktivní podlahy 
Komise, považuje nákup výše uvedených položek pro projekt za účelný, upozorňuje však žadatele, že 
pořízené vybavení nelze využívat pro aktivity mimo projekt, a to na základě Pravidel pro žadatele a 
příjemce – obecná část, kde je v kapitole 8.7 Způsobilé výdaje uvedeno: „Je-li zakoupený majetek, 
materiál nebo služba v projektu využity jen z části, způsobilým výdajem je pouze tato část“.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Institut pro regionální spolupráci, o.p.s. 

Název projektu Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000549 

Výsledný počet bodů 90,5 

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 

 2 1 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 39 720 528,83 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

39 720 528,83 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 nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.04.1.1.2 Odborný garant klíčových aktivit 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením, neboť z doložené náplně práce vyplývá, že se jedná 
o nezbytnou pozici s vysokou odpovědností, která je potřebná po celou dobu realizace projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.1.06.3.1 Sada pomůcek na fyziku 
1.1.1.06.3.2 Sada pomůcek na chemii 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením počtu jednotek z důvodu potřebnosti daného vybavení 
pro aktivity projektu. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.06.3.4 Tablet 
Komise nesouhlasí s navrhovaným krácením počtu jednotek ani s navrhovaným krácením jednotkové 
ceny z důvodu potřebnosti speciálního SW pro potřeby realizace klíčových aktivit projektu. 
 
Komise nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách 
běžné mateřské školy 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000519 

Výsledný počet bodů 89,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání 
Žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 777 374,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

9 201 445,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

575 928,90 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.1 Odborný 
projektový 
konzultant 

3 933,70  36,00  141 613,20  -2 386,80  

1.1.1.04.1.1.3 Vedoucí odborné 
projektové 
skupiny (3 osoby) 

23 602,20  36,00  849 679,20  -14 320,80  

1.1.1.04.1.1.5 Odborná garantka 
projektu 

11 801,10  36,00  424 839,60  -7 160,40  

1.1.1.04.1.3.1 Člen odborné 
projektové 
skupiny (2 osoby) 

225,00  720,00  162 000,00  -46 800,00  

1.1.1.04.1.3.2 Tvůrce 
metodického 
materiálu (10 
osob) 

225,00  600,00  135 000,00  -45 000,00  

1.1.1.04.1.3.3 Vedoucí a 
zástupce 
vedoucího centra 
kolegiální 
podpory (18 
osob) 

225,00  5 184,00  1 166 400,00  -336 960,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

0,00  0,00  647 433,00  -5 967,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na 
zdravotní 

0,00  0,00  233 075,88  -2 148,12  
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zabezpečení z 
platů a DPČ 

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 840 289,10  -115 185,78  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.04.1.1.1 Odborný projektový konzultant 
1.1.1.04.1.1.3 Vedoucí odborné projektové skupiny (3 osoby) 
1.1.1.04.1.1.5 Odborná garantka projektu 
1.1.1.04.1.3.1 Člen odborné projektové skupiny (2 osoby) 
1.1.1.04.1.3.2 Tvůrce metodického materiálu (10 osob) 
1.1.1.04.1.3.3 Vedoucí a zástupce vedoucího centra kolegiální podpory (18 osob) 
Krácena jednotková cena výše uvedených pracovních pozic na  225 Kč/hod., což dle ISPV odpovídá 
pracovní pozici 2422 CZ-ISCO (specialista strategie a politiky organizací, 3. kvartil), což je v souladu 
s doloženými náplněmi práce. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek rozpočtu (je-li relevantní): 
1.1.1.04.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.1.04.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
1.1.1.04.5.1.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele  
1.1.1.04.4 FKSP  
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.10.1 Tuzemské cesty cílové skupiny - cestovní náhrady 
Komise považuje navrhovanou výši jednotkové ceny položky za účelnou a hospodárnou s ohledem 
na plánované klíčové aktivity projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele 
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

Název projektu Interní mentoring pro učitele SŠ v MSK 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000559 

Výsledný počet bodů 89,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 258 900,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 223 900,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

35 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.06.3.1 USB disky 0,00  0,00  0,00  -28 000,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 044 780,00  -7 000,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.06.3.1 USB disky do položky 
1.1.2 Nepřímé náklady. Podle Definice nepřímých nákladů (kap. 8.7.4.3) nelze disky pořizovat v rámci 
přímých nákladů. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.09.1.2 Poskytnutí služeb pro individuální koučink (KA č. 2) 
Uvedený druh služby odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, na základě této skutečnosti není 
požadována redukce položky. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.1.2 Nepřímé náklady 
 
Indikátor 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání neodpovídá zvoleným klíčovým 
aktivitám projektu. Komise doporučuje výše uvedený indikátor v žádosti o podporu neuvádět. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílových hodnot indikátoru 5 40 00 z cílové hodnoty 80 na 96, 
indikátoru 6 00 00 z cílové hodnoty 96 na 80. Z popisu KA vyplývá, že se jedná o administrativní 
pochybení a záměnu cílových hodnot.  
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 

Název projektu Za jeden provaz 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000528 

Výsledný počet bodů 87 

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 10 529 425,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

7 002 420,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 527 005,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.02.1 interaktivní stolek 145 000,00  5,00  725 000,00  -218 195,00  

1.1.1.04.1.2.1 manažer klíčové 
aktivity 1(úvazek 
0,3) 

3 900,00  36,00  140 400,00  -280 800,00  

1.1.1.04.1.2.2 manažer klíčové 
aktivity 2 (úvazek 
0,3) 

3 900,00  36,00  140 400,00  -280 800,00  

1.1.1.04.1.2.3 manažer klíčové 
aktivity 3 (úvazek 
0,3) 

3 900,00  36,00  140 400,00  -280 800,00  

1.1.1.04.1.2.4 manažer klíčové 
aktivity 4 

3 900,00  36,00  140 400,00  -280 800,00  

1.1.1.04.1.3.7 odborní konzultant - 
formativní hodnocení 
(20) 

350,00  30,00  10 500,00  -101 500,00  

1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  140 400,00  -280 800,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  50 544,00  -101 088,00  

1.1.1.06.1.1 interaktivní tabule 66 000,00  8,00  528 000,00  -607 368,00  

1.1.1.06.1.2 interaktivní podlaha 90 000,00  7,00  630 000,00  -201 453,00  
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1.1.1.09.1.1 zavedení procesu 
mentoringu 

0,00  0,00  0,00  -188 000,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 400 484,00  -705 401,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.02.1 interaktivní stolek 
Komise na základě porovnání žádostí projednávaných danou Výběrovou komisí mezi sebou zavazuje 
žadatele ke krácení jednotkové ceny položky na částku 145 000,- Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.04.1.2.1 manažer klíčové aktivity 1(úvazek 0,3) 
1.1.1.04.1.2.2 manažer klíčové aktivity 2 (úvazek 0,3) 
1.1.1.04.1.2.3 manažer klíčové aktivity 3 (úvazek 0,3) 
1.1.1.04.1.2.4 manažer klíčové aktivity 4 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazků na hodnotu 0,1, tj. současně ke snížení jednotkové 
ceny na 3 900 Kč. Dle popisu náplně práce se činnost jednotlivých pozic částečně překrývá s činností 
odborných konzultantů a externích mentorů. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
 1.1.1.04.1.3.7 odborní konzultant - formativní hodnocení (20) 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek na hodnotu 30. V KA je uvedeno u tří KA předávání 
zkušeností s formativním hodnocením v rozsahu 10 hodin, celkem tedy 30 hodin. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.06.1.1 interaktivní tabule 
Komise na základě Seznamu obvyklých cen vybavení OP VVV zavazuje žadatele ke krácení jednotkové 
ceny položky na částku 66 000,- Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.06.1.2 interaktivní podlaha 
Komise na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje žadatele ke 
krácení jednotkové ceny položky na částku 90 000,- Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.06.1.1 interaktivní tabule 
a položky 1.1.1.06.1.2 interaktivní podlaha do položky 1.1.1.02 HW a osobní vybavení.  
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.1.09.1.1 zavedení procesu mentoringu 
Žadatel nevysvětluje, proč potřebuje poptávat danou službu, jak dospěl k výsledné částce a kdo bude 
dodavatelem. Definice uvedená v žádosti o podporu, tj. že dodavatel provede činnosti, které pomohou 
nastartovat v zapojených mateřských školách proces interního mentoringu, pomohou s analýzou potřeb 
v jednotlivých MŠ a pomohou i s formulováním dlouhodobých a krátkodobých cílů pro jednotlivé školky, 
je zcela vágní a překrývá se s náplní některých pozic realizačního týmu, zejména externích mentorů 
a manažerů KA, jejichž úvazkové zapojení je dostatečné pro zajištění těchto činností. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele SCHOLA EMPIRICA 

Název projektu 
Centra kolegiální podpory v metodice socio-emočního 
rozvoje předškolních dětí "Dobrý začátek" 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506 

Výsledný počet bodů 86,5 

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 Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 116 371,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

19 784 347,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

332 024,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.02.1 data projektor 16 000,00  12,00  192 000,00  -144 000,00  

1.1.1.09.1.12 Překlady 0,00  0,00  0,00  -60 000,00  

1.1.1.09.1.21 Stravné účastníků 
setkání vedoucích 
expertů center (6 
účastníků x 
16setkání x2dny 
x300 kč) 

300,00  144,00  43 200,00  -14 400,00  

1.1.1.09.1.22 Ubytování 
účastníků setkání 
vedoucích expertů 
center (6 účastníků 
x 16 nocí x 500 kč.) 

500,00  48,00  24 000,00  -24 000,00  

1.1.1.09.1.23 Pronájem prostor 
na setkání 
vedoucích center 
(16 setkání x 2 dny 
x 4000 kč) 

4 000,00  24,00  96 000,00  -32 000,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  3 433 647,00  -57 624,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.02.1 data projektor 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny položky na částku 16 000,- Kč s ohledem 
na Seznam doporučených cen vybavení OP VVV. 
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Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.02.1 data projektor, položky 
1.1.1.02.2 Videokamera a položky1.1.1.02.3 Notebook do podkapitoly 1.1.1.06.1 HW a osobní vybavení, 
neboť žadatel zařadil výše uvedené položky do chybné podkapitoly rozpočtu.  
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.04.1.1.1 Odborný řešitel projektu 
Jednotková cena je v souladu s metodickými předpisy OP VVV a odpovídá náplni práce odborného 
pracovníka. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následující položky: 
1.1.1.09.1.12 Překlady 
Žadatel uvádí, že s metodikou již několik let běžně pracuje a proškolil řadu učitelů, z čehož vyplývá, že 
metodiku má přeloženou, není tedy nutné ji překládat znovu.  
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následujících položek: 
1.1.1.09.1.21 Stravné účastníků setkání vedoucích expertů center (6 účastníků x 16setkání x2dny x300 
kč) 
1.1.1.09.1.22 Ubytování účastníků setkání vedoucích expertů center (6 účastníků x 16 nocí x 500 kč.) 
1.1.1.09.1.23 Pronájem prostor na setkání vedoucích center (16 setkání x 2 dny x 4000 kč) 
V popisu aktivit žadatel uvádí, že plánuje zorganizovat 16 jedno nebo dvoudenních setkání vedoucích 
center, v rozpočtu však požaduje všechna setkání dvoudenní, což však nezdůvodňuje dostatečným 
programem. Na základě výše uvedeného Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu jednotek 
následovně: 
v položce 1.1.1.09.1.21 na počet 144, 
v položce 1.1.1.09.1.22 na počet 48, 
v položce 1.1.1.09.1.23 na počet 24, 
 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.10.2 Balíčky metodických 
pomůcek pro pilotní centra (12 x 20000 kč.), položky 1.1.1.10.3 Pomůcky k aktivitám metodiky v pilotních 
centrech (1200 dětí v pilotních mateřských školách), položky 1.1.1.10.5 Balíček metodických pomůcek 
pro účastníky měsíčních setkání v centrech (360 účastníků) Notebook do kapitoly 1.1.1.0.6 Hmotný 
majetek a materiál, a to z důvodu jejich chybného zařazení v rozpočtu.  Komise nezavazuje žadatele 
k úpravě počtu jednotek daných položek, neboť považuje navrhované pomůcky za potřebné pro realizaci 
klíčových aktivit projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.1.2 Nepřímé náklady 

 

  



 

16 
 

Pořadové číslo  12. 

Název žadatele 
Základní škola T.G.Masaryka Mnichovice okres Praha-
východ.,příspěvková organizace 

Název projektu Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530 

Výsledný počet bodů 85 

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 9 075 807,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční 
podpory 

9 071 807,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

4 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.06.1.4 USB disk (Interní 
mentor), ŽADATEL 
ZŠ, 6 osob 

0,00  0,00  0,00  -1 200,00  

1.1.1.06.1.5 USB disk (Interní 
mentor), PARTNER 
č.1 ZŠ, 6 osob 

0,00  0,00  0,00  -1 200,00  

1.1.1.06.1.6 USB disk (Interní 
mentor), PARTNER 
č.2 SŠ, 4 osoby 

0,00  0,00  0,00  -800,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  1 814 361,50  -800,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k přesunu finančních prostředků položky 1.1.1.06.1.4 USB disk (Interní 
mentor), ŽADATEL ZŠ, 6 osob, položky 1.1.1.06.1.5 USB disk (Interní mentor), PARTNER č.1 ZŠ, 6 
osob, položky 1.1.1.06.1.6 USB disk (Interní mentor), PARTNER č.2 SŠ, 4 osoby do položky 1.1.2. 
Nepřímé náklady. Podle Definice nepřímých nákladů (kap. 8.7.4.3) nelze disky pořizovat v rámci 
přímých nákladů. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.1.09.1.7 Zahraniční stáž (stínování), Interní mentor (KA07), ŽADAZEL ZŚ, 6 osob 
1.1.1.09.1.8 Zahraniční stáž (stínování), Interní mentor (KA07), PARTNER č.1 ZŚ, 6 osob 
1.1.1.09.1.9 Zahraniční stáž (stínování), Interní mentor (KA07), PARTNER č.2 SŚ, 4 osoby 
Komise považuje navrhovanou výši jednotkové ceny položky za účelnou a hospodárnou s ohledem 
na ceny v místě a čase obvyklé na území Velké Británie. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následující položky: 
1.1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  13. 

Název žadatele 
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková 
organizace 

Název projektu Klokanovy školky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000564 

Výsledný počet bodů 79,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ---- 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 20 816 674,67 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 17 081 196, 55 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

3 735 478,12 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.04.1.1.
1 

Odborný garant 25 200,00  48,00  1 209 600,00  -403 200,00  

1.1.1.04.1.2.
2 

Odborný pracovník 210,00  4 300,00  903 000,00  -105 000,00  

1.1.1.04.1.3.
3 

Moderátor / KA5 350,00 32,00 11 200,00 -1 600,00 

1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  828 150,00  -127 050,00  

1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

0,00  0,00  298 134,00  -45 738,00  

1.1.1.06.1.3 Kancelářská židle / 
KA1 

0,00  0,00  0,00  -8 200,00  

1.1.1.06.1.4 Kancelářský stůl / 
KA1 

0,00  0,00  0,00  -11 200,00  

1.1.1.06.1.5 Skříň na dokumenty 
/ KA1 

0,00  0,00  0,00  -8 200,00  

1.1.1.06.1.6 Kontejner ke 
kancelářskému stolu 
/ KA1 

0,00  0,00  0,00  -10 200,00  

1.1.1.10.2 Mzdové náklady 
cílové skupiny / KA 
2-4, 8 

176,10  400,00  70 440,00  -2 366 784,00  

1.1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  2 964 841,19  -648 306,12  
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Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.04.1.1.1 Odborný garant 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku na 0,6. Rozsah úvazku odborného garanta je 
nadhodnocen potřebám projektu, neodpovídá rozsahu činností popsaných v klíčových aktivitách 
v žádosti o podporu a souvisejících dokumentech. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následující položky rozpočtu: 
1.1.1.04.1.2.1 Metodik 
Komise považuje pozici za potřebnou pro realizaci klíčových aktivit v průběhu celého trvání realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.04.1.2.2 Odborný pracovník 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek na 4 300. Rozsah úvazku odborného pracovníka 
je nadhodnocen potřebám projektu, neodpovídá rozsahu činností popsaných v klíčových aktivitách 
v žádosti o podporu a souvisejících dokumentech. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.04.1.3.3 Moderátor / KA5 
Jednotková cena není v souladu s metodikou ISPV. Komise zavazuje žadatele k úpravě položek na 
základě porovnání žádostí projednávaných danou Výběrovou komisí mezi sebou. 
 
Komise zavazuje žadatele k vyřazení následujících položek: 
1.1.1.06.1.3 Kancelářská židle / KA1 
1.1.1.06.1.4 Kancelářský stůl / KA1 
1.1.1.06.1.5 Skříň na dokumenty / KA1 
1.1.1.06.1.6 Kontejner ke kancelářskému stolu / KA1 
Pořízení nábytku (vybavení) je vyloučenou aktivitou dané výzvy. 
 
Komise nezavazuje žadatele k úpravě následujících položek rozpočtu: 
1.1.1.06.3.4 Odborná literatura pro CKP / KA2-4, CKP/rok 
1.1.1.06.3.5 Materiál pro realizaci workshopů / KA2-4, CKP/rok 
1.1.1.06.3.6 Materiál pro realizaci setkání / KA5 
1.1.1.06.3.7 Materiál pro ověřování v MŠ / KA7 
1.1.1.09.1.4 Tisk materiálů na závěrečnou konferenci / KA5 
1.1.1.09.1.6 Tisk publikací k polytechnické výchově / KA7 
Pořízení uvedených položek je v souladu s cíli projektu, jejich jednotková cena a počet kusů odpovídají 
reálným potřebám a cenám v místě a čase obvyklým. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě následující položky: 
1.1.1.10.2 Mzdové náklady cílové skupiny / KA 2-4, 8 
Komise považuje mzdové náklady cílové skupiny / KA 2-4, 8 za způsobilé pouze pro KA8,. tj. 176,10 Kč 
x 10 (osob) x 40 hodin = 70 440 Kč. Absolvování jednotlivých workshopů je plánováno na odpolední 
hodiny, z toho důvodu není nutná náhrada mzdy zaměstnavateli cílové skupiny. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení u následujících položek: 
1.1.1.04.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.1.04.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení následujících položek rozpočtu (je-li relevantní): 
1.1.1.04.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.1.04.4 FKSP 
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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 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 
 

 

V Praze dne 23. 6. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Ing. Irena Havlová  
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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