Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
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Ing. Michal Macháček,
ředitel Odboru podpory OP
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Č.j.: MSMT-31695/2017-1
V Praze dne 16. listopadu 2017

Vážený pane
dne 2. listopadu 2017 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)
doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“).
V této Žádosti žádáte o zodpovězení níže uvedených dotazů v doslovném znění:
1. Jaké bylo u projektu doposud přiděleno, včetně uvedení celkové doby, odměňování
u jednotlivých funkcí, jaké je v současnosti a jak je nastaveno do budoucna? Jsou největší
mzdovou položkou funkce manažer a odborný garant projektu a možná i předsedkyně řídícího
výboru?
2. Podle jakého konkrétního ustanovení pravidel OP VVV došlo ke změně/prohození pracovních
pozic mezi
resp. na základě jakého dokumentu MŠMT tyto
změny ve funkcích schválilo a kdy?
3. Ke kterému dni došlo ke změně na pozici odborného garanta, manažera projektu a asistenta
manažera?
4. Žádám o zaslání dokumentu, kterým ŘO, řídící výbor schválil změny ve funkcích manažer
projektu, odborný garant projektu a asistent manažera i s uvedením data schválení a projednání
změn pracovního zařazení.
K Vašim dotazům Vám sděluji následující:
1. Odměňování u jednotlivých funkcí bylo stanoveno podle Seznamu mezd/platů a postupů
stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), verze 2, účinná
od 26. dubna 2016. Tento metodický výklad vydal Řídicí orgán OP VVV a je umístěn na webových
stránkách MŠMT.
Například:
Odborný garant MAP – 21.100,-/měsíc/0,5 úvazek

Manažer projektu 18.500,-/měsíc/0,5 úvazek
Ostatní pozice jsou obsazeny na DPP, úvazky jsou naplánovány po celou dobu realizace
projektu, tj. 24 měsíců.
2. Ke změně/prohození pracovních pozic došlo na základě Pravidel pro žadatele a příjemce –
obecná část, verze 4, datum účinnosti 1. září 2016, kapitola 7.2.1 Nepodstatné změny
v projektu (metodický dokument je k dispozici na webových stránkách MŠMT).
Žádost o změnu ze dne 21. června 2017 byla podaná elektronickým formulářem, jehož
přílohami byly dokumenty s názvy Popis realizačního týmu projektu, Soulad s kompetenčním
modelem a Životopisy realizačního týmu projektu. Tato změna byla schválena dne 1. srpna
2017.
3. Ke změně na pozici Odborného garanta, Manažera projektu a Asistenta manažera došlo
dne 1. srpna 2017.
4. Změna byla schválena dne 1. srpna 2017 prostřednictvím změnového řízení v systému
MS2014+. Schválení probíhá pouze elektronicky, tudíž žádné dokumenty schvalující takovou
změnu nejsou vydávány.
Odůvodnění změny uvedené příjemcem v MS 2014+:
Pracovnice na pozici Odborný garant nemůže ze závažných pracovních důvodů nadále
vykonávat pozici Odborného garanta - 0,5 úvazku. Nadále zůstane v projektu na pozici Vedoucí
PS Základního vzdělávání - 0,2 úvazku. Pozici Odborný garant převezme dosavadní Manažer
projektu, který je dostatečně erudovaný k vykonávání této pozice. Na pozici Manažer projektu
nastoupí pracovnice, která dosud pracovala na pozici Asistent manažera. Způsobilost
pro vykonávání pozic v projektu dokládáme CV a upraveným Kompetenčním modelem.
S pozdravem

