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V Praze
Příloha
Vyřízení žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane,
dne 19. srpna 2021 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doručena Vaše žádost
o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Žádost“). V Žádosti požadujete poskytnout informace vztahující se k projektu
s názvem „Inovace přípravy učitelů pro praxi“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960, který
zpracovávala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta.
Předně si Vám dovoluji sdělit, že požadované zaslání textu projektu a závěrečné zprávy k projektu Vám
již bylo zasláno dne 14. července 2021. K závěrečné zprávě o realizaci opět uvádím, že ze strany Řídicího
orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání nyní probíhá její kontrola, a tudíž doposud
nebyla schválena.
V případě dotazu ohledně období uvádím, že námi zaslané informace ze dne 11. srpna 2021 se
vztahovaly k období realizace projektu, tzn. od 1. března 2018 do 31. prosince 2020. Projekt dále
obsahuje 16 % nepřímých nákladů, jejichž využití příjemcem ve prospěch projektu nepodléhá
administrativnímu ověření. S ohledem na tuto skutečnost je tedy možné, že kromě již zaslaného
přehledu byly učiněny i další výdaje.
Ke zkratce „KA“ doplňuji, že se jedná o „klíčovou aktivitu“. K rozdílnosti „koordinátorů“ uvádím, že
rozpočet projektu s ohledem na rozdílnost činností a v souladu s příslušnou výzvou tvoří příjemce a na
doporučení hodnotitelů jej s případným krácením schvaluje hodnoticí komise.
Na závěr uvádím, že v již zaslaném přehledu ze dne 11. srpna 2021 je možno filtrovat dle položek
rozpočtu. U všech pozic byly schválené standardní jednotkové ceny v rozpočtu dodrženy. Popis náplně
pracovní pozice, stejně tak výši úvazku a počet osob na dané pracovní pozici Vám zasílám přílohou
tohoto dopisu.
S pozdravem

Ing. Michal

v zastoupení Macháček
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