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

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
5. 12. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
9:30 

 
 
Místo konání 

 
Stříbrná zasedací místnost 5. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
1. 

 
Číslo výzvy a název výzvy 
 

  
02_16_041 Vyšší odborné školy 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
250 000 000,00 

 

II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Tomáš Zmeškal, B. A. Hons  
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

 
PhDr. Zdeňka Hajná, CSc.  
Mgr. Jan Horký  
Ing. Hana Švecová  
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů a odborné oblasti 
Pořadové číslo  1. 

Název žadatele 
Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o. 

Název projektu Inovace VOV v odborné oblasti humanitní 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011 

Výsledný počet bodů 91 

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 

4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 49 425 734,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 40 775 943,64 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

8 649 790,76 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.4 Personální manažer 21 828,60  36,00  785 829,60  -164 570,40  

1.1.1.2.3.1 Odborný pracovník TYP A 72 000,00  144,00  10 368 000,00  -2 592 000,00  

1.1.1.2.3.2 Odborný pracovník TYP B 17 600,00  48,00  844 800,00  -268 800,00  

1.1.1.2.3.3 Odborný pracovník TYP C 11 440,00  144,00  1 647 360,00  -1 347 840,00  

1.1.1.2.3.4 Odborný pracovník TYP D 49 133,33  72,00  3 537 599,76  -1 286 400,24  

1.1.1.2.3.7 Odborný pracovník TYP G 7 000,00  72,00  504 000,00  -504 000,00  

1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

1 788 788,67 1,00  1 788 788,67 -14 811,33  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  11 650 269,61 -2 471 368,79 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO a externích 
hodnotitelů: 
1.1.1.1.1.4 Personální manažer 
1.1.1.2.3.1 Odborný pracovník TYP A 
1.1.1.2.3.2 Odborný pracovník TYP B 
1.1.1.2.3.3 Odborný pracovník TYP C 
1.1.1.2.3.4 Odborný pracovník TYP D 
1.1.1.2.3.7 Odborný pracovník TYP G 
 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
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Komise konstatuje, že částky v položkách 1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení neodpovídají částkám vypočteným dle procentních sazeb (25 %, resp. 9 %) v souladu s platnou 
legislativou.  Chybný výpočet částek Komise identifikovala jako administrativní pochybení na straně žadatele, 
z tohoto důvodu je nucena přistoupit k následující úpravě položek 1.1.2 a 1.1.3 v souladu s platnou 
dokumentací. 
 
V rozpočtu projektu nebyly zahrnuty povinné odvody na sociální pojištění (položka 1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení) v souladu s platnou legislativou, tj. 25 % z hrubé mzdy/platu u pracovních smluv. Vzhledem 
k tomu, že v této fázi procesu schvalování není možné navyšovat rozpočet, doporučuje Komise žadateli hradit 
pojistné na sociální zabezpečení (jeho část) z vlastních zdrojů, případně přesunout finanční prostředky na jeho 
úhradu z jiných položek rozpočtu v rámci změnového řízení. 
 
Položka 1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení je vyšší než povinný odvod 9 % z hrubé mzdy/platu 
u pracovních smluv, žadatel ovšem neidentifikoval, zdali do výpočtu částky nezahrnul zároveň odvody 
z plánovaných DPP. Komise zavazuje žadatele, aby před vydáním PA rozklíčoval položky 1.1.3 Pojistné na 
zdravotní zabezpečení na část vztahující se k pracovním smlouvám a část vztahující se k DPP, popř. jejich části 
(pokud bylo žadatelem plánováno). V případě, že ve výpočtu částky nebyly odvody pojistného na zdravotní 
pojištění v rámci DPP plánovány (popř. byla plánována pouze jejich část), zavazuje Komise žadatele ke snížení 
položky 1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení na 9 % z položky 1.1.1.1.1 Platy (plus popř. na výši odpovídající 
9% odvodu z příslušné části položky 1.1.1.2.3 DPP).  
 
Nad rámec výše uvedených úprav Komise zavazuje žadatele ke snížení položky 1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení na základě krácení položky 1.1.1.1.1.4 Personální manažer v položce 1.1.1.1.1 Platy o částku 
14 811,33 Kč.  
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu: 
Pro administrativní tým byly zvoleny kódy ze skupiny 1, v níž jsou zahrnuti zejména náměstci, ředitelé apod. 
Kódy u jednotlivých pozic administrativního týmu nejsou přiřazeny adekvátně (z ISPV vybrány kódy, které 
charakterizují pracovní zařazení pro vrcholový management). Pro realizaci projektu je zvolení těchto kódů 
nevhodné. Náplně prací pozic plánovaných v projektu neodpovídají uvedeným kódům a jim přiřazeným 
povoláním, zvolené kódy nevychází z dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů 
pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
V souladu s tímto dokumentem a z výše uvedených důvodů zavazuje Komise žadatele ke změnám kódů 
u následujících pozic: 
- u pozic 1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer a 1.1.1.1.1.3 Projektový manažer je vzhledem k plánované náplni práce 

navržen kód 2422, u pozice 1.1.1.1.1.2 Finanční manažer je vzhledem k plánované náplni práce navržen 
kód 2411. Sazby mezd zvolené žadatelem jsou v souladu s limity dle ISPV těchto nově navržených kódů, 
Komise je tedy ponechává v žadatelem plánované výši;  

- pro pozici 1.1.1.1.1.4 Personální manažer je vzhledem k plánované náplni práce navržen namísto 
žadatelem zvoleného kódu ISPV 1212 kód 4416, který lépe odpovídá náplni práce této pozice. Tento kód 
vychází z dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. Komise současně zavazuje žadatele ke 
krácení sazby této pozice na sazbu 36 381,00 Kč za úvazek 1,0, neboť žadatelem navržená sazba překračuje 
limit Q3 pro kód 4416. 

 
Sazby jednotlivých pozic odborného týmu Odborných pracovníků typu A až D překračují limity dle dokumentu 
Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na 
realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 
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26. 4. 2016, a to jak limit pro DPP 390 Kč/hod., tak limity Q3 kódů v ISPV. Výše mezd/platů rovněž přesahují 
sazby v čase a místě obvyklé, žadatelem zvolená výše nebyla řádně zdůvodněna a Komise je považuje za 
neefektivní a nehospodárné, ačkoliv nedosahují maximální hranice stanovených limitů.  
Komise z výše uvedených důvodů zavazuje žadatele k úpravám u následujících pozic: 
 1.1.1.2.3.1 Odborný pracovník TYP A – krácení na sazbu 240 Kč/hod., 1.1.1.2.3.2 Odborný pracovník TYP B – 
krácení na sazbu 220 Kč/hod., 1.1.1.2.3.3 Odborný pracovník TYP C – žadatel uvedl kód 1219, dle popisu náplně 
práce však odpovídá pozici více kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání, krácení na sazbu 330 
Kč/hod., 1.1.1.2.3.4 Odborný pracovník TYP D – krácení na sazbu 330 Kč/hod.. 
Žadatel popisuje zapojení pozice 1.1.1.2.3.7 Odborný pracovník TYP G (ředitel VOŠ) v rámci celého projektu. 
Zapojení není adekvátně popsáno a zdůvodněno (krom úvodní a závěrečné konference) ve vztahu 
k plánovaným aktivitám a harmonogramu projektu, z tohoto důvodu Komise krátí zapojení pracovníků TYPU G 
na 72 týdnů a tím krátí počet jednotek na 72. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
  
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 49 02 Počet národních systémů a jejich složek 
z původní hodnoty 6 na hodnotu 7 z důvodu nezahrnutí povinného výstupu z aktivity č. 4 „Znalostní standard 
absolventů VOV“ před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále „PA“). 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele 
MICHAEL - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a 
umělecké tvorby, s.r.o. 

Název projektu Inovace VOV_humanitní oblast 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008028 

Výsledný počet bodů 82,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Zařazena do Zásobníku náhradních projektů  

Požadovaná výše finanční podpory 49 986 245,12 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 41 408 436,61 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

8 577 808,51 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer (KA 1) 6 960,00  36,00  250 560,00  -86 400,00  

1.1.1.1.1.2 Projektový manažer (KA 1) 44 000,00  36,00  1 584 000,00  -259 200,00  

1.1.1.1.1.3 Projektový manažer za ČVUT 
(KA 1) 

7 280,00  36,00  262 080,00  -106 560,00  

1.1.1.1.1.4 Finanční manažer (KA 1) 23 000,00  36,00  828 000,00  -1 015 200,00  

1.1.1.2.1.5 Multimediální pracovník 2 
(KA 3) 

0,00  0,00  0,00  -960 000,00  

1.1.1.2.1.6 Multimediální pracovník 3 
(KA 3) 

0,00  0,00  0,00  -960 000,00  

1.1.1.2.1.7 Multimediální pracovník 4 
(KA 3) 

0,00  0,00  0,00  -960 000,00  

1.1.1.2.2.02 Koordinátor KA 2 11 591,75  36,00  417 303,00  -14 697,00  

1.1.1.2.2.03 Koordinátor KA 3 13 910,10  36,00  500 763,60  -17 636,40  

1.1.1.2.2.04 Koordinátor KA 4 9 273,40  36,00  333 842,40  -11 757,60  

1.1.1.2.2.05 Koordinátor KA 5 9 273,40  36,00  333 842,40  -11 757,60  

1.1.1.2.2.06 Koordinátor KA 6 9 273,40  36,00  333 842,40  -11 757,60  

1.1.1.2.2.07 Koordinátor KA 7 13 910,10  36,00  500 763,60  -17 636,40  

1.1.1.2.2.09 Odborný garant skupiny 
oborů 68 (KA 2) 

4 635,00  33,00  152 955,00  -16 005,00  

1.1.1.2.2.13 Výzkumný pracovník NJ 
(KA2) 

18 543,00  9,00  166 887,00  -17 433,00  
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1.1.1.2.2.18 Autoři OVZ, MOOC NJ 
všechny skupiny (KA 2) 

297,00  1 152,00  342 144,00  -3 456,00  

1.1.1.2.2.26 Odborný garant skupiny 
oborů 61 (KA 3) 

4 636,00  30,00  139 080,00  -14 520,00  

1.1.1.2.2.27 Odborný garant skupiny 
oborů 68 (KA 3) 

4 871,00  30,00  146 130,00  -7 470,00  

1.1.1.2.2.28 Odborný garant skupiny 
oborů 72 (KA 3) 

4 636,00  30,00  139 080,00  -14 520,00  

1.1.1.2.2.29 Odborný garant skupiny 
oborů 82 (KA 3) 

4 636,00  30,00  139 080,00  -14 520,00  

1.1.1.2.2.31 Autoři OVZ, MOOC skupiny 
oborů 68 (KA 3) 

297,00  4 032,00  1 197 504,00  -12 096,00  

1.1.1.2.2.41 Výzkumný pracovník skupiny 
oborů 68 (KA 4) 

4 635,00  16,00  74 160,00  -7 760,00  

1.1.1.2.2.45 Výzkumný pracovník skupiny 
oborů 68 (KA 5) 

4 635,00  18,00  83 430,00  -8 730,00  

1.1.1.2.2.49 Výzkumný pracovník skupiny 
oborů 68 (KA 6) 

4 635,00  18,00  83 430,00  -8 730,00  

1.1.1.2.2.54 Výzkumný pracovník skupiny 
oborů 68 (KA 7) 

4 635,00  30,00  139 050,00  -14 550,00  

1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

5 518 181,85  1,00  5 518 181,85  -1 143 098,15  

1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

1 986 545,47  1,00  1 986 545,47  -411 515,33  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  11 830 981,89  -2 450 802,43  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO, externích 
hodnotitelů a porovnáním obdobných projednávaných projektů mezi sebou: 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer (KA 1) 
1.1.1.1.1.2 Projektový manažer (KA 1) 
1.1.1.1.1.3 Projektový manažer za ČVUT (KA 1) 
1.1.1.1.1.4 Finanční manažer (KA 1) 
1.1.1.2.1.5 Multimediální pracovník 2 (KA 3) 
1.1.1.2.1.6 Multimediální pracovník 3 (KA 3) 
1.1.1.2.1.7 Multimediální pracovník 4 (KA 3)  
1.1.1.2.2.02 Koordinátor KA 2 
1.1.1.2.2.03 Koordinátor KA 3 
1.1.1.2.2.04 Koordinátor KA 4 
1.1.1.2.2.05 Koordinátor KA 5 
1.1.1.2.2.06 Koordinátor KA 6 
1.1.1.2.2.07 Koordinátor KA 7 
1.1.1.2.2.09 Odborný garant skupiny oborů 68 (KA 2) 
1.1.1.2.2.13 Výzkumný pracovník NJ (KA2) 
1.1.1.2.2.18 Autoři OVZ, MOOC NJ všechny skupiny (KA 2) 
1.1.1.2.2.26 Odborný garant skupiny oborů 61 (KA 3) 
1.1.1.2.2.27 Odborný garant skupiny oborů 68 (KA 3) 
1.1.1.2.2.28 Odborný garant skupiny oborů 72 (KA 3) 
1.1.1.2.2.29 Odborný garant skupiny oborů 82 (KA 3) 
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1.1.1.2.2.31 Autoři OVZ, MOOC skupiny oborů 68 (KA 3) 
1.1.1.2.2.41 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 4) 
1.1.1.2.2.45 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 5) 
1.1.1.2.2.49 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 6) 
1.1.1.2.2.54 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 7) 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu:  
Kódy pozic podle ISPV jsou více než z poloviny nastaveny jako pětimístné. To ale neodpovídá kódům pozic 
stanoveným MPSV dostupným na adrese www.mpsv.cz/ISPV.php, kterou má žadatel dle dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 
při sestavování rozpočtu využít, kde jsou uvedeny pouze čtyřmístné kódy. Žadatel neuvádí, z jakého jiného 
zdroje/odkazu vycházel. Komise vychází z odkazu www.mpsv.cz/ISPV.php uvedeného v dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016.  
U pozic odborného týmu žadatel často využil kód 34111, kód v ISPV MPSV nenalezen, zároveň využití kódů 
začínajících na 341 není pro pozice odborného týmu ve vztahu k plánovaným aktivitám vhodné. Odkazují na zcela 
jiná povolání (právní asistent apod.). 
Z výše uvedených důvodů a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce, zohledněním kompetencí  
a zapojení dalších pozic do projektu u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou zavazuje Komise 
žadatele k následujícím úpravám: 
U pozice 1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer (KA 1) je sazba mzdy v porovnání s obdobnými pozicemi u projektů 
projednávaných danou Komisí mezi sebou nadhodnocena, zároveň je překročen limit OP VVV 56 000 Kč. 
Žadatelem uvedený pětimístný kód v ISPV MPSV nedohledán, z hlediska popisu náplně práce tohoto pracovníka 
v projektu je akceptován nadřazený čtyřmístný kód 3341 (vedoucí týmu), sazba překračuje limit Q3 dle ISPV, 
Komise zavazuje žadatele krátit sazbu mzdy na 46 400 Kč za úvazek 1,0 v souladu s Q3 tohoto kódu dle ISPV.  
U pozice 1.1.1.1.1.2 Projektový manažer (KA1) žadatelem uvedený pětimístný kód v ISPV nenalezen, na základě 
porovnání projektů Komise nekrátí sazbu mzdy na 36 400 Kč, ale na základě porovnání krátí sazbu mzdy na 44 
000 Kč za úvazek 1,0, je navržen kód 2422, který lépe odpovídá pracovní pozici, její náplni práce a zapojení  
v rámci celého projektu a je i doporučeným kódem dle dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy 
stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
U pozice 1.1.1.1.1.3 Projektový manažer za ČVUT žadatelem uvedený pětimístný kód v ISPV MPSV nedohledán, 
je navržen nadřazený kód 3343 odpovídající náplni práce dané pozice, sazba mzdy neodpovídá limitu Q3 dle ISPV, 
Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby mzdy na 36 400 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.1.1.4 Finanční manažer je na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce u ostatních 
projednávaných projektů mezi sebou sazba mzdy nadhodnocená. Z pohledu finančního řízení projektu, které 
není při daném způsobu vykazování způsobilých výdajů projektu složité, je plánovaný úvazek nadhodnocený. 
Komise na základě porovnání projednávaných projektů mezi sebou zavazuje žadatele krátit sazbu mzdy na 46 000 
Kč za úvazek 1,0 a snížit výši úvazku na 0,5, v souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy 
stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni 
práce je navržen kód 2411. 
Pro Klíčovou aktivitu 3 jsou žadatelem vytvořeny čtyři pozice Multimediálního pracovníka, všechny na plný 
úvazek. Z hlediska náplně práce (zodpovědnost za nahrávání, editaci a produkci aud. materiálů pro OVZ  
a MOOC) a počtu vytvořených sad v rámci projektu je jejich počet nadhodnocený. Žadatel navíc počítá 
s podporou externí firmy při práci s aud. materiálem. Z tohoto důvodu Komise zavazuje žadatele ponechat pouze 
jednu pozici Multimediálního pracovníka pro KA3 a ostatní tři pozice z rozpočtu projektu vyškrtnout.  
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U pozic 1.1.1.2.2.02 až 1.1.1.2.2.07 Koordinátor KA 2 až KA 7 je vzhledem k plánované náplni práce navržen kód 
3341 vedoucí týmu, Komise zavazuje žadatele ke krácení sazeb mezd u těchto pozic na 46 367 Kč za úvazek 1,0. 
Stejně tak u pozic 1.1.1.2.2.26 Odborný garant skupiny oborů 61 (KA 3), 1.1.1.2.2.27 Odborný garant skupiny 
oborů 68 (KA 3), 1.1.1.2.2.28 Odborný garant skupiny oborů 72 (KA 3), 1.1.1.2.2.29 Odborný garant skupiny oborů 
82 (KA 3). Komise zavazuje žadatele krátit sazbu mzdy u pozic Odborný garant skupiny oborů 61 (KA 3), Odborný 
garant skupiny oborů 72 (KA 3), Odborný garant skupiny oborů 82 (KA 3) na 46 360 Kč za úvazek 1,0. Pozice 
Odborný garant skupiny oborů 68 (KA 3) je pro partnera v platové sféře, tudíž je krácena sazba platu na 48 710 
Kč za úvazek 1,0. 
U pozic 1.1.1.2.2.08 až 1.1.1.2.2.18, 1.1.1.2.2.30 až 1.1.1.2.2.33, 1.1.1.2.2.40 až 1.1.1.2.2.51 a 1.1.1.2.2.53 až 
1.1.1.2.2.56 žadatelem navržené kódy v ISPV nenalezeny, na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce 
a vzhledem k plánované náplni práce pozic navržen kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání. U pozic 
v mzdové sféře nejsou překročeny limity Q3 v ISPV. Komise nenavrhuje krácení sazeb mezd. U pozic v platové 
sféře byly limity Q3 kódu 2422 překročeny. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazeb platů u pozic 1.1.1.2.2.18 
Autoři OVZ, MOOC NJ všechny skupiny (KA 2) a 1.1.1.2.2.31 Autoři OVZ, MOOC skupiny oborů 68 (KA 3) na 
297 Kč/hod., u pozice 1.1.1.2.2.13 Výzkumný pracovník NJ (KA2) na sazbu 46 358 Kč za 1,0 úvazek, u pozic 
1.1.1.2.2.09 Odborný garant skupiny oborů 68 (KA 2), 1.1.1.2.2.41 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 4), 
1.1.1.2.2.45 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 5), 1.1.1.2.2.49 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 
(KA 6) a 1.1.1.2.2.54 Výzkumný pracovník skupiny oborů 68 (KA 7) na sazbu 46 350 Kč za úvazek 1,0. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise konstatuje, že zapojení stejného partnera Českého vysokého učení technického v Praze v totožných 
aktivitách více projektů považuje za rizikové zejména z hlediska možné duplicity výstupů projektu a dvojího 
financování. Komise proto doporučuje ŘO věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost v průběhu případné 
realizace projektu při kontrole zpráv o realizaci projektu, popř. dalších kontrolách. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Svatojánská kolej - vyšší odborná škola pedagogická 

Název projektu Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 

Výsledný počet bodů 83,5 

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 

4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 49 684 123,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 38 216 339,62 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

11 467 783,48 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.01 KA 1 - SVK - Hlavní 
manažerka projektu (Ing. 
JH) 

24 000,00  36,00  864 000,00  -192 348,00  

1.1.1.1.1.02 KA 1 - SVK - Manažer 
projektu 

22 000,00  36,00  792 000,00  -264 348,00  

1.1.1.1.1.03 KA 1 - SVK - Odborný 
koordinátor 

12 000,00  36,00  432 000,00  -187 416,00  

1.1.1.1.1.04 KA 1 - JABOK - Odborný 
koordinátor 

12 000,00  36,00  432 000,00  -187 416,00  

1.1.1.1.1.05 KA 1 - CARITAS - Odborný 
koordinátor 

12 000,00  36,00  432 000,00  -187 416,00  

1.1.1.1.1.06 KA 1 - SVK - Finanční 
manažer 

9 200,00  36,00  331 200,00  -35 568,00  

1.1.1.1.1.07 KA 1- JABOK - Finanční 
manažer 

9 200,00  36,00  331 200,00  -35 568,00  

1.1.1.1.1.08 KA 1- CARITAS - Finanční 
manažer 

9 200,00  36,00  331 200,00  -35 568,00  

1.1.1.1.1.12 KA 1 - SVK - Člen odborné 
rady (ředitelka SVK) 

2 800,00  36,00  100 800,00  -423 360,00  

1.1.1.1.1.13 KA 1 - JABOK - Člen odborné 
rady (ředitel JABOK) 

2 800,00  36,00  100 800,00  -423 360,00  

1.1.1.1.1.14 KA 1 - CARITAS - Člen 
odborné rady (ředitel 
CARITAS) 

2 800,00  36,00  100 800,00  -423 360,00  
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1.1.1.1.1.15 KA 1 - JABOK - Člen odborné 
rady (ředitel VOŠSP Praha) 

2 800,00  36,00  100 800,00  -423 360,00  

1.1.1.1.1.16 KA 1 - SVK - Člen odborné 
rady (ředitel SVOŠS Jihlava) 

2 800,00  36,00  100 800,00  -423 360,00  

1.1.1.1.2.1 KA 4 - CARITAS - Nezávislí 
recenzenti pro posouzení 
standardu 

390,00  72,00  28 080,00  -7 920,00  

1.1.1.1.3.1 KA 1 - SVK - Expert FŠ 390,00  576,00  224 640,00  -112 896,00  

1.1.1.1.3.2 KA 1 - SVK - Expertka NB 390,00  576,00  224 640,00  -112 896,00  

1.1.1.1.3.3 KA 1 - JABOK - Expertka MN 390,00  576,00  224 640,00  -112 896,00  

1.1.1.1.3.4 KA 1 - SVK - Expert XXX 390,00  576,00  224 640,00  -112 896,00  

1.1.1.2.2.04 KA 2 - JABOK - Autor pro 
jazykový e-learning 

300,00  1 900,00  570 000,00  -95 000,00  

1.1.1.2.2.09 KA 2 - JABOK - Autor pro 
jazykový MOOC 

300,00  600,00  180 000,00  -30 000,00  

1.1.1.2.2.14 KA 2 - JABOK - Ověřitel 
jazykových materiálů MOOC 
na VOŠ 

250,00  72,00  18 000,00  -7 200,00  

1.1.1.2.2.15 KA 3 - SVK - Autor pro 
odborný e-learning 

300,00  3 000,00  900 000,00  -150 000,00  

1.1.1.2.2.19 KA 3 - JABOK - Autor pro 
odborný e-learning 

300,00  3 500,00  1 050 000,00  -175 000,00  

1.1.1.2.2.23 KA 3 - CARITAS - Autor pro 
odborný e-learning 

300,00  3 500,00  1 050 000,00  -175 000,00  

1.1.1.2.2.27 KA 3 - SVK - Autor pro 
odborný MOOC 

300,00  1 500,00  450 000,00  -75 000,00  

1.1.1.2.2.31 KA 3 - JABOK - Autor pro 
odborný MOOC 

300,00  1 500,00  450 000,00  -75 000,00  

1.1.1.2.2.35 KA 3 - CARITAS - Autor pro 
odborný MOOC 

300,00  1 500,00  450 000,00  -75 000,00  

1.1.1.2.2.40 KA 3 - SVK - Odměna za 
pilotní odzkoušení sady (4 
školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.41 KA 3 - JABOK - Odměna za 
pilotní odzkoušení sady (4 
školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.42 KA 3 - CARITAS - Odměna za 
pilotní odzkoušení sady (4 
školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.43 KA 4 - CARITAS - Odborník 
pro konferenci ECVET 

250,00  48,00  12 000,00  -5 760,00  

1.1.1.2.2.44 KA 4 - CARITAS - Odborník 
pro konferenci ECVET (z řad 
pozvaných škol) 

250,00  96,00  24 000,00  -11 520,00  

1.1.1.2.2.45 KA 4 - CARITAS - Odborník 
na skandinávský model - 
Intercultural Iceland 

250,00  192,00  48 000,00  -23 040,00  
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1.1.1.2.2.46 KA 4 - CARITAS - Odborník 
na workshopech 

250,00  784,00  196 000,00  -94 080,00  

1.1.1.2.2.47 KA 4 - CARITAS - Odborník 
pro tvorbu materiálů 

250,00  768,00  192 000,00  -92 160,00  

1.1.1.2.2.48 KA 5 - JABOK - Odborník na 
workshopech 

250,00  648,00  162 000,00  -77 760,00  

1.1.1.2.2.49 KA 5 - JABOK - Odborník na 
zpracování manuálu pro 
SOPR 

250,00  144,00  36 000,00  -17 280,00  

1.1.1.2.2.50 KA 5 - JABOK - Odborník na 
zpracování manuálu pro 
PED 

250,00  144,00  36 000,00  -17 280,00  

1.1.1.2.2.51 KA 5 - JABOK - Odborník na 
zpracování manuálu pro 
SOPE 

250,00  144,00  36 000,00  -17 280,00  

1.1.1.2.2.52 KA 5 - SVK - Odměna za 
pilotní odzkoušení manuálu 
(4 školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.53 KA 5 - JABOK - Odměna za 
pilotní odzkoušení manuálu 
(4 školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.54 KA 5 - CARITAS - Odměna za 
pilotní odzkoušení manuálu 
(4 školy) 

250,00  5,00  1 250,00  -500,00  

1.1.1.2.2.55 KA 5 - SVK - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany poskytovatele 

250,00  160,00  40 000,00  -19 200,00  

1.1.1.2.2.57 KA 5 - SVK - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany garanta praxí 
(učitele) 

250,00  40,00  10 000,00  -4 800,00  

1.1.1.2.2.58 KA 5 - JABOK - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany poskytovatele 

250,00  160,00  40 000,00  -19 200,00  

1.1.1.2.2.60 KA 5 - JABOK - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany garanta praxí 
(učitele) 

250,00  40,00  10 000,00  -4 800,00  

1.1.1.2.2.61 KA 5 - CARITAS - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany poskytovatele 

250,00  160,00  40 000,00  -19 200,00  

1.1.1.2.2.63 KA 5 - CARITAS - Odměna za 
pilotní vyzkoušení manuálů 
ze strany garanta praxí 
(učitele) 

250,00  40,00  10 000,00  -4 800,00  

1.1.1.2.2.64 KA 5 - JABOK - Odborník pro 
definici požadavků na IS pro 
správu praxí (z řad škol) 

250,00  384,00  96 000,00  -46 080,00  
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1.1.1.2.2.65 KA 5 - JABOK - Analytik pro 
definici požadavků na IS pro 
správu praxí 

330,00  1 200,00  396 000,00  -204 000,00  

1.1.1.2.2.67 KA 6- CARITAS - Odborní 
účastníci workshopu k vizi 
DVPP 

250,00  560,00  140 000,00  -67 200,00  

1.1.1.2.2.68 KA 6- CARITAS - Odborní 
zpracovatelé vize DVPP 

250,00  320,00  80 000,00  -38 400,00  

1.1.1.2.2.69 KA 6- CARITAS - Expert 1 na 
posouzení vize DVPP 

330,00  24,00  7 920,00  -4 080,00  

1.1.1.2.2.70 KA 6- CARITAS - Expert 2 na 
posouzení vize DVPP 

330,00  24,00  7 920,00  -4 080,00  

1.1.1.2.2.71 KA 6 - CARITAS - Autor pro 
MOOC na DVPP 

300,00  300,00  90 000,00  -15 000,00  

1.1.1.2.2.74 KA 6 - CARITAS - Spoluautor, 
animátor, design pro MOOC 
na DVPP 

300,00  40,00  12 000,00  -2 000,00  

1.1.1.2.2.75 KA 7 - SVK - Odborník pro 
workshop - Strategie 1. 
situace 

250,00  416,00  104 000,00  -49 920,00  

1.1.1.2.2.76 KA 7 - SVK - Odborník pro 
workshop - Strategie 2. vize 

250,00  312,00  78 000,00  -37 440,00  

1.1.1.2.2.77 KA 7 - SVK - Odborník pro 
workshop - Strategie 3. 
aktivity 

250,00  208,00  52 000,00  -24 960,00  

1.1.1.3.1 KA 2 - JABOK - Didaktik a 
metodik pro jazykový e-
learning 

250,00  912,00  228 000,00  -91 200,00  

1.1.1.3.2 KA 2 - JABOK - Didaktik a 
metodik pro jazykový 
MOOC 

250,00  192,00  48 000,00  -19 200,00  

1.1.1.3.3 KA 3 - SVK - Didaktik a 
metodik pro odborný e-
learning 

250,00  1 440,00  360 000,00  -144 000,00  

1.1.1.3.4 KA 3 - JABOK - Didaktik a 
metodik pro odborný e-
learning 

250,00  1 680,00  420 000,00  -168 000,00  

1.1.1.3.5 KA 3 - CARITAS - Didaktik a 
metodik pro odborný e-
learning 

250,00  1 680,00  420 000,00  -168 000,00  

1.1.1.3.6 KA 3 - SVK - Didaktik a 
metodik pro odborný 
MOOC 

250,00  480,00  120 000,00  -48 000,00  

1.1.1.3.7 KA 3 - JABOK - Didaktik a 
metodik pro odborný 
MOOC 

250,00  480,00  120 000,00  -48 000,00  

1.1.1.3.8 KA 3 - CARITAS - Didaktik a 
metodik pro odborný 
MOOC 

250,00  480,00  120 000,00  -48 000,00  
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1.1.1.3.9 KA 6 - CARITAS - Didaktik a 
metodik pro MOOC na 
DVPP 

250,00  96,00  24 000,00  -9 600,00  

1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

4 925 154,00  1,00  4 925 154,00  -1 443 972,00  

1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

1 773 055,44  1,00  1 773 055,44  -519 829,92  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  10 918 954,18  -3 276 509,56  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO, externích 
hodnotitelů a porovnáním obdobných projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou: 
1.1.1.1.1.01 KA 1 - SVK - Hlavní manažerka projektu (Ing. JH) 
1.1.1.1.1.02 KA 1 - SVK - Manažer projektu 
1.1.1.1.1.03 KA 1 - SVK - Odborný koordinátor 
1.1.1.1.1.04 KA 1 - JABOK - Odborný koordinátor 
1.1.1.1.1.05 KA 1 - CARITAS - Odborný koordinátor 
1.1.1.1.1.06 KA 1 - SVK - Finanční manažer 
1.1.1.1.1.07 KA 1- JABOK - Finanční manažer 
1.1.1.1.1.08 KA 1- CARITAS - Finanční manažer 
1.1.1.1.1.12 KA 1 - SVK - Člen odborné rady (ředitelka SVK) 
1.1.1.1.1.13 KA 1 - JABOK - Člen odborné rady (ředitel JABOK) 
1.1.1.1.1.14 KA 1 - CARITAS - Člen odborné rady (ředitel CARITAS) 
1.1.1.1.1.15 KA 1 - JABOK - Člen odborné rady (ředitel VOŠSP Praha) 
1.1.1.1.1.16 KA 1 - SVK - Člen odborné rady (ředitel SVOŠS Jihlava) 
1.1.1.1.2.1 KA 4 - CARITAS - Nezávislí recenzenti pro posouzení standardu 
1.1.1.1.3.1 KA 1 - SVK - Expert FŠ 
1.1.1.1.3.2 KA 1 - SVK - Expertka NB 
1.1.1.1.3.3 KA 1 - JABOK - Expertka MN 
1.1.1.1.3.4 KA 1 - SVK - Expert XXX 
1.1.1.2.2.04 KA 2 - JABOK - Autor pro jazykový e-learning 
1.1.1.2.2.09 KA 2 - JABOK - Autor pro jazykový MOOC 
1.1.1.2.2.14 KA 2 - JABOK - Ověřitel jazykových materiálů MOOC na VOŠ 
1.1.1.2.2.15 KA 3 - SVK - Autor pro odborný e-learning 
1.1.1.2.2.19 KA 3 - JABOK - Autor pro odborný e-learning 
1.1.1.2.2.23 KA 3 - CARITAS - Autor pro odborný e-learning 
1.1.1.2.2.27 KA 3 - SVK - Autor pro odborný MOOC 
1.1.1.2.2.31 KA 3 - JABOK - Autor pro odborný MOOC 
1.1.1.2.2.35 KA 3 - CARITAS - Autor pro odborný MOOC 
1.1.1.2.2.40 KA 3 - SVK - Odměna za pilotní odzkoušení sady (4 školy) 
1.1.1.2.2.41 KA 3 - JABOK - Odměna za pilotní odzkoušení sady (4 školy) 
1.1.1.2.2.42 KA 3 - CARITAS - Odměna za pilotní odzkoušení sady (4 školy) 
1.1.1.2.2.43 KA 4 - CARITAS - Odborník pro konferenci ECVET 
1.1.1.2.2.44 KA 4 - CARITAS - Odborník pro konferenci ECVET (z řad pozvaných škol) 
1.1.1.2.2.45 KA 4 - CARITAS - Odborník na skandinávský model - Intercultural Iceland 
1.1.1.2.2.46 KA 4 - CARITAS - Odborník na workshopech 
1.1.1.2.2.47 KA 4 - CARITAS - Odborník pro tvorbu materiálů 
1.1.1.2.2.48 KA 5 - JABOK - Odborník na workshopech 
1.1.1.2.2.49 KA 5 - JABOK - Odborník na zpracování manuálu pro SOPR 
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1.1.1.2.2.50 KA 5 - JABOK - Odborník na zpracování manuálu pro PED 
1.1.1.2.2.51 KA 5 - JABOK - Odborník na zpracování manuálu pro SOPE 
1.1.1.2.2.52 KA 5 - SVK - Odměna za pilotní odzkoušení manuálu (4 školy) 
1.1.1.2.2.53 KA 5 - JABOK - Odměna za pilotní odzkoušení manuálu (4 školy) 
1.1.1.2.2.54 KA 5 - CARITAS - Odměna za pilotní odzkoušení manuálu (4 školy) 
1.1.1.2.2.55 KA 5 - SVK - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany poskytovatele 
1.1.1.2.2.57 KA 5 - SVK - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta praxí 
(učitele) 
1.1.1.2.2.58 KA 5 - JABOK - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany 
poskytovatele 
1.1.1.2.2.60 KA 5 - JABOK - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta 
praxí (učitele) 
1.1.1.2.2.61 KA 5 - CARITAS - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany 
poskytovatele 
1.1.1.2.2.63 KA 5 - CARITAS - Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta 
praxí (učitele) 
1.1.1.2.2.64 KA 5 - JABOK - Odborník pro definici požadavků na IS pro správu praxí (z řad 
škol) 
1.1.1.2.2.65 KA 5 - JABOK - Analytik pro definici požadavků na IS pro správu praxí 
1.1.1.2.2.67 KA 6- CARITAS - Odborní účastníci workshopu k vizi DVPP 
1.1.1.2.2.68 KA 6- CARITAS - Odborní zpracovatelé vize DVPP 
1.1.1.2.2.69 KA 6- CARITAS - Expert 1 na posouzení vize DVPP 
1.1.1.2.2.70 KA 6- CARITAS - Expert 2 na posouzení vize DVPP 
1.1.1.2.2.71 KA 6 - CARITAS - Autor pro MOOC na DVPP 
1.1.1.2.2.74 KA 6 - CARITAS - Spoluautor, animátor, design pro MOOC na DVPP 
1.1.1.2.2.75 KA 7 - SVK - Odborník pro workshop - Strategie 1. situace 
1.1.1.2.2.76 KA 7 - SVK - Odborník pro workshop - Strategie 2. vize 
1.1.1.2.2.77 KA 7 - SVK - Odborník pro workshop - Strategie 3. aktivity 
1.1.1.3.1 KA 2 - JABOK - Didaktik a metodik pro jazykový e-learning 
1.1.1.3.2 KA 2 - JABOK - Didaktik a metodik pro jazykový MOOC 
1.1.1.3.3 KA 3 - SVK - Didaktik a metodik pro odborný e-learning 
1.1.1.3.4 KA 3 - JABOK - Didaktik a metodik pro odborný e-learning 
1.1.1.3.5 KA 3 - CARITAS - Didaktik a metodik pro odborný e-learning 
1.1.1.3.6 KA 3 - SVK - Didaktik a metodik pro odborný MOOC 
1.1.1.3.7 KA 3 - JABOK - Didaktik a metodik pro odborný MOOC 
1.1.1.3.8 KA 3 - CARITAS - Didaktik a metodik pro odborný MOOC 
1.1.1.3.9 KA 6 - CARITAS - Didaktik a metodik pro MOOC na DVPP 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu: 
Pro administrativní tým byly zvoleny kódy ze skupiny 1, v níž jsou zahrnuti zejména náměstci, ředitelé apod. 
Pro realizaci projektu je zvolení těchto pozic nevhodné, a to z důvodu, že se nejedná o řízení firmy, ale  
o realizaci projektu v oblasti vzdělávání. Náplně prací pozic plánovaných v projektu neodpovídají uvedeným 
kódům a jim přiřazeným povoláním, zvolené kódy ani nevycházejí z dokumentu Seznam mezd/platů a možné 
postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
V rámci odborného týmu kódy ISPV nejsou v žádosti o podporu uvedeny vůbec, jen je u pozic konstatováno, 
že se jedná o odborného pracovníka. Žadatel měl při stanovení sazeb mezd/platů postupovat dle bodu 1 
dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky 
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podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 
2, účinného od 26. 4. 2016, kde je uvedeno, že u každé pozice má být zvolen kód ISPV. U některých pozic 
uvádí žadatel v příloze Realizační tým, že se jedná o excelentní/klíčovou pozici, toto označení není z pohledu 
stanovení mezd/platů relevantní, neboť tento způsob stanovení mezd/platů není ve výzvě dovolen. Popisy 
náplní prací u jednotlivých pozic jsou stručné. 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory k doplnění kódů ISPV 
na základě náplně práce dané pozice ke všem pozicím realizačního týmu se zohledněním návrhů uvedených 
níže. Zároveň Komise zavazuje žadatele ke krácení mzdových sazeb v souladu s limitem Q3 dle nově 
zvoleného kódu ISPV, pokud žadatelem původně plánovaná sazba tento limit převyšuje.  
Z výše uvedených důvodů a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce, zohledněním kompetencí 
a zapojení dalších pozic u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou, zavazuje Komise žadatele  
k následujícím úpravám: 
U pozice 1.1.1.1.1.01 KA 1 – SVK – Hlavní manažerka projektu (Ing. JH) je plánovaná sazba mzdy 
nadhodnocená, překračuje limit OP VVV 56 000 Kč. Komise krátí sazbu na základě porovnání pozic 
s obdobnou náplní práce a se zohledněním kompetencí a zapojení dalších pozic v projektu na 48 000 Kč za 
úvazek 1,0. V souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je 
navržen kód 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací.  
U pozice 1.1.1.1.1.02 KA 1 – SVK – Manažer projektu je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, překračuje 
limit OP VVV 56 000 Kč. Komise krátí sazbu na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce a se 
zohledněním kompetencí a zapojení dalších pozic v projektu na 44 000 Kč za úvazek 1,0. V souladu 
s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky 
podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 
2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 Specialisté v oblasti 
strategie a politiky organizací. 
U pozic 1.1.1.1.1.03 KA 1 – SVK – Odborný koordinátor, 1.1.1.1.1.04 KA 1 – JABOK – Odborný koordinátor, 
1.1.1.1.1.05 KA 1 – CARITAS – Odborný koordinátor je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, překračuje 
limit OP VVV 56 000 Kč. Komise krátí sazbu na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce a se 
zohledněním kompetencí a zapojení dalších pozic v projektu na 40 000 Kč za úvazek 1,0. Vzhledem  
k plánované náplni práce je navržen kód 2422. 
U pozic 1.1.1.1.1.06 KA 1 – SVK – Finanční manažer, 1.1.1.1.1.07 KA 1 – JABOK – Finanční manažer, 
1.1.1.1.1.08 KA 1 – CARITAS – Finanční manažer je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, kód ISPV zvolen 
nevhodně. Komise krátí sazbu na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce a se zohledněním 
kompetencí a zapojení dalších pozic v projektu na 46 000 Kč za úvazek 1,0. V souladu s dokumentem Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 
2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2411. 
U pozic 1.1.1.1.1.12 KA 1 – SVK – Člen odborné rady (ředitelka SVK), 1.1.1.1.1.13 KA 1 – JABOK – Člen 
odborné rady (ředitel JABOK), 1.1.1.1.1.14 KA 1 – CARITAS – Člen odborné rady (ředitel CARITAS), 
1.1.1.1.1.15 KA 1 – JABOK – Člen odborné rady (ředitel VOŠSP Praha), 1.1.1.1.1.16 KA 1 – SVK – Člen odborné 
rady (ředitel SVOŠS Jihlava) je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, je nastavena v limitu pro klíčové 
pracovníky, kdy tento postup není ve výzvě umožněn. Sazba mzdy překračuje limit OP VVV 56 000 Kč. 
Zároveň je u každé této pozice nadhodnocený úvazek. Těžiště práce pětičlenné odborné rady je v předání 
zkušeností a supervizi nad strategií. Každý člen z pětičlenné odborné rady má výši úvazku 0,2, přičemž 
významnou část jejich práce přebírají pracovníci jiných pozic. Komise krátí sazbu na 56 000 Kč za 1,0 a úvazek 
každé z pozic na 0,05. Vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 Specialista školství, výchovy 
a vzdělávání.  
U pozic 1.1.1.1.2.1 KA 4 – CARITAS – Nezávislí recenzenti pro posouzení standardu, 1.1.1.1.3.1 KA 1 – SVK – 
Expert FŠ, 1.1.1.1.3.2 KA 1 – SVK – Expertka NB, 1.1.1.1.3.3 KA 1 – JABOK – Expertka MN, 1.1.1.1.3.4 KA 1 – 
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SVK – Expert XXX je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, je nastavena v limitu pro klíčové/excelentní 
pracovníky, kdy tento postup není ve výzvě umožněn, sazba překračuje limit OP VVV 56 000 Kč, Komise krátí 
sazbu na 390 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.04 KA 2 – JABOK – Autor pro jazykový e-learning, 1.1.1.2.2.09 KA 2 – JABOK – Autor pro 
jazykový MOOC, 1.1.1.2.2.15 KA 3 – SVK – Autor pro odborný e-learning, 1.1.1.2.2.19 KA 3 – JABOK – Autor 
pro odborný e-learning1.1.1.2.2.23 KA 3 – CARITAS – Autor pro odborný e-learning, 1.1.1.2.2.27 KA 3 – SVK 
– Autor pro odborný MOOC, 1.1.1.2.2.31 KA 3 – JABOK – Autor pro odborný MOOC, 1.1.1.2.2.35 KA 3 – 
CARITAS – Autor pro odborný MOOC, 1.1.1.2.2.71 KA 6 – CARITAS - Autor pro MOOC na DVPP je sazba 
nadhodnocená, neodpovídá sazbám v místě a čase obvyklým, vzhledem k plánované náplni práce je navržen 
kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání, Komise krátí sazbu mzdy na 300 Kč. 
U pozice 1.1.1.2.2.74 KA 6 – CARITAS – Spoluautor, animátor, design pro MOOC na DVPP je sazba mzdy 
v porovnání s ostatními pozicemi shodné náplně práce v projektu nadhodnocená, na základě porovnání 
Komise krátí sazbu mzdy na 300 Kč jako u ostatních pozic, vzhledem k plánované náplni práce je navržen 
kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání.  
U pozice 1.1.1.2.2.14 KA 2 – JABOK – Ověřitel jazykových materiálů MOOC na VOŠ je sazba mzdy 
nadhodnocená, popis náplně pracovní pozice je stručný, vzhledem k popsané náplni práce je navržen kód 
2310, na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce Komise krátí sazbu mzdy na 250 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.43 KA 4 – CARITAS – Odborník pro konferenci ECVET, 1.1.1.2.2.44 KA 4 – CARITAS – 
Odborník pro konferenci ECVET (z řad pozvaných škol), 1.1.1.2.2.45 KA 4 – CARITAS – Odborník na 
skandinávský model – Intercultural Iceland, 1.1.1.2.2.46 KA 4 – CARITAS – Odborník na workshopech, 
1.1.1.2.2.47 KA 4 – CARITAS – Odborník pro tvorbu materiálů, 1.1.1.2.2.48 KA 5 – JABOK – Odborník na 
workshopech, 1.1.1.2.2.49 KA 5 – JABOK – Odborník na zpracování manuálu pro SOPR, 1.1.1.2.2.50 KA 5 – 
JABOK – Odborník na zpracování manuálu pro PED, 1.1.1.2.2.51 KA 5 – JABOK – Odborník na zpracování 
manuálu pro SOPE, 1.1.1.2.2.64 KA 5 – JABOK – Odborník pro definici požadavků na IS pro správu praxí (z 
řad škol), 1.1.1.2.2.67 KA 6 – CARITAS – Odborní účastníci workshopu k vizi DVPP, 1.1.1.2.2.68 KA 6 – 
CARITAS – Odborní zpracovatelé vize DVPP, 1.1.1.2.2.75 KA 7 – SVK – Odborník pro workshop – Strategie 1. 
situace, 1.1.1.2.2.76 KA 7 – SVK – Odborník pro workshop – Strategie 2. vize, 1.1.1.2.2.77 KA 7 – SVK – 
Odborník pro workshop – Strategie 3. aktivity je sazba mzdy nadhodnocená, neodpovídá sazbám v místě a 
čase obvyklým, popis náplně pracovní pozice je stručná, vzhledem k popsané náplni práce je navržen kód 
2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání, na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce a 
zohledněním dalších pozic zapojených do projektu a jejich kompetencí Komise krátí sazbu mzdy na 250 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.40 KA 3 – SVK – Odměna za pilotní odzkoušení sady (4 školy), 1.1.1.2.2.41 KA 3 – JABOK – 
Odměna za pilotní odzkoušení sady (4 školy), 1.1.1.2.2.42 KA 3 – CARITAS – Odměna za pilotní odzkoušení 
sady (4 školy), 1.1.1.2.2.52 KA 5 – SVK – Odměna za pilotní odzkoušení manuálu (4 školy), 1.1.1.2.2.53 KA 5 
– JABOK – Odměna za pilotní odzkoušení manuálu (4 školy), 1.1.1.2.2.54 KA 5 – CARITAS – Odměna za pilotní 
odzkoušení manuálu (4 školy), 1.1.1.2.2.55 KA 5 – SVK – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany 
poskytovatele, 1.1.1.2.2.57 KA 5 – SVK – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta praxí 
(učitele), 1.1.1.2.2.58 KA 5 – JABOK – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany poskytovatele, 
1.1.1.2.2.60 KA 5 – JABOK – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta praxí (učitele), 
1.1.1.2.2.61 KA 5 – CARITAS – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany poskytovatele, 1.1.1.2.2.63 
KA 5 – CARITAS – Odměna za pilotní vyzkoušení manuálů ze strany garanta praxí (učitele) je sazba mzdy 
nadhodnocená, neodpovídá sazbám v místě a čase obvyklým, vzhledem k plánované náplni práce je navržen 
kód 2310, na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce Komise krátí sazbu mzdy na 250 Kč. 
U pozic 1.1.1.3.1 KA 2 – JABOK – Didaktik a metodik pro jazykový e–learning, 1.1.1.3.2 KA 2 – JABOK – 
Didaktik a metodik pro jazykový MOOC, 1.1.1.3.3 KA 3 – SVK – Didaktik a metodik pro odborný e–learning, 
1.1.1.3.4 KA 3 – JABOK – Didaktik a metodik pro odborný e–learning, 1.1.1.3.5 KA 3 – CARITAS – Didaktik a 
metodik pro odborný e–learning, 1.1.1.3.6 KA 3 – SVK – Didaktik a metodik pro odborný MOOC, 1.1.1.3.7 
KA 3 – JABOK – Didaktik a metodik pro odborný MOOC, 1.1.1.3.8 KA 3 – CARITAS – Didaktik a metodik pro 
odborný MOOC, 1.1.1.3.9 KA 6 – CARITAS – Didaktik a metodik pro MOOC na DVPP je sazba mzdy 
nadhodnocená, neodpovídá sazbám v místě a čase obvyklým, vzhledem k plánované náplni práce je navržen 
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kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání, na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce  
a zohledněním dalších pozic zapojených do projektu a jejich kompetencí Komise krátí sazbu mzdy na 250 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.65 KA 5 –  JABOK – Analytik pro definici požadavků na IS pro správu praxí, 1.1.1.2.2.69 KA 
6 – CARITAS – Expert 1 na posouzení vize DVPP, 1.1.1.2.2.70 KA 6 – CARITAS – Expert 2 na posouzení vize 
DVPP je plánovaná sazba mzdy nadhodnocená, je nastavena v limitu pro klíčové/excelentní pracovníky, kdy 
tento postup není ve výzvě umožněn, sazba překračuje limit OP VVV 390 Kč, vzhledem k plánované náplni 
práce je navržen kód 2422 Specialista školství, výchovy a vzdělávání, na základě porovnání pozic s obdobnou 
náplní práce a zohledněním dalších pozic zapojených do projektu a jejich kompetencí Komise krátí sazbu 
mzdy na 330 Kč. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující 
položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise konstatuje, že zapojení stejného partnera Českého vysokého učení technického v Praze v totožných 
aktivitách více projektů považuje za rizikové zejména z hlediska možné duplicity výstupů projektu a dvojího 
financování. Komise proto doporučuje ŘO věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost v průběhu realizace 
projektu při kontrole zpráv o realizaci projektu, popř. dalších kontrolách. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele 
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná 
škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 
EKONOM, o.p.s., Litoměřice, Palackého 730/1 

Název projektu VOV - ekonomická sekce 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 

Výsledný počet bodů 83 

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 

4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 49 991 441,64 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 43 140 589,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

6 850 851,84 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 hlavní manažer projektu 48 000,00  18,00  864 000,00  -900 000,00  

1.1.1.1.1.2 Projektový manažer 44 000,00  31,50  1 386 000,00  -100 800,00  

1.1.1.1.1.3 Manažer odborného týmu 44 000,00  21,60  950 400,00  -777 600,00  

1.1.1.1.1.4 Finanční manažer 42 400,00  18,00  763 200,00  -763 200,00  

1.1.1.1.1.5 Koordinátor projektu 40 000,00  18,00  720 000,00  -979 200,00  

1.1.1.1.1.6 Asistent projektu 20 800,00  36,00  748 800,00  -131 040,00  

1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

5 749 012,50  1,00  5 749 012,50  -912 960,00  

1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

2 069 644,50  1,00  2 069 644,50  -328 665,60  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  12 325 882,80  -1 957 386,24  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO, externích 
hodnotitelů a porovnáním obdobných projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou: 
1.1.1.1.1.1 hlavní manažer projektu  
1.1.1.1.1.2 Projektový manažer  
1.1.1.1.1.3 Manažer odborného týmu  
1.1.1.1.1.4 Finanční manažer 
1.1.1.1.1.5 Koordinátor projektu 
1.1.1.1.1.6 Asistent projektu 
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1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu: 
Plánované sazby mezd u administrativního týmu jsou sice v souladu s limitem Q3 dle ISPV dle dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 
u všech subjektů, avšak neodpovídají v některých případech výši v místě a čase obvyklé a jsou nadhodnocené 
v porovnání s pozicemi (v mzdové sféře) s obdobnou náplní práce u projektů projednávaných danou Komisí mezi 
sebou.  
Žadatel zároveň uvedl do přílohy Realizační tým sazbu za příslušný úvazek a plánovaný úvazek, nicméně do 
rozpočtu projektu uvedl sazbu za 1 hod. a počty hodin. Komise zavazuje žadatele uvést přílohu a rozpočet do 
souladu a do rozpočtu projektu u pozic administrativního týmu do sloupce Cena jednotky uvést sazbu za 1,0 
úvazek a do sloupce Počet jednotek přepočet počtu měsíců násobený celkovým úvazkem dané pozice v projektu 
se zohledněním následujících úprav sazeb a úvazků. 
Komise dále konstatuje, že úvazky pozic administrativního týmu jsou nadhodnocené, a to vzhledem k popsané 
činnosti těchto pozic v příloze Klíčové aktivity, část první, ve vazbě na popis úkolů v jednotlivých aktivitách 1–7,  
s ohledem na nastavení činnosti podpůrných týmů pro účetnictví a právní oblast, technickou a multimediální 
oblast a odborného týmu se zapojením externistů. 
Z výše uvedených důvodů a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce, zohledněním kompetencí  
a zapojení dalších pozic do projektu u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou, zavazuje Komise 
žadatele k následujícím úpravám: 
Pozice 1.1.1.1.1.1 hlavní manažer projektu – krátit sazbu mzdy na 48 000 Kč za úvazek 1,0 a snížit úvazek na 0,5, 
v souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 
Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací; 
pozice 1.1.1.1.1.2 Projektový manažer – krátit sazbu mzdy na 44 000 Kč za úvazek 1,0, úvazek ponechán 
v plánované výši; 
pozice 1.1.1.1.1.3 Manažer odborného týmu – krátit sazbu mzdy na 44 000 Kč za úvazek 1,0 a snížit úvazek na 
0,6, vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací; 
pozice 1.1.1.1.1.4 Finanční manažer – snížit úvazek na 0,5;  
pozice 1.1.1.1.1.5 Koordinátor projektu – krátit sazbu mzdy na 40 000 Kč za úvazek 1,0 a snížit úvazek na 0,5; 
pozice 1.1.1.1.1.6 Asistent projektu – krátit úvazek na 1,0. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise konstatuje, že zapojení stejného partnera Českého vysokého učení technického v Praze v totožných 
aktivitách více projektů považuje za rizikové zejména z hlediska možné duplicity výstupů projektu a dvojího 
financování. Komise proto doporučuje ŘO věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost v průběhu realizace 
projektu při kontrole zpráv o realizaci projektu, popř. dalších kontrolách. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace 

Název projektu Inovace VOV_zdravotnická oblast 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 

Výsledný počet bodů 81,5 

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 

4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 49 957 306,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 45 041 769,15 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 915 536,85 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu (KA 1) 32 200,00  36,00  1 159 200,00  -252 000,00  

1.1.1.1.1.2 Hlavní ekonom a finanční 
manažer projektu (KA 1) 

27 194,30  36,00  978 994,80  -351 565,20  

1.1.1.1.1.3 Koordinátor tvorby výstupů (KA 
1) 

9 105,75  36,00  327 807,00  -176 193,00  

1.1.1.1.1.4 Ekonom a finanční manažer (KA 
1) 

11 500,00  36,00  414 000,00  -61 200,00  

1.1.1.2.1.1 Odborný garant vývoje aplikací 
(KA 2, KA 3) 

21 120,00  18,00  380 160,00  -23 040,00  

1.1.1.2.2.02 Autor textu, obrázků, videa (KA 
2, KA 3, KA 6) 

220,00  30 528,00  6 716 160,00  -915 840,00  

1.1.1.2.2.04 Editor technických forem (KA 2) 220,00  576,00  126 720,00  -17 280,00  

1.1.1.2.2.05 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 
5, KA 6, KA 7) 

220,00  2 304,00  506 880,00  -69 120,00  

1.1.1.2.2.06 Koordinátor multimediální 
tvorby (KA 3) 

220,00  576,00  126 720,00  -46 080,00  

1.1.1.2.2.08 Multimediální pracovník (KA 2, 
KA 3) 

190,00  5 760,00  1 094 400,00  -345 600,00  

1.1.1.2.2.09 Odborný garant aktivity (KA 4) 297,00  576,00  171 072,00  -1 728,00  

1.1.1.2.2.11 Organizátor (KA 2, KA 3) 194,00  2 304,00  446 976,00  -129 024,00  

1.1.1.2.2.12 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 4, KA 
6, KA 7) 

220,00  7 718,40  1 698 048,00  -231 552,00  

1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

5 968 494,45  1,00  5 968 494,45  -655 055,55  
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1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

2 148 658,00  1,00  2 148 658,00  -235 820,00  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  12 869 076,90  -1 404 439,10  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO, externích 
hodnotitelů a porovnáním obdobných projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou: 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu (KA 1) 
1.1.1.1.1.2 Hlavní ekonom a finanční manažer projektu (KA 1) 
1.1.1.1.1.3 Koordinátor tvorby výstupů (KA 1) 
1.1.1.1.1.4 Ekonom a finanční manažer (KA 1) 
1.1.1.2.1.1 Odborný garant vývoje aplikací (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.2.02 Autor textu, obrázků, videa (KA 2, KA 3, KA 6) 
1.1.1.2.2.04 Editor technických forem (KA 2) 
1.1.1.2.2.05 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) 
1.1.1.2.2.06 Koordinátor multimediální tvorby (KA 3) 
1.1.1.2.2.08 Multimediální pracovník (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.2.09 Odborný garant aktivity (KA 4) 
1.1.1.2.2.11 Organizátor (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.2.12 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 4, KA 6, KA 7) 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu: 
Kódy pozic podle ISPV jsou z více než poloviny nastaveny jako pětimístné. To ale neodpovídá kódům pozic 
stanoveným MPSV dostupných na adrese www.mpsv.cz/ISPV.php, kterou má žadatel dle dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016, 
při sestavování rozpočtu využít, kde jsou uvedeny pouze čtyřmístné kódy. Žadatel neuvádí, z jakého jiného 
zdroje/odkazu vycházel. Komise vychází z odkazu www.mpsv.cz/ISPV.php uvedeného v dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
Zároveň Komise vychází z porovnání pozic s obdobnou náplní práce v příslušné mzdové/platové sféře  
u projednávaných projektů mezi sebou. 
U některých pozic uvádí žadatel v příloze Realizační tým, že se jedná o excelentní/klíčovou pozici, toto označení 
není z pohledu stanovení mezd/platů relevantní, neboť tento způsob stanovení mezd/platů není ve výzvě 
dovolen. Pozice žadatele jsou v platové sféře, přičemž pozice partnera v mzdové sféře. 
U pozic odborného týmu je často využito kódu 34111, kód v ISPV MPSV nenalezen, zároveň využití kódů 
začínajících na 341 není pro pozice odborného týmu ve vztahu k plánovaným aktivitám vhodné. Odkazují na zcela 
jiná povolání (právní asistent apod.). 
Z výše uvedených důvodů a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce, zohledněním kompetencí  
a zapojení dalších pozic do projektu u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou, zavazuje Komise 
žadatele k následujícím úpravám: 
Pozice 1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu (KA 1) – na základě porovnání projektů Komise nekrátí sazbu platu na 
32 427 Kč, avšak krátí sazbu platu na 46 000 Kč za úvazek 1,0 a to v souladu s limitem Q3 kódu 2422, který lépe 
odpovídá pracovní pozici a její náplně v rámci celého projektu a je i doporučeným kódem dle dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
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Pozice 1.1.1.1.1.2 Hlavní ekonom a finanční manažer projektu (KA 1) – žadatelem uvedený pětimístný kód v ISPV 
MPSV nedohledán, v souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2411, 
Komise krátí sazbu platu v souladu s limitem Q3 v platové sféře na 38 849 Kč za úvazek 1,0. 
Pozice 1.1.1.1.1.3 Koordinátor tvorby výstupů (KA 1) – vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 3343, 
krácení sazby mzdy na 36 423 Kč. 
Pozice 1.1.1.1.1.4 Ekonom a finanční manažer (KA 1) – na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce ve 
mzdové sféře u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou je sazba mzdy krácena na 46 000 Kč za úvazek 
1,0, v souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro 
zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
(dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2411. 
Pozice 1.1.1.2.1.1 Odborný garant vývoje aplikací (KA 2, KA 3) – na základě porovnání pozic s obdobnou náplní 
práce ve mzdové sféře u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou je sazba mzdy krácena na 52 800 Kč 
za úvazek 1,0. 
Popis pozice 1.1.1.2.2.02 Autor textu, obrázků, videa (KA 2, KA 3, KA 6) v příloze Realizační tým neodpovídá 
zaznamenání v rozpočtu projektu. Pozici je zároveň nevhodně přidělen kód 24116 (daňový specialista), vzhledem 
k plánované náplni práce je navržen kód 2422 specialista školství, výchovy a vzdělávání. Komise krátí sazbu platu 
na 220 Kč v souladu s ISPV, při počtu jednotek 30 528 vyplývajících z přílohy Realizační tým. 
U pozice 1.1.1.2.2.04 Editor technických forem (KA 2) nedodržen limit Q3 dle ISPV, Komise krátí sazbu platu na 
220 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.05 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7), 1.1.1.2.2.06 Koordinátor multimediální tvorby 
(KA 3) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 specialista 
školství, výchovy a vzdělávání, sazby neodpovídají sazbám místně a časově obvyklým, Komise krátí sazby platu 
na 220 Kč. 
U pozice 1.1.1.2.2.08 Multimediální pracovník (KA 2, KA 3) překračuje sazba platu limit Q3 dle ISPV žadatelem 
zvoleného kódu, Komise krátí sazbu na 190 Kč.  
U pozice 1.1.1.2.2.09 Odborný garant aktivity (KA 4) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované 
náplni práce je navržen kód 2422 (metodik, odborný garant, specialista školství, výchovy a vzdělávání), Komise 
krátí sazbu platu na 297 Kč. 
U pozice 1.1.1.2.2.11 Organizátor (KA 2, KA 3) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované náplni 
práce je navržen kód 3343 (vedoucí administrativní agendy), Komise krátí sazbu platu na 194 Kč. 
U pozice 1.1.1.2.2.12 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 4, KA 6, KA 7) sazba mzdy je vzhledem k plánované náplni práce 
nadhodnocená, žadatel ani nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 
(metodik, odborný garant, specialista školství, výchovy a vzdělávání), Komise krátí sazbu platu na 220 Kč. 
 
U pozice 1.1.1.2.2.01 Koordinátor tvorby elektronických otevřených zdrojů (KA 2, KA 3) je nevhodně zvolen kód 
34111 (právní asistent), vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422, Komise nenavrhuje krácení, 
jednotková sazba platu je v limitu ISPV. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 



 

23 
 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.4.3 FKSP 
 
Dle přílohy Realizační tým jsou pozice Asistent a Koordinátor od partnerů bez finančního příspěvku. Komise 
upozorňuje žadatele, že nelze zařadit plánované pozice a s nimi spojené výdaje realizované partnery bez 
finančního příspěvku do rozpočtu. Osoby od partnera bez finančního příspěvku však mohou být zaměstnány  
u žadatele projektu případně partnera s finančním příspěvkem na základě pracovněprávního vztahu. Výše 
popsaný nesoulad není důvodem ke krácení rozpočtu. Pokud tak žadatel/partneři neučiní, budou tyto pozice  
a s nimi spojené výdaje nezpůsobilé. 
 
Komise konstatuje, že zapojení stejného partnera Českého vysokého učení technického v Praze v totožných 
aktivitách více projektů považuje za rizikové zejména z hlediska možné duplicity výstupů projektu a dvojího 
financování. Komise proto doporučuje ŘO věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost v průběhu realizace 
projektu při kontrole zpráv o realizaci projektu, popř. dalších kontrolách. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele 
VOŠ informačních studií a SŠ elektrotechniky, multimédií  
a informatiky 

Název projektu Inovace VOV_technická oblast 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047 

Výsledný počet bodů 80,5 

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 

4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 49 995 325,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 44 575 214,12 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 420 111,68 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.1.1.1 Projektový manažer (KA 1) 23 000,00  36,00  828 000,00  -180 000,00  

1.1.1.1.1.2 Ekonom a finanční manažer 
(KA 1) 

15 384,90  36,00  553 856,40  -111 423,60  

1.1.1.1.1.3 Hlavní asistent projektu (KA 1) 10 400,00  36,00  374 400,00  -86 400,00  

1.1.1.1.1.4 Odborný gestor projektu (KA 1) 18 543,20  36,00  667 555,20  -138 844,80  

1.1.1.2.1.02 Editor technických forem (KA 
2, KA 3) 

50 699,25  24,00  1 216 782,00  -79 218,00  

1.1.1.2.1.03 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 
5, KA 6, KA 7) 

26 600,00  36,00  957 600,00  -252 000,00  

1.1.1.2.1.04 Koordinátor multimediální 
tvorby (KA 3) 

11 400,00  24,00  273 600,00  -72 000,00  

1.1.1.2.1.07 Multimediální pracovník (KA 2, 
KA 3, KA 6) 

181 850,14  18,00  3 273 302,52  -964 905,48  

1.1.1.2.1.08 Odborný garant aktivity (KA 4, 
KA 5, KA 6, KA 7) 

23 460,00  36,00  844 560,00  -36 720,00  

1.1.1.2.1.09 Odborný garant vývoje aplikací 
(KA 2, KA 3) 

21 120,00  18,00  380 160,00  -23 040,00  

1.1.1.2.1.10 Organizátor (KA 2, KA 3) 9 728,10  24,00  233 474,40  -54 525,60  

1.1.1.2.2.1 Autor textu, obrázků, videa (KA 
2, KA 3, KA 6) 

228,00  25 862,00  5 896 536,00  -568 964,00  

1.1.1.2.2.5 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 6) 228,00  7 373,00  1 681 044,00  -162 206,00  

1.1.1.2.2.6 Výzkumník (KA 2, KA 3, KA 4, 
KA 5, KA 6, KA 7) 

297,00  6 912,00  2 052 864,00  -158 976,00  
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1.1.2 Pojistné na sociální 
zabezpečení 

5 814 323,63  1,00  5 814 323,63  -722 268,37  

1.1.3 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení 

2 093 156,51  1,00  2 093 156,51  -260 016,49  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  12 735 775,46  -1 548 603,34  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek, a to na základě návrhů ŘO, externích 
hodnotitelů a porovnáním obdobných projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou: 
1.1.1.1.1.1 Projektový manažer (KA 1) 
1.1.1.1.1.2 Ekonom a finanční manažer (KA 1)  
1.1.1.1.1.3 Hlavní asistent projektu (KA 1) 
1.1.1.1.1.4 Odborný gestor projektu (KA 1) 
1.1.1.2.1.02 Editor technických forem (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.1.03 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7)  
1.1.1.2.1.04 Koordinátor multimediální tvorby (KA 3)  
1.1.1.2.1.07 Multimediální pracovník (KA 2, KA 3, KA 6) 
1.1.1.2.1.08 Odborný garant aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) 
1.1.1.2.1.09 Odborný garant vývoje aplikací (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.1.10 Organizátor (KA 2, KA 3) 
1.1.1.2.2.1 Autor textu, obrázků, videa (KA 2, KA 3, KA 6) 
1.1.1.2.2.5 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 6) 
1.1.1.2.2.6 Výzkumník (KA 2, KA 3, KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Zdůvodnění úprav rozpočtu: 
Kódy pozic podle ISPV jsou z více než poloviny nastaveny jako pětimístné. To ale neodpovídá kódům pozic 
stanoveným MPSV dostupným na adrese www.mpsv.cz/ISPV.php, kterou má žadatel dle dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016, 
při sestavování rozpočtu využít, kde jsou uvedeny pouze čtyřmístné kódy. Žadatel neuvádí, z jakého jiného 
zdroje/odkazu vycházel. Komise vychází z odkazu www.mpsv.cz/ISPV.php uvedeného v dokumentu Seznam 
mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci 
projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného od 26. 4. 2016. 
Zároveň Komise vychází z porovnání pozic s obdobnou náplní práce v příslušné mzdové/platové sféře  
u projednávaných projektů mezi sebou. 
U některých pozic uvádí žadatel v příloze Realizační tým, že se jedná o excelentní/klíčovou pozici, toto označení 
není z pohledu stanovení mezd/platů relevantní, neboť tento způsob stanovení mezd/platů není ve výzvě 
dovolen.  
Žadatel v některých případech nedodržel rozlišení mzda/plat, přičemž správně se žadatel (VOŠIS) pohybuje  
v platové sféře a partner (FEL ČVUT) v mzdové sféře.  
U pozic odborného týmu často využito kódu 34111, kód v ISPV MPSV nenalezen, zároveň využití kódů začínajících 
na 341 nejsou pro pozice odborného týmu ve vztahu k plánovaným aktivitám zcela vhodné. Odkazují na jiná 
povolání (právní asistent apod.). 
Z výše uvedených důvodů a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce, zohledněním kompetencí  
a zapojení dalších pozic do projektu u projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou, zavazuje Komise 
žadatele k následujícím úpravám: 
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Pozice 1.1.1.1.1.1 Projektový manažer se váže jak k žadateli, tak k partnerovi.  Pro pozici je navržen kód 2422, 
který lépe odpovídá pracovní pozici a zapojení pozice v rámci celého projektu a je i doporučeným kódem dle 
dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející 
se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, účinného 
od 26. 4. 2016 Komise krátí sazbu mzdy/platu na 46 000 Kč za úvazek 1,0, která v platové sféře respektuje limit 
Q3 kódu v ISPV  
a v mzdové sféře je též v limitu a zároveň odpovídá sazbám u obdobných pozic. 
Pozice 1.1.1.1.1.2 Ekonom a finanční manažer (KA 1) se váže jak k žadateli, tak k partnerovi. V souladu  
s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky 
podílející se na realizaci projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen OP VVV), verze 2, 
účinného od 26. 4. 2016 a vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2411. Sazba v platové sféře není  
v souladu s  kódem 2411 a Komise krátí tuto sazbu platu v souladu s limitem Q3 na 38 849 Kč za úvazek 1,0 (při 
úvazku 0,1 sazba 3 884,90 Kč). Sazba u partnera v mzdové sféře je vzhledem k plánované náplni práce  
a při porovnání s ostatními projekty nadhodnocená, Komise krátí sazbu mzdy na 46 000 Kč za úvazek 1,0 (při 
úvazku 0,25 sazba 11 500 Kč).  
U pozice 1.1.1.1.1.3 Hlavní asistent projektu (KA 1) je sazba platu nadhodnocená, zároveň překračuje limit Q3 
dle ISPV pro příslušný kód, Komise krátí sazbu platu na 26 000 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.1.1.4 Odborný gestor projektu (KA 1) je sazba platu nadhodnocená, vzhledem k plánované náplni 
práce je navržen kód 2422, sazba platu překračuje limit Q3, Komise krátí sazbu platu na 46 358 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.2.1.02 Editor technických forem (KA 2, KA 3) je překročen limit Q3 pro daný kód platové sféry, 
Komise krátí sazbu platu na 37 555 Kč za úvazek 1,0. 
U pozic 1.1.1.2.1.03 Koordinátor aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) a 1.1.1.2.1.04 Koordinátor multimediální tvorby 
(KA 3) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 specialista 
školství, výchovy a vzdělávání, sazby neodpovídají sazbám místně a časově obvyklým, Komise krátí sazbu platu 
na 38 000 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.2.1.07 Multimediální pracovník (KA 2, KA 3, KA 6) je překročen limit Q3 pro daný kód platové sféry, 
Komise krátí sazbu platu na 32 129 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.2.1.08 Odborný garant aktivity (KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem 
k plánované náplni práce je navržen kód 2422 (metodik, odborný garant, specialista školství, výchovy  
a vzdělávání), Komise krátí sazbu platu na 46 000 Kč za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.2.1.09 Odborný garant vývoje aplikací (KA 2, KA 3) je sazba mzdy na základě porovnání pozic 
s obdobnou náplní práce u projektů projednávaných mezi sebou nadhodnocená, Komise krátí sazbu na 52 800 Kč 
za úvazek 1,0. 
U pozice 1.1.1.2.1.10 Organizátor (KA 2, KA 3) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem k plánované náplni 
práce a na základě porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou je navržen kód 3343 (vedoucí 
administrativní agendy), Komise krátí sazbu platu na 32 427 Kč. 
U pozic 1.1.1.2.2.1 Autor textu, obrázků, videa (KA 2, KA 3, KA 6) a 1.1.1.2.2.5 Recenzent (KA 2, KA 3, KA 6) 
pětimístný kód a jeho sazby nebyly dohledány, vzhledem k plánované náplni práce je navržen kód 2422 (metodik, 
odborný garant, specialista školství, výchovy a vzdělávání), sazba platu je při porovnání náplní prací a kompetencí 
u ostatních pozic nadhodnocená, Komise krátí sazbu mzdy/platu na 228 Kč. 
U pozice 1.1.1.2.2.6 Výzkumník (KA 2, KA 3, KA 4, KA 5, KA 6, KA 7) žadatel nezvolil vhodně kód ISPV, vzhledem  
k plánované náplni práce a na základě porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou je navržen 
kód 2422 (metodik, odborný garant, specialista školství, výchovy a vzdělávání), na základě porovnání náplní prací  
a kompetencí u ostatních pozic a v souladu s limitem dle ISPV Komise krátí sazbu platu na 297 Kč. 
 
Pozice 1.1.1.1.1.5 Odborný pracovník/asistent (KA 1) je v přílohách žádosti o podporu nejednoznačně popsána, 
Komise nenavrhuje krácení položky, ale zavazuje žadatele k dodržení maximální sazby mzdy/platu 26 000 Kč za 
úvazek 1,0. 
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Popis pozice 1.1.1.2.3.1 Externí expert (KA 2, KA 4, KA 6, KA 7) v příloze Realizační tým neodpovídá zaznamenání 
v rozpočtu projektu. Komise nenavrhuje krácení položky, ale zavazuje žadatele uvést položku v rozpočtu do 
souladu s přílohou. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
1.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.3 FKSP 
 
Komise upozorňuje žadatele na formální nedostatky v popisu hodnoty indikátoru 51301 "Počet vzdělávacích 
modulů s metodikou a vzdělávacím programem" v žádosti o podporu, kde je uvedena hodnota „xxx“, přičemž 
cílová hodnota indikátoru je 8. 
 
Dále Komise upozorňuje na nesoulad v popisu a nápočtu indikátoru 52602 „Počet platforem pro odborná 
tematická setkání“. V příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF je uvedeno  
6 platforem, ale v žádosti o podporu v popisu indikátoru je uvedeno 6 platforem, přičemž cílová hodnota 
indikátoru je 7. 
Komise zavazuje žadatele uvést v soulad popisy a nápočty indikátorů 51301 a 52602 před vydáním PA. 
 
Komise konstatuje, že zapojení stejného partnera Českého vysokého učení technického v Praze v totožných 
aktivitách více projektů považuje za rizikové zejména z hlediska možné duplicity výstupů projektu a dvojího 
financování. Komise proto doporučuje ŘO věnovat této skutečnosti zvýšenou pozornost v průběhu realizace 
projektu při kontrole zpráv o realizaci projektu, popř. dalších kontrolách. 
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV   

Poř. 
č. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná 
výše finanční 

podpory 
kumulativně  

(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008011 

Vyšší odborná škola a 
Jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky 

PRIGO, s.r.o. 

Inovace VOV v odborné 
oblasti humanitní 

49 425 734,40 49 425 734,40 40 775 943,64 40 775 943,64 91 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 
Svatojánská kolej - vyšší 

odborná škola pedagogická 
Inovace VOV_pedagogicko-

sociální oblast 
49 684 123,10 99 109 857,50 38 216 339,62 78 992 283,26 83,5 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049 

Vyšší odborná škola, 
Obchodní akademie, Střední 

odborná škola a Jazyková 
škola s právem státní 

jazykové zkoušky EKONOM, 
o.p.s., Litoměřice, Palackého 

730/1 

VOV - ekonomická sekce 49 991 441,64 149 101 299,14 43 140 589,80 122 132 873,06 83 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 

Střední zdravotnická škola  
a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, Ostrava, 
příspěvková organizace 

Inovace VOV_zdravotnická 
oblast 

49 957 306,00 199 058 605,14 45 041 769,15 167 174 642,21 81,5 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047 
VOŠ informačních studií a SŠ 
elektrotechniky, multimédií 

 a informatiky 

Inovace VOV_technická 
oblast 

49 995 325,80 249 053 930,94 44 575 214,12 211 749 856,33 80,5 
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V. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu projektů zařazených do Zásobníku náhradních projektů  

Poř. 
č. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná 
výše finanční 

podpory 
kumulativně  

(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční 
podpory (v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

Výsledný 
počet 
bodů 

 1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008028 
MICHAEL - Střední škola a 
Vyšší odborná škola reklamní 
a umělecké tvorby, s.r.o. 

Inovace VOV_humanitní 
oblast 

49 986 245,12 49 986 245,12 
 

41 408 436,61 
 

 
41 408 436,61 

 
82,5 
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VI. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Členové Komise odsouhlasili účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO  
s právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování všechny projednávané projekty, které v dané odborné oblasti obdržely ve 
věcném hodnocení nejvyšší počet bodů a navrhuje jejich zařazení do Seznamu doporučených projektů 
k podpoře z OP VVV. Projekt reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008028 Komise s ohledem na pravidla výběru 
projektů stanovená výzvou navrhuje zařadit do Seznamu projektů zařazených do Zásobníku náhradních 
projektů pro odbornou oblast VOV humanitní. 
 
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 5. 12. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Stanislava Podolková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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