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

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
22. 11. 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_17_052 Individuální projekty systémové III 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
350 000 000,00  

 

II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 
Mgr. Petr Divíšek 
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

PaedDr. Karel Myška, Ph.D. 

Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-Paed IGIP 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Národní institut dalšího vzdělávání 

Název projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363 

Výsledný počet bodů 89 

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 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 348 550 000,00 

Maximální výsledná výše finanční podpory 348 415 114,00 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

134 886,00 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl 
konečné 
částky a 
částky ze 
žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.01 Vedoucí odborné rady (Odborný 
oponent) 

390,00  1 590,00  620 100,00  -15 900,00  

1.1.2.1.1.2.15 IT pracovník 390,00  7 700,00  3 003 000,00  -77 000,00  

1.1.2.1.1.3.11 IT pracovník 390,00  1 040,00  405 600,00  -10 400,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

39 315 775,00  1,00  39 315 775,00  -23 225,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

14 153 679,00  1,00  14 153 679,00  -8 361,00  

Komentář Komise 

 
Komise konstatuje, že se jedná o rozsáhlý systémový projekt v délce trvání 5 let, který je kvalitně  
a kompetentně připraven. Komise posoudila a zohlednila náročnost práce jednotlivých pracovních pozic a na 
základě konsenzu nepřistoupila ke krácení položek rozpočtu navrhovaném jedním z hodnotitelů. Komise na 
základě identifikovaného přesahu náplní práce jednotlivých pozic konstatuje, že tyto pozice nejsou 
standardními pozicemi uvedenými v ISPV, a z tohoto důvodu je jejich navázání na příslušný kód dle ISPV obtížné 
a ne vždy zcela jednoznačné. Příslušní pracovníci musí mít znalosti z více oborů a provázat je s činnostmi v rámci 
projektu. Komise posoudila sazby, plánované žadatelem, z hlediska místní a časové způsobilosti a konstatuje, 
že toto hledisko zcela splňují. Komise rovněž zohlednila předpokládaný nárůst mezd ve školství s ohledem na 
vládou schválený systém navyšování mezd ve školství. 
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Nad rámec navrhovaných úprav ze strany hodnotitelů Komise na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě 
rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.2.01 Vedoucí odborné rady (Odborný oponent) 
1.1.2.1.1.2.15 IT pracovník  
1.1.2.1.1.3.11 IT Pracovník 
Pozice jsou kráceny 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, kde je stanovena horní hranice hodinové sazby 390,- Kč 
pro odměny z dohod u stanovení sazby dle ISPV. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP  
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
1.1.2.1.4 FKSP 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Komise dále doporučuje, aby žadatel před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory upřesnil 
otázku pedagogických kabinetů (volbu a strukturu), tzn., aby uvedl detailnější zdůvodnění rozdělení oborových 
kabinetů na 12 uvedených témat. 
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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. Členové Komise odsouhlasili účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO 
s právem veta.    
 
Komise doporučuje k financování projednávaný projekt.  
 
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 22. 11. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Stanislava Podolková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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