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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
12. 7. 2016 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 
 
Fialová zasedací místnost 6. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 
 

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo výzvy 
 

02_16_012 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

380 000 000,00 Kč 

 
II. Složení Komise  
 
Předseda Komise 
 

Mgr. Pavel Jirsa  

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím 
právem 
 

Dr. phil. Mgr. Marie Buňatová  
Mgr. Richard Veleta, Ph.D. 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 
Pořadové číslo  1. 
Název žadatele Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 
Název projektu Cesta za poznáním 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000602 
Výsledný počet bodů 95 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 
Požadovaná výše finanční podpory 5 893 444,59 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 5 893 444,59 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 vyslovuje souhlas s hodnocením obou hodnotitelů a nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  2. 
Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu 
Podpora kompetencí, gramotností a exekutivních 
dovedností žáků ze socioekonomicky znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000594 
Výsledný počet bodů 94 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Požadovaná výše finanční podpory 11 950 220,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 11 944 282,50 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 5 937,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.07 Myš 250,00 1,00 250,00 -250,00 
1.1.2.3.1.08 Mobilní telefon 4 500,00 1,00 4 500,00 -4 500,00 

1.2 Nepřímé náklady   2 388 856,50 -1 187,50 
Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.3.1.07 Myš 
V rámci rozpočtu je plánován nákup pouze jednoho stolního počítače (1.1.2.3.1.05 Stolní počítač). 
Nákup dvou myší není opodstatněný. 
 
1.1.2.3.1.08 Mobilní telefon 
V rozpočtu nejsou zdůvodněny nákupy dvou kusů mobilních telefonů pro pozici metodik aktivity. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Výběrová Komise zavazuje žadatele k navýšení hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které 
byly ovlivněny systémovou intervencí v souladu s přílohou č. 11 Seznam škol, které budou 
zapojeny do projektu, na hodnotu 7. 
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Pořadové číslo  3. 
Název žadatele IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. 

Název projektu Patřím mezi ostatní - rozvoj gramotností a praktických 
dovedností žáků z dětských domovů 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 
Výsledný počet bodů 92,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením  
Požadovaná výše finanční podpory 8 759 759,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 7 406 333,00Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 1 353 426,00Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Metodik 8 320,00 36,00 299 520,00 -103 680,00 

1.1.2.1.1.1.2 Manažer klíčové 
aktivity 2 16 380,00 36,00 589 680,00 -216 720,00 

1.1.2.1.1.1.3 Manažer klíčové 
aktivity 3 16 380,00 36,00 589 680,00 -216 720,00 

1.1.2.1.1.3.01 Odborný garant 230,00 900,00 207 000,00 -90 000,00 

1.1.2.1.1.3.02 Odborný asistent pro 
CS 230,00 1 800,00 414 000,00 -154 800,00 

1.1.2.1.1.3.05 

Lektor kroužku 
rozvoje sociálních a 

občanských 
kompetencí 

230,00 1 450,00 333 500,00 -101 500,00 

1.1.2.1.1.3.06 
Lektor bloků k 

podpoře silných 
stránek studenta 

230,00 110,00 25 300,00 -7 700,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 

a DPČ 
  369 720,00 -134 280,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů 

a DPČ 
  133 099,20 -48 340,80 

1.1.2.6.1.4 Supervize 
odborného týmu 300,00 100,00 30 000,00 -9 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   1 481 266,60 -270 685,20 
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Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.1.1 Metodik 
1.1.2.1.1.1.2 Manažer KA 2 
1.1.2.1.1.1.3 Manažer KA 3 
1.1.2.1.1.3.01 Odborný garant  
1.1.2.1.1.3.02 Odborný asistent pro CS 
1.1.2.1.1.3.05 Lektor kroužku rozvoje sociál. a občanských kompetencí  
1.1.2.1.1.3.06 Lektor bloků k podpoře silných stránek studenta  
1.1.2.6.1.4 Supervize odborného týmu 
Hodinové sazby členů odborného týmu jsou nadhodnocené. Na základě prostudování pracovních 
náplní, ISPV (je uveden pouze kód, není popsáno, jakým způsobem byla stanovena výše mzdy), na 
základě posouzení náročnosti pracovních náplní mezi jednotlivými pracovními pozicemi navzájem, je 
navrženo krácení hodinových sazeb u výše uvedených pracovních pozic (dle mediánu u daných prac. 
pozic). 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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) následující položky rozpočtu dle krácení v 
položkách v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
  
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise doporučuje žadateli, aby do aktivit v KA3 byli zapojeni žáci z dané oblasti (mimo dětský 
domov) tak, aby v kroužcích vznikalo inkluzivní prostředí. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele 
Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, 
Chomutov, příspěvková organizace 

Název projektu Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí 
žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615 
Výsledný počet bodů 91,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Požadovaná výše finanční podpory 15 756 125,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 15 756 125,00Kč 

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 zavazuje žadatele k přesunu následujících položek do kapitoly 1.1.2.3.3  Materiál: 
1.1.2.7.2 KA  2,3,4,5,6 - Pracovní trika při účasti na KA projektu pro osoby z CS 
1.1.2.7.4 KA 5 - Ochranné pracovní pomůcky - rukavice, montérky, 20 osob, CV + SO 
 
Komise zavazuje žadatele, aby realizované stavby byly v souladu s pravidly OP VVV a zněním výzvy 
(Výzva, bod 5.1.2), které neumožňují realizaci staveb vyžadující stavební povolení nebo ohlášení. 
Pokud tato podmínka nebude dodržena, budou veškeré výdaje spojené se stavbou považovány za 
nezpůsobilé. 
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Pořadové číslo  5. 
Název žadatele Labyrint Brno, z.s. 
Název projektu Cesta příběhů 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000587 
Výsledný počet bodů 90 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 
Požadovaná výše finanční podpory 6 404 342,50 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 6 404 342,50Kč 

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 vyslovuje souhlas s hodnocením obou hodnotitelů a nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele 
Vysočina Education, školské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko 
služeb školám, příspěvková organizace 

Název projektu Šance pro každého žáka 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000595 
Výsledný počet bodů 88,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 
Požadovaná výše finanční podpory 8 787 398,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 8 787 398,00 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 vyslovuje souhlas s hodnocením obou hodnotitelů a nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  7. 
Název žadatele Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace 
Název projektu Posilujme gramotnosti a dovednosti inovativně 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614 
Výsledný počet bodů 88,5 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Požadovaná výše finanční podpory 30 331 122,14 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 30 331 122,14Kč 

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 zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále pouze 
„PA“) specifikovat konkrétní nástroje, kterými budou měřeny pozitivní dopady na cílovou skupinu 
vzdělávacích modulů po skončení realizace projektu. 
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Pořadové číslo  8. 
Název žadatele Nová škola, o.p.s. 
Název projektu Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589 
Výsledný počet bodů 88 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 
Požadovaná výše finanční podpory 33 269 458,08 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 32 898 938,08Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 370 520,00Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.6.1.15 dotisk metodiky pro CKP 0,00 0,00 0,00 -33 000,00 

1.1.2.6.1.22 

odborné konzultace 
expertů v ČK- řešení 

specif. problémů dětí se 
SVP, rozvoj ČG 

0,00 0,00 0,00 -200 000,00 

1.1.2.6.1.36 

rozvoz vybavení klubů a 
knih do ZŠ (2 rozvozy do 
každé ZŠ ke každému VŘ 

na knihy, cesta tam a 
zpět v průměrné hodnotě 

750 Kč) 

0,00 0,00 0,00 -81 000,00 

1.2 Nepřímé náklady   5 018 482,08 -56 520,00 
Komentář Komise 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.6.1.2.2 - odborné konzultace expertů v ČK - řešení specifických problémů dětí se SVP, rozvoj 
ČG 
Z popisu KA není jasné, o jaké půjde experty. Problémy žáků se SVP by měli řešit členové odborného 
týmu, zejména 7 speciálních pedagogů, kteří jsou do projektu zapojeni. 
 
1.1.2.6.1.15 - dotisk metodiky 
Materiál lze předat v elektronické podobě.  
 
1.1.2.6.1.36 rozvoz vybavení klubů a knih do ZŠ 
Tato položka může být součástí podmínky výběrového řízení, běžnou praxí v případě větších zakázek 
je poštovné zdarma. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání, který je dle přílohy č. 1 výzvy Gramotnosti povinně navázán na výstupový indikátor 5 12 12 
Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí. 
 
Komise doporučuje žadateli snížit hodnotu indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí z původní hodnoty 105 na hodnotu 27 tak, aby byla v souladu s přílohou 
žádosti o podporu č. 11 Seznam škol, které budou do projektu zapojeny. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, 
příspěvková organizace 

Název projektu GRAMMY 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000620 
Výsledný počet bodů 88 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 
Požadovaná výše finanční podpory 19 185 999,58 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 19 185 999,58 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 zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 17 15 Počet dětí a žáků Romů začleněných do 
vzdělávání, který je dle přílohy č. 1 výzvy Gramotnosti povinně navázán na výstupový indikátor 5 12 12 
Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí. 
 
Komise doporučuje žadateli úpravu cílové hodnoty indikátoru 5 12 12 Počet mimoškolních aktivit 
vedoucích k rozvoji kompetencí a zavazuje žadatele k doložení jmenného seznamu obsahující výčet 
jednotlivých kroužků a následné úpravě hodnoty indikátoru tak, aby byl v souladu s tímto seznamem. 
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Základní škola a Mateřská škola, Bernartice, okres 
Trutnov 

Název projektu Inovativní metody rozvoje čtenářských dovedností a 
nauky místních reálií na ZŠ Bernartice 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000609 
Výsledný počet bodů 87 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Požadovaná výše finanční podpory 5 772 136,95 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 5 721 136,95Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 51 000,00Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.6.1.01 Jazykové korektury 
literárních čítanek 60,00 240,00 14 400,00 -14 400,00 

1.1.2.6.1.04 Jazykové korektury 
historických čítanek 60,00 240,00 14 400,00 -14 400,00 

1.1.2.6.1.08 Jazykové korektury 
učebnice 60,00 200,00 12 000,00 -12 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 0,00 0,00 1 144 227,39 -10 200,00 
Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.6.1.01 Jazykové korektury literárních čítanek 
1.1.2.6.1.04 Jazykové korektury historických čítanek 
1.1.2.6.1.08 Jazykové korektury učebnice 
Jedná se o nehospodárný výdaj, při porovnání cen této služby je možno vyhledat službu levnější, 
obvyklá cena za jazykovou korekturu je 60,- Kč za stránku. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise v projektu identifikovala důvodné riziko nenaplnění základních podmínek pro úspěšné 
dosažení cílů výzvy, konkrétně výzvou stanovené podmínky zapojení 50 až 75 % žáků ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do aktivit projektu.  Komise 
upozorňuje žadatele, že nenaplnění účelu dotace projektu je posouzeno jako porušení rozpočtové 
kázně podle § 44, odst. 1 písm. b) nebo písm. j) rozpočtových pravidel a povede k odvodu za porušení 
rozpočtové kázně ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena. 
 



 

 
14 

 

 

Pořadové číslo  11. 
Název žadatele Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. 
Název projektu Gramotnosti CRPR o.p.s. 
Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000612 
Výsledný počet bodů 87 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni -----  
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 
Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 
Požadovaná výše finanční podpory 22 132 838,90 Kč 
Maximální výsledná výše finanční podpory 15 863 799,86 Kč 
Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 6 269 039,04 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky Jednotková 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 Sada pomůcek KA 3.1 0,00 0,00 0,00 -1 920 000,00 

1.1.2.1.1.1.05 Odborný metodik II 
KA2_prvních 6 měsíců 0,00 0,00 0,00 -259 200,00 

1.1.2.1.1.1.06 
Odborný metodik II 
KA2_zbývajících 30 

měsíců 
0,00 0,00 0,00 -648 000,00 

1.1.2.1.1.1.07 Odborný metodik III KA 
3.1. 10 800,00 36,00 388 800,00 -388 800,00 

1.1.2.1.1.1.08 Odborný metodik IV KA 
3.2 10 800,00 36,00 388 800,00 -388 800,00 

1.1.2.1.1.1.09 Věcný manažer KA2 10 400,00 36,00 374 400,00 -374 400,00 
1.1.2.1.1.1.10 Věcný manažer KA3 10 400,00 36,00 374 400,00 -374 400,00 

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 

zabezpečení z platů a 
DPČ   

2 377 
440,00 -608 400,00 

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 

DPČ 
  855 878,40 -219 024,00 

1.2 Nepřímé náklady   2 753 
221,46 -1 088 015,04 

Komentář Komise 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.1.2.1. Sada pomůcek KA 3.1. 
V příloze č. 16 Podrobný rozpočet není položka podrobněji rozvedena, v popisu klíčové aktivity v 
příloze č. 13 Projektový záměr je pouze uvedeno, že se jedná o blíže nespecifikovatelné pomůcky 
(stavebnice), které si mohou zapojené školy dle svého rozhodnutí vybírat samy. Komise tak není 
schopna posoudit účelnost a hospodárnost této položky vzhledem k plánovaným cílům projektu. 
 
1.1.2.1.1.1.05 Odborný metodik II KA2_prvních 6 měsíců 
1.1.2.1.1.1.06 Odborný metodik II KA2_zbývajících 30 měsíců 
1.1.2.1.1.1.07 Odborný metodik III KA 3.1. 
1.1.2.1.1.1.08 Odborný metodik IV KA 3.2 
1.1.2.1.1.1.09 Věcný manažer KA2 
1.1.2.1.1.1.10 Věcný manažer KA3 
Míra zapojení členů realizačního týmu neodpovídá rozsahu popisovaných klíčových aktivit. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  12. 
Název žadatele Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. 

Název projektu 
Rozvoj občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti 
a ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky 
znevýhodněného prostředí 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000610 
Výsledný počet bodů 86 

Členové Komise, kteří 
se neúčastní 
projednávání projektu 

Podjatí  ----- 

Nepřítomni  ----- 
Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o udělení finanční podpory 
Pro Proti Zdržel

o se 
Nehlasoval

o 
3 0 0 0 

Výsledek jednání o Žádosti o 
podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 425 065,00 Kč 
Maximální výsledná výše finanční 
podpory 8 943 565,00Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 481 500,00Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotkov

á 
cena 

Počet 
jednotek Celkem 

Rozdíl 
konečné 
částky a 
částky ze 
žádosti o 
podporu 

1.1.2.3.3 Materiál   898 800,00 -385 200,00 
1.2 Nepřímé náklady   1 788 

713,00 
-96 300,00 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následující položky: 
1.1.2.3.3 Materiál. 
 
Položky v této kapitole nejsou nijak specifikovány, z formulace „materiál do výuky na zdravovědu, 
ochrana obyvatel a další materiály dle potřeby“ Komise není schopná identifikovat, o jaký materiál 
se jedná a nemůže tak zodpovědně posoudit hospodárnost a účelnost těchto položek vzhledem 
k plánovaným cílům a aktivitám projektu. Z tohoto důvodu Komise navrhuje plošné krácení této 
položky o 30 %. Komise si nicméně uvědomuje potřebnost daného materiálu pro projekt, a proto 
nechává konkrétní krácení v jednotlivých položkách v dané kapitole výlučně na rozhodnutí 
žadatele.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 

  



 

 
17 

 

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 pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.  
   
Komise s ohledem na kvalitu projednávaných projektů doporučuje k podpoře všechny projednávané 
projekty. S ohledem na skutečnost, že dosud nebyly projednané všechny projekty, které splnily 
podmínky pro postup do fáze výběru projektů, bude o konečném ne/doporučení projektů rozhodnuto 
s ohledem na alokaci výzvy na posledním jednání Komise. 
 

 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 12. 7. 2016 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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