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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
27. 6. 2018 
 

Čas zahájení jednání 
 
15:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL 
(Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným 
lokalitám) II 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy  
 

450 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Eva Kapicová 

Mgr. Zuzana Papáčková 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  3. 

Název žadatele SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 

Název projektu SPOLU 2 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945 

Výsledný počet bodů 95,5 

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 

 3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 4 688 436,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 550 696,97 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

137 739,78 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 581 241,60  1,00  581 241,60  -81 023,40  

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 209 246,98  1,00  209 246,98  -29 168,42  

1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele 

8 742,60  1,00  8 742,60  0,00  

1.2 Nepřímé náklady 0,00  0,00  910 139,39  -27 547,96  

Komentář Komise 
 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Odborný garant projektu 
Žadatel u výše uvedené pozice neuvedl v příloze Realizační tým kód CZ-ISCO dle ISPV a jako způsob stanovení výše 
mzdy/platu uvedl Individuální stanovení mzdy. To je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, 
kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu, neboť v případě této výzvy je možné využít pouze následující varianty 
definované v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů 
pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV: dle bodu 1) Stanovení sazby pomocí ISPV, 
nebo dle bodu 2) Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu/odměny z dohody. Komise zavazuje žadatele 
k formální úpravě přílohy Realizační tým tak, že jako způsob stanovení mzdy/platu uvede Stanovení sazby pomocí 
ISPV. Dále zavazuje žadatele k přiřazení této pozice ke kódu CZ-ISCO 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky 
organizací, která odpovídá náplni práce uvedené pozice. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise 
ponechává, neboť je v souladu s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 2422. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení dle platné legislativy na 25 % 
ze součtu kapitol 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.2 DPČ, případně z kapitoly 1.1.2.1.1.3 DPP, u které určí, zda dochází 
k povinnosti zákonných odvodů při odměně vyšší než 10 000,- Kč/měsíc. 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení dle platné legislativy 
na 9 % ze součtu kapitol 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.2 DPČ, případně z kapitoly 1.1.2.1.1.3 DPP, u které určí, 
zda dochází k povinnosti zákonných odvodů při odměně vyšší než 10 000,- Kč/měsíc. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě položky 1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, je-li relevantní 
v souvislosti s nesprávným nastavením položek 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 Pojistné 
na zdravotní zabezpečení. 
 
1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
Komise zavazuje žadatele k úpravě struktury rozpočtu výše uvedených položek dle metodiky uvedené v Uživatelské 
příručce IS KP14+ – Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, kapitola 5.14. Záložka Rozpočet, cit.: 
„Do položek Pojistné na sociální zabezpečení a Pojistné na zdravotní zabezpečení uveďte do sloupce Počet jednotek 
hodnotu „1“ a sloupce Cena jednotky hodnotu celé položky.“ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 

 ( 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Charita Vsetín 

Název projektu V Sideře se učíme jinak 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747 

Výsledný počet bodů 84,5 

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 

 3 -  -  -  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 3 620 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 620 000,00 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 zavazuje žadatele k následujícím formálním úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Pedagog specialista-vedoucí MP Sidera 
Žadatel u výše uvedené pozice uvedl v příloze Realizační tým neexistující kód CZ-ISCO dle ISPV 2242 a jako způsob 
stanovení výše mzdy/platu uvedl Individuální stanovení mzdy. To je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce 
– specifika část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu, neboť v případě této výzvy je možné využít pouze 
následující varianty definované v dokumentu Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů 
pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV: dle bodu 1) Stanovení sazby pomocí ISPV, 
nebo dle bodu 2) Alternativní způsob výpočtu sazby mzdy/platu/odměny z dohody. Komise zavazuje žadatele 
k úpravě přílohy Realizační tým tak, že jako způsob stanovení mzdy/platu uvede Stanovení sazby pomocí ISPV. 
Dále zavazuje žadatele k přiřazení této pozice ke kódu CZ-ISCO 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky 
organizací. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, neboť je v souladu s výší mzdy 
dle kódu CZ-ISCO 2422. 
 
1.1.2.1.1.1.2 Pedagogický pracovník  
Žadatel u výše uvedené pozice uvedl v příloze Realizační tým neexistující kód CZ-ISCO dle ISPV 2242. a jako způsob 
stanovení výše mzdy/platu uvedl Individuální stanovení mzdy. To je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce 
– specifická část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační 
tým tak, že jako způsob stanovení mzdy/platu uvede Stanovení sazby pomocí ISPV. Dále zavazuje žadatele 
k přiřazení této pozice ke kódu CZ-ISCO 2330 Učitelé na středních školách (kr.odbor.předmětů), konzervatořích, 
2.st.základních škol. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, neboť je v souladu 
s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 2330. 
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1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor vzdělávacích aktivit 
Žadatel u výše uvedené pozice uvedl v příloze Realizační tým jako způsob stanovení výše mzdy/platu uvedl 
Individuální stanovení mzdy. To je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.2 
Způsobilé výdaje dle druhu. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým tak, že jako způsob 
stanovení mzdy/platu uvede Stanovení sazby pomocí ISPV.  
 
1.1.2.1.1.3.2 Asistent pro práci s dětmi 
1.1.2.1.1.3.3 Asistent pro práci s dětmi 
1.1.2.1.1.3.4 Asistent pro práci s dětmi 
Žadatel u výše uvedených pozic uvedl v příloze Realizační tým neexistující kód CZ-ISCO dle ISPV 2242 a jako způsob 
stanovení výše mzdy/platu uvedl Individuální stanovení mzdy. To je v rozporu s Pravidly pro žadatele a příjemce 
– specifika část, kapitola 8.7.2 Způsobilé výdaje dle druhu. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační 
tým, taky aby způsob stanovení mzdy/platu bylo Stanovení sazby pomocí ISPV. Dále zavazuje žadatele k přiřazení 
těchto pozic ke kódu CZ-ISCO 53122 Asistenti vychovatelů. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem 
Komise ponechává, neboť je v souladu s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 53122. 
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IV. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV (dle výsledného počtu bodů) 
 

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) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

1. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008945 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. SPOLU 2 4 688 436,75 24 192 080,75 4 550 696,97 23 952 528,47 95,5 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008747 Charita Vsetín V Sideře se učíme jinak 3 620 000,00 27 812 080,75 3 620 000,00 27 572 528,47 84,5 
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V. 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 doporučuje k financování všechny projednané projekty. 

Zápis z jednání 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 27. 6. 2018 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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