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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 
 
16:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 1. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_17_051 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality (SVL) 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy  
 

250 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Mgr. Eva Kapicová 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Zuzana Papáčková 

Ing. Mgr. Martin Plucha 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Statutární město Děčín 

Název projektu Škola pro všechny 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814 

Výsledný počet bodů 87,5 

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 18 376 980,16 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 303 144,16 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

73 836,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.1 Odborný garant pro vzdělávání na 
MŠ 

354,84  600,00  212 904,00  -21 096,00  

1.1.1.2.3.2 Odborný garant pro vzdělávání na ZŠ 354,84  300,00  106 452,00  -10 548,00  

1.1.1.2.3.3 Odborný garant kariérového 
poradenství 

354,84  600,00  212 904,00  -21 096,00  

1.2 Paušální náklady   
 

5 229 469,76  -21 096,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.2.1.1 Kariérový poradce 
1.1.1.2.1.2 Koordinátor inkluze 
Žadatel u výše uvedené pozice neuvedl v příloze Realizační tým kód CZ-ISCO dle ISPV a jako způsob stanovení výše 
mzdy/platu uvedl Platová tabulka pedagogických zaměstnanců, 13. platová třída, 7. stupeň. 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. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, neboť 
je v souladu s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 2422. 
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1.1.1.2.3.1 Odborný garant pro vzdělávání na MŠ 
1.1.1.2.3.2 Odborný garant pro vzdělávání na ZŠ 
1.1.1.2.3.3 Odborný garant kariérového poradenství 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek. Plánovaná sazba odměny překračuje horní limit 
žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke snížení hodinové sazby na 354,84 Kč. 
 
1.1.1.2.3.4 Pedagog nových metod na MŠ 
1.1.1.2.3.5 Konzultační pracovník na MŠ 
Žadatel u výše uvedené pozice neuvedl v příloze Realizační tým kód CZ-ISCO dle ISPV a ani způsob stanovení výše 
mzdy/platu. 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 2424 Specialisté 
v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, 
neboť je v souladu s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 2424. 
 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.4.3 FKSP 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení položky 1.2 Paušální 
náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k dodržení maximálního počtu 12 osob na jednu výjezdovou zahraniční aktivitu, kterou 
žadatel plánuje realizovat v rámci klíčové aktivity Studijní cesty/stáže do zemí EU. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – specifická část, kap 5.2.4.1. Povinné aktivity, str. 17, je maximální možný počet osob, které se jedné 
zahraniční cesty zúčastní, 12. 

 ( 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Město Žďár nad Sázavou 

Název projektu Inkluze ve Žďáře nad Sázavou 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223 

Výsledný počet bodů 81,0 

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 5 035 296,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 012 183,68 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

23 112,32 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.1.2 Koordinátor inkluze ve škole 15 167,50  28,00  424 690,00  -5 390,00  

1.1.1.2.1.3 Kariérní poradce 15 167,50  36,00  546 030,00  -6 930,00  

1.1.1.2.3.1 Vyučující v kroužcích 200,00  960,00  192 000,00  0,00  

1.1.1.2.3.2 Vyučující doučování 200,00  270,00  54 000,00  0,00  

1.1.1.2.3.3 Vyučující v edukativně 
stimulačních skupinách 

180,00  384,00  69 120,00  0,00  

1.1.1.2.3.4 Vyučující na setkání s rodiči 180,00  96,00  17 280,00  0,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

605 920,00  1,00  605 920,00  -3 080,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

218 131,20  1,00  218 131,20  -1 108,80  

1.2 Paušální náklady 0,00  0,00  1 432 052,48  -6 603,52  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.1.1.1 Projektový manažer 
1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 
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 – 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 Komise upozorňuje žadatele 
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na nesoulad mezi žádostí o podporu, přílohou Realizační tým a přílohou Komentář k rozpočtu, kde žadatel uvádí 
různou časovou alokaci pro tyto pozice. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým, tak aby byla 
v souladu s přílohu Komentář k rozpočtu, a stanovuje pro každou z uvedených pozic úvazek 0,2 a sazbu při 100% 
úvazku ve výši 38 400,- Kč. 
 
1.1.1.2.1.1 Koordinátor inkluze pro obec 
Žadatel u výše uvedené pozice uvedl v příloze Realizační tým kód CZ-ISCO 4110 Všeobecní administrativní 
pracovníci. Komise konstatuje, že tento kód neodpovídá pracovní náplni pozici odborného týmu a zavazuje 
žadatele k úpravě přílohy Realizační tým a 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. 
 
1.1.1.2.1.2 Koordinátor inkluze ve škole 
1.1.1.2.1.3 Kariérní poradce 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek. Plánovaná sazba odměny překračuje horní limit 
žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2359 Speciální pedagogové, vychovatelé (kr. spec. vzděl. potřeb), ostatní 
pedagogové dle ISPV. Komise zavazuje žadatele ke snížení sazby při 100% úvazku na 30 335,- Kč. 
 
1.1.1.2.3.1 Vyučující v kroužcích 
1.1.1.2.3.2 Vyučující doučování 
1.1.1.2.3.3 Vyučující v edukativně stimulačních skupinách 
Žadatel u výše uvedených pozic uvedl v příloze Realizační tým neexistující kód CZ-ISCO dle ISPV 2352 a jako způsob 
stanovení výše mzdy/platu uvedl Alternativní způsob výpočtu sazby. K tomuto způsobu stanovená sazby však 
nedodal potřebné dokumenty v souladu s dokumentem Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení 
mezd/platů pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 3. 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 Komise zavazuje žadatele k přiřazení těchto pozic ke kódu CZ-ISCO 23526 Vychovatelé pro děti 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Komise zavazuje žadatele k formální úpravě zápisu výše uvedených 
položek v rozpočtu tak, aby Jednotková cena odpovídala hodinové sazbě a Počet jednotek počtu hodin 
plánovaných pro projekt. Výši mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, neboť 
je v souladu s výší mzdy dle kódu CZ-ISCO 23526. 
 
1.1.1.2.3.4 Vyučující na setkání s rodiči 
Žadatel u výše uvedené pozice uvedl v příloze Realizační tým neexistující kód CZ-ISCO dle ISPV 2352 a jako způsob 
stanovení výše mzdy/platu uvedl Alternativní způsob výpočtu sazby. K tomuto způsobu stanovená sazby však 
nedodal potřebné dokumenty v souladu s přílohou Seznam mezd/platů a možné postupy stanovení mezd/platů 
pro zaměstnance/pracovníky podílející se na realizaci projektů OP VVV, verze 3. 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 těchto pozic ke kódu CZ-ISCO 23527 Vychovatelé pro dospělé se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Komise zavazuje žadatele k formální úpravě zápisu výše uvedené položky v rozpočtu tak, 
aby Jednotková cena odpovídala hodinové sazbě a Počet jednotek počtu hodin plánovaných pro projekt. Výši 
mzdy pro tuto pozici požadovanou žadatelem Komise ponechává, neboť je v souladu s výší mzdy dle kódu 
CZ- ISCO 23527. 
 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení výše uvedených 
položek. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení položky 1.2 Paušální 
náklady. 
 
Nad rámec hodnocení hodnotitelů a na návrh ŘO Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu 
o poskytnutí/převodu podpory (dále jen „PA“) k úpravě přílohy č. 10 Přehled klíčových výstupů k naplnění 
indikátorů projektu v souladu s metodikou výzvy. Vzhledem ke skutečnosti, že výstupem aktivity Výjezdové 
aktivity pro pedagogické pracovníky jsou podpořené osoby, které jsou vykazovány v indikátorech osob 5 40 00 
Počet podpořených osob – pracovníci ve vzdělávání, 6 00 00 Celkový počet účastníků a 5 25 10 Počet pracovníků 
ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti, a tyto indikátory jsou již uvedeny přímo 
v žádosti o podporu, nelze dílčí výstup Výjezdové aktivity pro pedagogické pracovníky do této přílohy zahrnout. 
  
Komise upozorňuje žadatele na chybný popis hodnoty indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob – pracovníci 
ve vzdělávání u pracovníků MŠ. Komise zavazuje žadatele k uvedení popisu v souladu s přílohou č. 1 výzvy 
před vydáním PA. 
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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.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0008814 Statutární město Děčín Škola pro všechny 18 376 980,16 18 376 980,16 18 303 144,16 18 303 144,16 87,5 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/17_051/0009223 Město Žďár nad Sázavou 
Inkluze ve Žďáře 

nad Sázavou 
5 035 296,00 23 412 276,16 5 012 183,68 23 315 327,84 81,0 
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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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