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

 

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 
 
20. 7. 2018 
 

Čas zahájení jednání 
 
9:00 
 

Místo konání 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

 
Číslo a název výzvy 
 

02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

 
Prioritní osa 
 

PO3 

 
Vyhlašovatel 
 

ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy  
 

3 000 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Mgr. Helena Schaumannová 

Mgr. Alexandra Homová 

Mgr. Michal Peterka 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  74. 

Název žadatele Město Slavkov u Brna 

Název projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 

Výsledný počet bodů 60,5 

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 11 311 429,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 865 990,85 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 445 438,40 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 36 000,00  48,00  1 728 000,00  -422 400,00  

1.1.1.2.1.1 Metodik/analytik 22 500,00  48,00  1 080 000,00  -72 000,00  

1.1.1.2.3.01 Facilitátor 214,00  1 200,00  256 800,00  -163 200,00  

1.1.1.2.3.02 Expert školy pro podaktivitu 
2.7 

214,00  600,00  128 400,00  -81 600,00  

1.1.1.2.3.03 Expert/člen PS 1 - Financování 250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.04 Expert/člen PS 2.1 - Čtenářská 
gramotnost 

250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.05 Expert/člen PS 2.2 - 
Matematická gramotnost 

250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.06 Expert/člen PS 3 - Rovné 
příležitosti 

250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.07 Expert/člen PS A - 
Polytechnika 

250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.08 Expert/člen PS B - Neformální 
vzdělávání 

250,00  160,00  40 000,00  -12 800,00  

1.1.1.2.3.09 Lektor - vzdělávání členů ŘV 
MAP 

195,00  48,00  9 360,00  -3 120,00  

1.1.1.2.3.10 Lektor - vzdělávání v oblasti 
inkluze 

195,00  48,00  9 360,00  -3 120,00  

1.1.1.2.3.11 Lektor - vzdělávání rodičů 195,00  48,00  9 360,00  -3 120,00  

1.1.1.2.3.12 Lektor - aktivity 
IMPLEMENTACE 

195,00  600,00  117 000,00  -39 000,00  
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1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 158 000,00  1,00  1 158 000,00  -123 600,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

416 880,00  1,00  416 880,00  -44 496,00  

1.2 Paušální náklady 2 818 854,53  1,00  2 818 854,53  -412 982,40  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 
Plánovaná sazba platu překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2422 dle ISPV. Zároveň při 
porovnání pozic s obdobnou náplní práce u ostatních projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou se sazba 
pozice Hlavní manažer projektu jeví nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou 
hodnotitelů na základě porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou ke krácení sazby platu 
na 45 000,- za 1,0 FTE. 
 
1.1.1.2.1.1 Metodik/analytik 
S ohledem na jednotkové sazby u pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí 
projednávaných danou Komisí mezi sebou se sazba u pozice Metodik/analytik jeví nadhodnocená. Komise 
zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení sazby platu na 45 000,- za 1,0 FTE. 
 
 
1.1.1.2.3.01 Facilitátor 
1.1.1.2.3.02 Expert školy pro podaktivitu 2.7 
Plánované hodinové sazby překračují horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2424 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinových sazeb na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 214,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.03 Expert/člen PS 1 - Financování 
1.1.1.2.3.04 Expert/člen PS 2.1 - Čtenářská gramotnost 
1.1.1.2.3.05 Expert/člen PS 2.2 - Matematická gramotnost 
1.1.1.2.3.06 Expert/člen PS 3 - Rovné příležitosti 
1.1.1.2.3.07 Expert/člen PS A - Polytechnika 
1.1.1.2.3.08 Expert/člen PS B - Neformální vzdělávání 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Komise 
zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 
v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu o poskytnutí a převodu podpory (dále jen „PA“). Dále  
s ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se sazby u výše uvedených pozic jeví nadhodnocené. Komise zavazuje žadatele  
ke krácení hodinové sazby u těchto pozic na 250,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.09 Lektor - vzdělávání členů ŘV MAP 
1.1.1.2.3.10 Lektor - vzdělávání v oblasti inkluze 
1.1.1.2.3.11 Lektor - vzdělávání rodičů 
1.1.1.2.3.12 Lektor - aktivity IMPLEMENTACE 
Plánované hodinové sazby překračují horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinových sazeb na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 195,-/hod. 
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Dále Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
1.1.1.2.1.2 Odborný gestor/koordinátor (I.) 
1.1.1.2.1.3 Odborný gestor/koordinátor (II.) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované 
sazby platů nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou 
hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté 
v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
 
Komise doporučuje žadateli snížit cílovou hodnotu indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická 
setkání na cílovou hodnotu 7 vzhledem k tomu, že aktivita Platformy, která je součástí KA4 implementace 
(započítána aktivita č. 16) i přes zvolený název dle popisu neodpovídá specifikaci daného indikátoru dle přílohy  
č. 1 výzvy. 

( 
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Pořadové číslo  75. 

Název žadatele MAS Šternbersko o.p.s. 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šternberk II. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008987 

Výsledný počet bodů 59,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 13 798 343,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 798 343,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.3.2 Věcný manažer MAP 
Vzhledem k žadatelem definované náplni práce se výše uvedená pozice podílí na realizaci věcných (odborných) 
aktivit projektu, a tudíž by měla být zařazena do odborného týmu. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele 
k přesunu výše uvedené pozice do odborného týmu v rozpočtu projektu a v příloze Realizační tým před vydáním 
PA. 
 
1.1.1.2.2.1 Odborný garant MAP 
1.1.1.2.3.1 Odborný konzultant 
1.1.1.2.3.9 Odborný garant MAP 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované 
sazby mezd nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu  
CZ-ISCO  u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.3 Vedoucí pracovní skupiny 
1.1.1.2.3.4 Člen pracovní skupiny 
V příloze Realizační tým jsou u těchto pozic uvedeny kódy CZ-ISCO 3341, 3343, dle Metodického výkladu 
Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční 
plány rozvoje vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté  
v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně 
zdůvodněno. Plánované sazby mezd nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele 
pouze k úpravě kódu CZ-ISCO u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury  
a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
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1.1.1.2.3.5 Zástupce vzdělávací instituce 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2310, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná 
sazba mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou 
hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, 
kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.7 Facilitátor 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná sazba 
mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu na 2424 
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
Komise upozorňuje žadatele na dodržení platné legislativy ohledně souběhu DPP a DPČ s totožnou náplní práce 
v případě obsazení obou pozic 1.1.1.2.3.9 Odborný garant MAP a 1.1.1.2.2.1 Odborný garant MAP toutéž osobou. 
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Pořadové číslo  76. 

Název žadatele MAS Dolnobřežansko o.p.s. 

Název projektu Místní akční plán II pro vzdělávání na území ORP Černošice 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044 

Výsledný počet bodů 59,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 18 494 133,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 442 433,80 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

51 699,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 8 000,00  40,00  320 000,00  -16 000,00  

1.1.1.1.3.1 Účetní 195,00  840,00  163 800,00  -4 200,00  

1.1.1.2.3.3 Odborníci - specialisté pro 
rozvoj KK 

210,00  136,00  28 560,00  -11 288,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 223 125,00  1,00  2 223 125,00  -4 000,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

800 325,00  1,00  800 325,00  -1 440,00  

1.2 Paušální náklady 5 269 266,80  1,00  5 269 266,80  -14 771,20  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 
S ohledem na sazby mezd pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se sazba mzdy u pozice Finanční manažer jeví jako nadhodnocená. Komise zavazuje 
žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení sazby mzdy u pozice Finanční manažer projektu 
na 40 000 Kč za 1,0 FTE. 
 
1.1.1.1.3.1 Účetní 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 33131 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 195,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.3 Odborníci - specialisté pro rozvoj KK 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 210,-/hod. 
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1.1.1.2.1.2 Sdílený logoped 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2266. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání odpovídá pozici s danou náplní 
práce kód CZ-ISCO 22661 Kliničtí logopedi. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. 
Plánovaná sazba mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 22661 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě 
kódu CZ-ISCO na kód 22661 Kliničtí logopedi v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.1.3 Konzultant pro inkluzivní vzdělávávní a rovné příležitosti 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 23591, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná sazba 
mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO  
na kód 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

( 
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Pořadové číslo  77. 

Název žadatele Město Třinec 

Název projektu Místní akční plán II v ORP Třinec 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 

Výsledný počet bodů 56,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 12 872 711,60 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 647 591,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

225 120,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.2.1 Rodilí mluvčí (1 os. * 80 
hod./měs. * 20 měs. * 270,-
/hod.) 

195,00  1 600,00  312 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

843 900,00  1,00  843 900,00  -30 000,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

303 804,00  1,00  303 804,00  -10 800,00  

1.2 Paušální náklady 3 613 597,60  1,00  3 613 597,60  -64 320,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.2.2.1 Rodilí mluvčí (1 os. * 80 hod./měs. * 20 měs. * 270,-/hod.) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2424, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odborných předmětů, 
praktického vyučování a odborného výcviku. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. 
Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování  
a odborného výcviku v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení hodinové sazby na horní limit 
Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 
2017 ve výši 195,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.2 Vedoucí PS (7 os. * 17 hod./měs. * 215,-/hod. * 34 měs.) 
1.1.1.2.3.3 Členové PS (23 os. * 12 hod./měs. * 200,-/hod. * 34 měs.) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované 
hodinové sazby nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu 
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CZ-ISCO  u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.5 Lektoři implementace (8 os. * 30 měs. * 25 hod./měs. * 180,-/hod.) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2320, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odborných předmětů, 
praktického vyučování a odborného výcviku. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. 
Plánovaná hodinová sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2320 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze 
k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.6 Metodik ICT 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání odpovídá pozici s danou náplní 
práce kód CZ-ISCO 2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí. Využití žadatelem zvoleného kódu 
nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná hodinová sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2522 dle ISPV. 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu  
CZ-ISCO u výše uvedené pozice na kód 2522 Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí v příloze Realizační 
tým před vydáním PA. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Dále Komise upozorňuje žadatele, že v příloze Realizační tým ve sloupci Způsob odměňování v organizaci je 
v několika případech (1.1.1.2.2.1 Rodilí mluvčí, 1.1.1.2.3.4 Metodik kariérového poradenství, 1.1.1.2.3.6 Metodik 
ICT) chybně uvedena mzdová sféra, žadatel je však subjektem odměňujícím platem, patří tedy do platové sféry.  
Dále u pozice 1.1.1.2.3.4 Metodik kariérového poradenství (1 os. * 30 měs. * 25 hod./měs. * 200,-/hod.) je chybně 
uvedena sazba ve sloupci Sazba za 1,0 FTE u PS/ 1 hod u DPČ DPP. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy 
Realizační tým před vydáním PA. Vzhledem k tomu, že jednotková sazba stanovaná žadatelem odpovídá 
Metodickému výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 
02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II, jedná se pouze o formální úpravu přílohy. 

( 

 

  



 

11 
 

Pořadové číslo  78. 

Název žadatele Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009136 

Výsledný počet bodů 55,5 

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  

Požadovaná výše finanční podpory 9 325 820,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 700 386,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 625 434,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 22 500,00  42,00  945 000,00  -189 000,00  

1.1.1.1.1.2 věcný manažer projektu 16 500,00  42,00  693 000,00  -693 000,00  

1.1.1.2.1.1 Koordinátor 12 250,00  42,00  514 500,00  -514 500,00  

1.1.1.2.3.2 Faciliátor/Mediátor 250,00  100,00  25 000,00  -4 000,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

12 812,50  42,00  538 125,00  -349 125,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

4 612,50  42,00  193 725,00  -125 685,00  

1.2 Paušální náklady 1 914 396,00  1,00  1 914 396,00  -750 124,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 
S ohledem na sazby mezd u pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se sazba mzdy pozice Hlavní manažer projektu jeví nadhodnocená. Komise zavazuje 
žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení sazby mzdy na 45 000,- za 1,0 FTE. 
 
1.1.1.1.1.2 věcný manažer projektu 
Velikost administrativního týmu se vzhledem k rozsahu projektu a počtu zapojených subjektů dle IZO jeví mírně 
nadhodnocená. Úvazek administrativního týmu je kvantitativně nastaven nad horní hranici nutného (celkem 1,5 
úvazku na PS a 1050 hodin formou DPP (odpovídá cca 0,15 úvazku) pro 22 IZO) a překračuje úvazek odborného 
týmu. Nedostatek lze spatřovat v zapojení pozice 1.1.1.1.1.2 věcný manažer projektu. Úvazek 1,0 je u této pozice 
vzhledem k pracovní náplni, velikosti ORP a úvazkům ostatních členů AT neadekvátně vysoký. Na základě 
porovnání pozic s obdobnou náplní práce u ostatních projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou  
a se zohledněním počtu zapojených subjektů dle IZO Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku na hodnotu 0,5.  
 
1.1.1.2.1.1 Koordinátor 
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Dle přílohy Realizační tým je u pozice Koordinátor plánována sazba mzdy za 1,0 FTE 24 500,- a úvazek 0,5. 
V rozpočtu projektu je pak uvedena jednotková cena 24 500,- při množství jednotek 42 měsíců, což nesouhlasí 
s přílohou Realizační tým. Vyšší hodnota v rozpočtu projektu není nijak odůvodněna. Komise zavazuje žadatele 
na základě návrhu ŘO k úpravě rozpočtu projektu v souladu s přílohou Realizační tým a to krácením sazby 
v rozpočtu projektu na 12 250,- při plánovaném 0,5 FTE. 
 
1.1.1.2.3.2 Faciliátor/Mediátor 
S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce a na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou se sazba u pozice Metodik/analytik jeví nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele  
nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení hodinové sazby na jednotkovou sazbu 250,-/hod. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Pořadové číslo  79. 

Název žadatele Městská část Praha 22 

Název projektu MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723 

Výsledný počet bodů 54,5 

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 9 068 919,55 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 417 692,42 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

651 227,13 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.2.1 Hlavní manažer projektu 258,00  3 840,00  990 720,00  -84 480,00  

1.1.1.2.2.1 Odborný garant 276,00  1 536,00  423 936,00  -9 216,00  

1.1.1.2.2.6 Facilitátor/mediátor 214,00  3 840,00  821 760,00  -253 440,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

19 648,00  48,00  943 104,00  -86 784,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

7 073,28  48,00  339 517,44  -31 242,24  

1.2 Paušální náklady 2 405 054,98  1,00  2 405 054,98  -186 064,89  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.2.1 Hlavní manažer projektu 
S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou se sazba pozice Hlavní manažer projektu jeví nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele 
nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení hodinové sazby na 258,-/hod. 
 
1.1.1.2.2.1 Odborný garant 
S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou se sazba pozice Odborný garant jeví nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele  
nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení hodinové sazby na 276,-/hod. 
 
1.1.1.2.2.6 Facilitátor/mediátor 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2424 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven  
k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 214,-/hod. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Dále Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická 
setkání na hodnotu 4 vzhledem k chybnému způsobu stanovení cílové hodnoty indikátoru (dle přílohy č. 1 výzvy 
nelze v tomto indikátoru vykazovat realizační tým a řídicí výbor).  
Komise doporučuje žadateli doplnění indikátorů 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání s minimální 
cílovou hodnotou 1 a 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí s minimální cílovou hodnotou 4. Žadatel 
zvolil vhodné podaktivity splňující požadavky pro tyto indikátory, avšak tyto indikátory do výběru nezahrnul. 
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Pořadové číslo  80. 

Název žadatele MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Šlapanice II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 

Výsledný počet bodů 54,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 14 185 627,41 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 966 079,41 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

219 548,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.2 Lektor 210,00  1 362,00  286 020,00  -13 620,00  

1.1.1.2.3.3 Facilitátor 250,00  744,00  186 000,00  -37 200,00  

1.1.1.2.3.4 Koordinátor plánování 250,00  2 120,00  530 000,00  -106 000,00  

1.2 Paušální náklady 3 990 308,40  1,00  3 990 308,40  -62 728,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.2.3.2 Lektor 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 210,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.3 Facilitátor 
1.1.1.2.3.4 Koordinátor plánování 
S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou se sazby u pozic Facilitátor a Koordinátor plánování jeví nadhodnocené. Komise 
zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení hodinové sazby na 250,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.1 Odborný expert 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná 
sazba mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu 
CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 
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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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Pořadové číslo  81. 

Název žadatele Místní akční skupina Bohumínsko, z.s. 

Název projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009102 

Výsledný počet bodů 54,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 4 383 283,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 529 205,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

854 078,40 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 
(0,8*34500 Kč*36 měs.) 

20 700,00  36,00  745 200,00  -248 400,00  

1.1.1.1.3.1 Finanční manažer 
(21hod./měs.,*36měs.-200 
Kč/hod.) 

200,00  540,00  108 000,00  -43 200,00  

1.1.1.2.3.03 Manažer pro veřejnost (15 
hod./měs.*36*200 Kč/hod.) 

200,00  252,00  50 400,00  -57 600,00  

1.1.1.2.3.04 Manažer komunikačního plánu 
(24 hod./měs.*36 měs.*200 
Kč/hod.) 

200,00  576,00  115 200,00  -57 600,00  

1.1.1.2.3.07 Pracovní skupina čtenářská 
gramotnost (6os.*16 
hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 

200,00  192,00  38 400,00  -19 200,00  

1.1.1.2.3.08 Pracovní skupina matematická 
gramotnost (6os.*16 
hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 

200,00  192,00  38 400,00  -19 200,00  

1.1.1.2.3.09 Pracovní skupina rovné 
příležitosti (6os.*16 
hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 

200,00  192,00  38 400,00  -19 200,00  

1.1.1.2.3.10 Manažer pro podporu škol (14 
os.*30 hod.*170 Kč/hod.) 

170,00  60,00  10 200,00  -61 200,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

186 300,00  1,00  186 300,00  -62 100,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

67 068,00  1,00  67 068,00  -22 356,00  

1.2 Paušální náklady 1 008 344,40  1,00  1 008 344,40  -244 022,40  

Komentář Komise 
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Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu (0,8*34500 Kč*36 měs.) 
1.1.1.1.3.1 Finanční manažer (21hod./měs.,*36měs.-200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.03 Manažer pro veřejnost (15 hod./měs.*36*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.04 Manažer komunikačního plánu (24 hod./měs.*36 měs.*200 Kč/hod.) 
Velikost realizačního týmu se vzhledem k rozsahu projektu a počtu zapojených subjektů dle IZO jeví mírně 
nadhodnocená. Vzhledem k pracovní náplni, velikosti ORP a na základě porovnání pozic s obdobnou náplní práce 
u ostatních projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou se úvazky pozic Hlavní manažer projektu a Finanční 
manažer jeví neadekvátně vysoké, dostatečně nezdůvodněné, a tudíž ne zcela efektivní. U pozice 1.1.1.2.3.03 
Manažer pro veřejnost popis pracovní činnosti obsahuje většinově PR projektu, vzhledem k popsané frekvenci 
výstupů se pracovní úvazek ve výši 15 hodin měsíčně jeví jako nadsazený. U pozice 1.1.1.2.3.04 Manažer 
komunikačního plánu se pracovní činnost do jisté míry prolíná s pracovní činností předešlé pozice (tiskové besedy, 
zveřejňování informací v médiích). Z výše uvedených důvodů Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazků u pozice 
1.1.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu na úvazek 0,6, u pozice 1.1.1.1.3.1 Finanční manažer na 15 hodin měsíčně, 
u pozice 1.1.1.2.3.03 Manažer pro veřejnost na 7h měsíčně a u pozice 1.1.1.2.3.04 Manažer komunikačního plánu, 
kdy se rozsah přímého zapojení do řešení projektových aktivit jeví vyšší než u pozice Manažer pro veřejnost, na 16 
hodin měsíčně. 
 
1.1.1.1.3.2 Účetní (6 hod./měs.*36 měs.*170 Kč/hod.) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 4311. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání odpovídá pozici s danou náplní 
práce kód CZ-ISCO 43111 Účetní všeobecní. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. 
Plánovaná sazba platu nepřekračuje horní limit Q3 kódu 43111 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad rámec 
návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 43111 Účetní všeobecní  
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.01 Metodik pro povinné aktivity (30 hod./měs.*36 měs.*200 Kč/hod. 
1.1.1.2.3.03 Manažer pro veřejnost (15 hod./měs.*36*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.04 Manažer komunikačního plánu (24 hod./měs.*36 měs.*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.05 Koordinátoři - vedoucí pracovních skupin (4 os.* 40 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod. 
1.1.1.2.3.06 Pracovní skupina financování (5os.*30hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.07 Pracovní skupina čtenářská gramotnost (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.08 Pracovní skupina matematická gramotnost (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.09 Pracovní skupina rovné příležitosti (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.11 Manažer pro implementaci (30 hod.*36 měs.*240 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.12 Odborný asistent ve vzdělávání (20 hod.*36 měs.*200 Kč/hod.) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422 s výjimkou pozice Manažer pro veřejnost, kde 
je uveden kód 1221. Dle Metodického výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice  
v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní 
práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem 
zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované sazby mezd však nepřekračují horní limit Q3 kódu 
24227 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO  u výše uvedených pozic na kód 24227 
Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.02 Manažer pro akční plánování (30 hod./měs.*36 měs.*200 Kč/hod.) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, její náplň práce je obdobná jako náplň práce 
pozice Koordinátor dle Metodického výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice  
v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Pro pozice s obdobnou náplní práce měl 
být zvolen kód CZ-ISCO 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací, žadatel tedy postupoval v souladu 
s Metodickým výkladem Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy 
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č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Z tohoto důvodu Komise neakceptuje návrh arbitra 
a nezavazuje žadatele ke změně kódu. 
 
1.1.1.2.3.10 Manažer pro podporu škol (14 os.*30 hod.*170 Kč/hod.) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2424, její náplň práce je obdobná jako náplň práce 
pozice Analytik dle Metodického výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice  
v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Pro pozice s obdobnou náplní práce měl 
být zvolen kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, žadatel tedy postupoval 
v souladu s Metodickým výkladem Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech 
výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. Z tohoto důvodu Komise neakceptuje návrh arbitra 
a nezavazuje žadatele ke změně kódu. 
 
Komise zavazuje žadatele k uvedení v soulad přílohu realizační tým a jednotkový rozpočet, konkrétně u pozic: 
1.1.1.2.3.05 Koordinátoři - vedoucí pracovních skupin (4 os.* 40 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod. 
1.1.1.2.3.06 Pracovní skupina financování (5os.*30hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.07 Pracovní skupina čtenářská gramotnost (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.08 Pracovní skupina matematická gramotnost (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.09 Pracovní skupina rovné příležitosti (6os.*16 hod./rok*3 roky*200 Kč/hod.) 
1.1.1.2.3.10 Manažer pro podporu škol (14 os.*30 hod.*170 Kč/hod.) 
U výše uvedených pozic dochází k rozporu mezi rozpočtem žádosti o podporu a přílohou Realizační tým v počtu 
hodin zapojení těchto pozic do realizace projektu. Počet jednotek v rozpočtu projektu neodpovídá součinu počtu 
hodin za měsíc (sloupec Výše měsíčního úvazku FTE) a doby zapojení pozice (sloupec Doba trvání úvazku 
v měsících) ani po zohlednění počtu osob (sloupec Počet osob na dané prac. pozici) v příloze Realizační tým. U pozic 
Pracovní skupina čtenářská gramotnost, Pracovní skupina matematická gramotnost, Pracovní skupina rovné 
příležitosti a Manažer pro podporu škol je v rozpočtu projektu plánován vyšší počet hodin než v příloze Realizační 
tým v uvedených sloupcích. Z důvodu zmatečnosti a nejednotnosti informací uvedených v rozpočtu a příloze a při 
zachování principu efektivnosti a hospodárnosti Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů arbitra na základě 
návrhu ŘO k úpravě rozpočtu projektu, a to ke krácení počtu hodin u těchto pozic v souladu s přílohou Realizační 
tým v maximální výši součinu počtu hodin za měsíc (sloupec Výše měsíčního úvazku FTE), doby zapojení pozice 
(sloupec Doba trvání úvazku v měsících) a počtu osob (sloupec Počet osob na dané prac. pozici).  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 
1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Pořadové číslo  82. 

Název žadatele Město Tišnov 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057 

Výsledný počet bodů 54,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 11 938 864,01 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 509 406,72 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

429 457,29 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.3.1 příprava občerstvení a zázemí 0,00  0,00  0,00  -213 840,00  

1.1.1.2.3.03 expert na veřejné zakázky 198,00  900,00  178 200,00  -64 800,00  

1.1.1.2.3.06 lektor 195,00  900,00  175 500,00  -4 500,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

717 930,00  1,00  717 930,00  -12 070,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

258 454,80  1,00  258 454,80  -11 545,21  

1.2 Paušální náklady 3 288 401,92  1,00  3 288 401,92  -122 702,08  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.3.1 příprava občerstvení a zázemí 
Žadatel je při realizaci projektu z ESF vždy povinen dbát na úspornost při vynakládání veřejných zdrojů a efektivnost 
všech výdajů. V případě této pracovní pozice žadatel její účelnost, nezbytnost a efektivnost dostatečně neprokázal. 
I v porovnání s ostatními projekty, se zohledněním počtu zapojených IZO, plánovanými aktivitami a existencí 
dalších pozic v administrativním týmu Komise zavazuje žadatele ke krácení položky v plném rozsahu. 
 
1.1.1.2.3.03 expert na veřejné zakázky 
Navržený kód CZ-ISCO u této pozice 3341 Vedoucí v oblasti administrativních agend neodpovídá uvedené náplni 
práce, kdy daný pracovník nevykonává řídicí funkci a nemá v této agendě podřízené pracovníky. Na základě 
porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace.  
Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-
ISCO na kód 3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace v příloze Realizační tým před vydáním 
PA a zároveň ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 198,-/hod. 
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1.1.1.2.3.06 lektor  
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 195,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.02 vedoucí aktualizace MAP 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3341, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2422 Specialisté v oblasti strategie 
a politiky organizací. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná hodinová sazba 
nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2422 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů 
na základě návrhu ŘO pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na 2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
Výše položky 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů DPČ a položky 1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ neodpovídá částce vypočtené v souladu s platnou legislativou, tedy 25 % a 9 % ze součtu 
položek rozpočtu 1.1.1.1.1 Platy, 1.1.1.1.2 DPČ a 1.1.1.2.2 DPČ. 
Komise zavazuje žadatele na základě návrhu ŘO krátit položky 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
a 1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ dle platné legislativy. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
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Pořadové číslo  83. 

Název žadatele MAS Achát z.s. 

Název projektu MAP Železnobrodsko II. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151 

Výsledný počet bodů 53,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 394 112,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 370 507,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 023 604,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.5 Administrativní pracovník od 
roku 2019 

25 200,00  10,80  272 160,00  -362 880,00  

1.1.1.2.3.4 Lektor volnočasových aktivit 174,00  2 304,00  400 896,00  -175 104,00  

1.1.1.2.3.5 Lektor vzdělávání RT, ŘV a PS 210,00  765,00  160 650,00  -68 850,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

873 300,00  1,00  873 300,00  -91 200,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

314 388,00  1,00  314 388,00  -33 112,00  

1.2 Paušální náklady 2 391 573,60  1,00  2 391 573,60  -292 458,40  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.5 Administrativní pracovník od roku 2019 
1.1.1.1.1.6 Manažer klíčových aktivit 
1.1.1.1.1.7 Manažer KA č.4 - implementace 
Velikost administrativního týmu je vzhledem k rozsahu projektu a počtu zapojených subjektů (14) nadhodnocená 
v souvislosti s navrženou strukturou pozic realizačního týmu. Pozice Manažer klíčových aktivit a Manažer KA č.4 - 
implementace se vzhledem k žadatelem definované náplni práce podílí na realizaci věcných (odborných) aktivit 
projektu, a tudíž by měly být zařazeny do odborného týmu. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele k přesunu 
výše uvedených dvou pozic do odborného týmu v rozpočtu projektu a v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
I po přesunu těchto dvou pozic do odborného týmu administrativní tým je kvantitativně nastaven nad horní 
hranici nutného, a to i v porovnání s ostatními projekty z hlediska zohlednění počtu zapojených subjektů dle IZO 
projednávaných danou Komisí mezi sebou. Jako nadhodnocený vzhledem k náplni práce se jeví úvazek 
Administrativního pracovníka ve II. etapě o velikosti 0,7 úvazku. Z výše uvedených důvodů Komise zavazuje 
žadatele ke krácení úvazku na pozici Administrativní pracovník od roku 2019 na 0,3. 
 
1.1.1.2.3.4 Lektor volnočasových aktivit 
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Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2359 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 174,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.5 Lektor vzdělávání RT, ŘV a PS 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 210,-/hod. 
 
Výše položky 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů DPČ a položky 1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ neodpovídá částce vypočtené v souladu s platnou legislativou, tedy 25 % a 9 %  
ze součtu položek rozpočtu 1.1.1.1.1 Platy, 1.1.1.1.2 DPČ a 1.1.1.2.1 Platy. 
Komise zavazuje žadatele na základě návrhu ŘO krátit položky 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů  
a DPČ a 1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ dle platné legislativy. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Pořadové číslo  84. 

Název žadatele MAS Aktivios, z.s. 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Blovice a Přeštice 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133 

Výsledný počet bodů 52,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 11 299 974,67 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 270 438,26 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

29 536,41 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 12 000,00  48,00  576 000,00  -14 400,00  

1.1.1.1.1.3 Asistent 14 472,00  48,00  694 656,00  -1 344,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

27 308,63  48,00  1 310 814,00  -3 936,24  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

9 831,11  48,00  471 893,04  -1 417,20  

1.2 Paušální náklady 3 220 125,22  1,00  3 220 125,22  -8 438,97  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.2 Finanční manažer 
S ohledem na sazby mezd pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se sazba mzdy u pozice Finanční manažer jeví jako nadhodnocená. Komise zavazuje 
žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů ke krácení sazby mzdy u pozice Finanční manažer projektu  
na 40 000 Kč za 1,0 FTE. 
 
1.1.1.1.1.3 Asistent 
Plánovaná sazba mzdy překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 4120 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení sazby mzdy na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 28 944,- za 1,0 FTE. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 



 

25 
 

1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k snížení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí, na hodnotu 26. Dle přílohy č. 1 výzvy se vykazují všechny organizace, které byly ovlivněny 
realizovanými aktivitami projektu a to dle RED IZO.  
 
Dále Komise zavazuje žadatele k doplnění popisu hodnot indikátorů před vydáním PA v souladu s přílohou č. 1 
výzvy a dle stanovených cílových hodnot. 

 ( 
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Pořadové číslo  85. 

Název žadatele MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. 

Název projektu Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159 

Výsledný počet bodů 52,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 10 280 944,80 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 154 205,82 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

126 738,98 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.2.1 Sdílený logoped pro MŠ 9 984,00  36,00  359 424,00  -20 736,00  

1.1.1.2.3.1.1 Členové pracovních skupin 250,00  1 536,00  384 000,00  -30 720,00  

1.1.1.2.3.2 Analytik 250,00  880,00  220 000,00  -17 600,00  

1.1.1.2.3.4 Koordinátor okruhu aktivit 
implementace 

250,00  720,00  180 000,00  -14 400,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

31 846,00  36,00  1 146 456,00  -5 256,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

11 464,56  36,00  412 724,16  -1 815,84  

1.2 Paušální náklady 2 901 201,66  1,00  2 901 201,66  -36 211,14  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.2.2.1 Sdílený logoped pro MŠ 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2320. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně 
práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání odpovídá pozici s danou náplní práce kód 
CZ-ISCO 22662 Logopedi (kromě klinických logopedů). Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně 
zdůvodněno. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO pouze k úpravě 
kódu CZ-ISCO na kód 22662 Logopedi (kromě klinických logopedů) v příloze Realizační tým před vydáním PA 
a zároveň ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k 
datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 208,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.1.1 Členové pracovních skupin 
1.1.1.2.3.2 Analytik 
1.1.1.2.3.4 Koordinátor okruhu aktivit implementace 
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S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se hodinové sazby výše uvedených pozic jeví nadhodnocené. Komise zavazuje žadatele 
ke krácení hodinové sazby na 250,-/hod. 
 
Výše položky 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ neodpovídá částce vypočtené v souladu 
s platnou legislativou, tedy 25 % ze součtu položek rozpočtu 1.1.1.1.1 Platy, 1.1.1.2.1 Platy a 1.1.1.2.2 DPČ. 
Komise zavazuje žadatele na základě návrhu ŘO krátit položku 1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
dle platné legislativy. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 

 ( 
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Pořadové číslo  86. 

Název žadatele Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Název projektu Místní akční plán II Dobrušsko 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009047 

Výsledný počet bodů 51,0 

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 

 4 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 9 569 880,54 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 564 280,54 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 600,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.2 Odborníci - lektoři, facilitátoři 210,00  400,00  84 000,00  -4 000,00  

1.2 Paušální náklady 2 732 651,58  1,00  2 732 651,58  -1 600,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.2.3.2 Odborníci - lektoři, facilitátoři 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 210,-/hod. 
 
1.1.1.1.1.4 Projektový manažer – implementace 
Vzhledem k žadatelem definované náplni práce se výše uvedená pozice podílí na realizaci věcných (odborných) 
aktivit projektu, a tudíž by měla být zařazena do odborného týmu. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele 
k přesunu výše uvedené pozice do odborného týmu v rozpočtu projektu a v příloze Realizační tým před vydáním 
PA. 
 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
V příloze Realizační tým došlo u pořadového čísla pozice 5 a 6 k chybnému vyplnění sloupce Vazba pracovní pozice 
na položku rozpočtu a název pozice. Jedná se tak o administrativní pochybení bez vlivu na způsobilost výdajů, 
neboť údaje jsou dostupné v dalších přílohách. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů  
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na základě návrhu ŘO k úpravě údajů v příloze Realizační tým v souladu s jednotkovým rozpočtem a přílohou č. 15 
Popis realizačního týmu. 
  
Komise upozorňuje žadatele, že pro vykázání indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání  
v souladu s přílohou č. 1 výzvy se musí se jednat o ucelený celek opakujících se aktivit v minimální frekvenci 4x  
za rok od vytvoření platformy. V rámci indikátoru není možné vykazovat jednorázové aktivity.  
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Pořadové číslo  87. 

Název žadatele Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. 

Název projektu Místní akční plán II Novoměstsko 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009046 

Výsledný počet bodů 50,5 

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  

Požadovaná výše finanční podpory 8 917 444,03 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 911 844,03 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 600,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.2 Odborníci - lektoři, facilitátoři, 
expert tématu/implementace 
+ map II/ 

210,00  400,00  84 000,00  -4 000,00  

1.2 Paušální náklady 2 546 241,15  1,00  2 546 241,15  -1 600,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.2.3.2 Odborníci - lektoři, facilitátoři, expert tématu/implementace + map II/ 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO ke krácení hodinové sazby na horní 
limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované 
období 2017 ve výši 210,-/hod. 
 
1.1.1.1.1.4 Projektový manažer - implementace 
Vzhledem k žadatelem definované náplni práce se výše uvedená pozice podílí na realizaci věcných (odborných) 
aktivit projektu, a tudíž by měla být zařazena do odborného týmu. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele 
k přesunu výše uvedené pozice do odborného týmu v rozpočtu projektu a v příloze Realizační tým před vydáním 
PA. 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách  
v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
V příloze Realizační tým došlo u pořadového čísla pozice 5 a 6 k chybnému vyplnění sloupce Vazba pracovní pozice 
na položku rozpočtu a název pozice. Jedná se tak o administrativní pochybení bez vlivu na způsobilost výdajů, 
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neboť údaje jsou dostupné v dalších přílohách. Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů na 
základě návrhu ŘO k úpravě údajů v příloze Realizační tým v souladu s jednotkovým rozpočtem a přílohou č. 15 
Popis realizačního týmu. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že pro vykázání indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání  
v souladu s přílohou č. 1 výzvy se musí se jednat o ucelený celek opakujících se aktivit v minimální frekvenci 4x  
za rok od vytvoření platformy. V rámci indikátoru není možné vykazovat jednorázové aktivity.  

 ( 
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Pořadové číslo  88. 

Název žadatele Statutární město Zlín 

Název projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039 

Výsledný počet bodů 49,0 

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 

 4 -  -  -  

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Požadovaná výše finanční podpory 12 008 094,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 090 010,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 918 084,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.1.1.1 hlavní manažer projektu 16 000,00  36,00  576 000,00  -576 000,00  

1.1.1.1.1.3 Partner, vedoucí manažer 
projektu 

19 000,00  36,00  684 000,00  -342 000,00  

1.1.1.2.3.04 facilitátor workshopů 214,00  40,00  8 560,00  -3 440,00  

1.1.1.2.3.05 lektor - specialista 195,00  60,00  11 700,00  -30 300,00  

1.1.1.2.3.06 partner, analytik a 
evaluátor 

250,00  720,00  180 000,00  -36 000,00  

1.1.1.2.3.10 partner, specialista 
podpory školských 
poradenských pracovišť 

276,00  1 800,00  496 800,00  -70 200,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

549 000,00  1,00  549 000,00  -229 500,00  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

197 640,00  1,00  197 640,00  -82 620,00  

1.2 Paušální náklady 2 882 860,00  1,00  2 882 860,00  -548 024,00  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.1.1.1.1 hlavní manažer projektu 
1.1.1.1.1.3 Partner, vedoucí manažer projektu 
1.1.1.1.3.1 koordinace IMAP 
V projektu je plánován více než dostatečný administrativní tým, a to vzhledem k rozsahu aktivit, nárokům 
na koordinaci, plánu financování a počtu zapojených subjektů (poměrně malé ORP, avšak s relativně velkým 
zapojeným počtem 65 MŠ, ZŠ a ZUŠ). Administrativní tým je tak kvantitativně nastaven nad horní hranici nutného 
(celkem 2,75 úvazku na PS a zhruba 2520 hodin formou DPP a nehrazená pozice projektové manažerky). 
Vzhledem k popsané náplni práce a k existenci administrativních pozic koordinátorka projektu a projektová 
manažerka, které zajišťují administrativní a organizační činnosti, je pozice koordinace IMAP plně převoditelná 
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do odborného týmu s nahrazujícím kódem CZ-ISCO 24227 místo dvoj-kódu 4120/2422, neboť dle Metodického 
výkladu Stanovení sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní 
akční plány rozvoje vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté 
v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně 
zdůvodněno. Plánovaná sazba platu nepřekračuje horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Úvazky u pozic 1.1.1.1.1.1 
hlavní manažer projektu, 1.1.1.1.1.3 Partner, vedoucí manažer projektu se vzhledem k pracovní náplni, velikosti 
ORP a existenci dalších úvazků ostatních členů AT jeví neadekvátně vysoké. Na základě porovnání pozic  
s obdobnou náplní práce u ostatních projektů projednávaných danou Komisí mezi sebou a se zohledněním počtu 
zapojených subjektů dle IZO Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku u pozic hlavní manažer projektu  
a Partner, vedoucí manažer projektu na hodnotu 0,5 a dále k přesunu pozice koordinace IMAP do odborného 
týmu projektu s využitím kódu CZ-ISCO 24227. 
 
1.1.1.2.3.04 facilitátor workshopů 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2424 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 214,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.05 lektor – specialista 
Plánovaná hodinová sazba překračuje horní limit Q3 žadatelem zvoleného kódu CZ-ISCO 2320 dle ISPV. Komise 
zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 195,-/hod. 
 
1.1.1.2.3.06 partner, analytik a evaluátor 
S ohledem na hodinové sazby pozic s obdobnou náplní práce, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou, se sazba výše uvedené pozice jeví nadhodnocená. Komise zavazuje žadatele nad rámec 
návrhů obou hodnotitelů ke krácení hodinové sazby na 250,-/hod.  
 
1.1.1.2.3.02 členové PS financování 
1.1.1.2.3.03 odborný konzultant PS financování 
1.1.1.2.3.07 partner, pedagog, nositel inovací 
1.1.1.2.3.08 partner, metodik financování 
1.1.1.2.3.09 partner, aktéři a zpracovatelé MAP II 
1.1.1.2.3.11 partner, realizace IMAP 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované 
sazby platů nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu 
CZ- ISCO u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.10 partner, specialista podpory školských poradenských pracovišť 
V příloze Realizační tým je u výše uvedené pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení 
sazeb mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti 
správy školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Komise 
zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 
v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení sazby platu na horní limit Q3 tohoto kódu dle 
odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši 
276,- /hod. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
U partnera projektu žadatel v příloze č. 6 Realizační tým ve sloupci Způsob odměňování v organizaci uvádí 
platovou sféru, jedná se však o subjekty, které odměňují mzdou a patří tedy do mzdové sféry podle § 109, odst. 
2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy 
Realizační tým (sloupce Způsob odměňování v organizaci) u partnera projektu na mzdovou sféru před vydáním 
PA. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická 
setkání na minimální hodnotu 4 v souladu s přílohou č. 1 výzvy. Povinně jsou vykazovány pracovní skupiny 
pro čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti a pro financování. 
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Pořadové číslo  89. 

Název žadatele MAS POLIČSKO z.s. 

Název projektu 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území MAS 
POLIČSKO II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009083 

Výsledný počet bodů 46,5 

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  

Požadovaná výše finanční podpory 5 238 125,76 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 201 484,96 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

36 640,80 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.1.2.3.07 Odborný konzultant-
MG,ČG,Inkluze,Financování 

276,00  240,00  66 240,00  -5 760,00  

1.1.1.2.3.10 Odborník ve výuce-
polytechnika, projektová 
výuka 

210,00  166,00  34 860,00  -14 940,00  

1.1.1.2.3.11 Odborník-poradna pro 
pdg.-inkluze 

276,00  128,00  35 328,00  -3 072,00  

1.1.1.2.3.12 Odborník pro ředitele v 
oblasti rovných příležitostí 

276,00  40,00  11 040,00  -960,00  

1.1.1.2.3.13 Lektor pro vzdělávání  ŘV 210,00  16,00  3 360,00  -1 440,00  

1.2 Paušální náklady 1 486 138,56  1,00  1 486 138,56  -10 468,80  

Komentář Komise 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.1.2.3.07 Odborný konzultant-MG,ČG,Inkluze,Financování 
1.1.1.2.3.11 Odborník-poradna pro pdg.-inkluze 
1.1.1.2.3.12 Odborník pro ředitele v oblasti rovných příležitostí 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Komise 
zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví 
v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení sazby mzdy na horní limit Q3 tohoto kódu dle 
odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období 2017 ve výši  
276,- /hod. 
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1.1.1.2.3.09 koordinátoři škol-28 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánovaná sazba 
mzdy nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu na kód 2424 
Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.10 Odborník ve výuce-polytechnika, projektová výuka 
1.1.1.2.3.13 Lektor pro vzdělávání  ŘV 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2424, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozici s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odborných předmětů, 
praktického vyučování a odborného výcviku. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. 
Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 Učitelé odborných předmětů, praktického 
vyučování a odborného výcviku v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení hodinové sazby 
na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období 2017 ve výši 210,-/hod. 
 
Dále Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám: 
1.1.1.1.1.2 Projektový manažer implementace MAP 
Vzhledem k žadatelem definované náplni práce se výše uvedená pozice podílí na realizaci věcných (odborných) 
aktivit projektu, a tudíž by měla být zařazena do odborného týmu. Z těchto důvodů Komise zavazuje žadatele 
nad rámec hodnocení hodnotitelů k přesunu výše uvedené pozice do odborného týmu v rozpočtu projektu 
a v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.1.2.3.01 Specialista samosprávy pro školství 
1.1.1.2.3.02 Místní leader-inkluze, ČG,MG, 
1.1.1.2.3.03 PS Financování - 5členů 
1.1.1.2.3.04 PS ČG - 5členů 
1.1.1.2.3.05 PS MG-5členů 
1.1.1.2.3.06 PS Rovné příležitosti - 5členů 
1.1.1.2.3.08 zástupce zřizovatelů v PS 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2422, dle Metodického výkladu Stanovení sazeb 
mezd/platů dle ISPV pro vybrané pracovní pozice v projektech výzvy č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje 
vzdělávání II měl být pro pozice s obdobnou náplní práce zvolen kód CZ-ISCO 24227 Specialisté v oblasti správy 
školství, kultury a zdravotnictví. Využití žadatelem zvoleného kódu nebylo relevantně zdůvodněno. Plánované 
sazby mezd nepřekračují horní limit Q3 kódu 24227 dle ISPV. Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu  
CZ-ISCO u výše uvedených pozic na kód 24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví v příloze 
Realizační tým před vydáním PA. 
 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení následujících 
položek: 
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 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA uvést v soulad př. č. 6 Realizační tým a jednotkový rozpočet žádosti 
o podporu u pozic na DPP. 
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Komise zavazuje žadatele k úpravě minimální cílové hodnoty indikátoru 5 26 02 Počet platforem pro odborná 
tematická setkání na minimální hodnotu 4 vzhledem k chybnému způsobu stanovení cílové hodnoty a v souladu 
s přílohou č. 1 výzvy. Povinně jsou vykazovány pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost, matematickou 
gramotnost, pro rovné příležitosti a pro financování, avšak řídicí výbor nelze v tomto indikátoru vykazovat. 
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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

 

74. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 Město Slavkov u Brna 
MAP II rozvoje vzdělávání 

v ORP Slavkov u Brna 
11 311 429,25 910 719 000,49 9 865 990,85 849 647 864,91 60,5 

75. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008987 MAS Šternbersko o.p.s. 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v SO ORP 
Šternberk II. 

13 798 343,80 924 517 344,29 13 798 343,80 863 446 208,71 59,5 

76. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044 MAS Dolnobřežansko o.p.s. 
Místní akční plán II 

pro vzdělávání na území 
ORP Černošice 

18 494 133,00 943 011 477,29 18 442 433,80 881 888 642,51 59,0 

77. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008963 Město Třinec 
Místní akční plán II v ORP 

Třinec 
12 872 711,60 955 884 188,89 12 647 591,60 894 536 234,11 56,5 

78. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009136 
Místní akční skupina 

Třeboňsko o.p.s. 
Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Třeboň II 

9 325 820,00 965 210 008,89 6 700 386,00 901 236 620,11 55,5 

79. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723 Městská část Praha 22 
MČ Praha 22 - Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání II 

9 068 919,55 974 278 928,44 8 417 692,42 909 654 312,53 54,5 

80. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009121 MAS Slavkovské bojiště, z.s. 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Šlapanice II 
14 185 627,41 988 464 555,85 13 966 079,41 923 620 391,94 54,5 

81. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009102 
Místní akční skupina 

Bohumínsko, z.s. 
Lepší KLIMA 

pro Bohumínsko II 
4 383 283,80 992 847 839,65 3 529 205,40 927 149 597,34 54,0 
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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) 
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schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 
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82. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009057 Město Tišnov 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání Tišnov II. 
11 938 864,01 1 004 786 703,66 11 509 406,72 938 659 004,06 54,0 

83. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151 MAS Achát z.s. MAP Železnobrodsko II. 9 394 112,00 1 014 180 815,66 8 370 507,60 947 029 511,66 53,0 

84. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009133 MAS Aktivios, z.s. 
Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání II Blovice 
a Přeštice 

11 299 974,67 1 25 480 790,33 11 270 438,26 958 299 949,92 52,5 

85. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159 
MAS - Partnerství 
Moštěnka, o.p.s. 

Místní akční plán 
vzdělávání II pro ORP 

Holešov 
10 280 944,80 1 035 761 735,13 10 154 205,82 968 454 155,74 52,0 

86. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009047 
Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s. 
Místní akční plán II 

Dobrušsko 
9 569 880,54 1 045 331 615,67 9 564 280,54 978 018 436,28 51,0 

87. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009046 
Místní akční skupina 

POHODA venkova, z.s. 
Místní akční plán II 

Novoměstsko 
8 917 444,03 1 054 249 059,70 8 911 844,03 986 930 280,31 50,5 

88. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039 Statutární město Zlín 
Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Zlín II 

12 008 094,00 1 066 257 153,70 10 090 010,00 997 020 290,31 49,0 

89. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009083 MAS POLIČSKO z.s. 
Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání na území MAS 

POLIČSKO  II 
5 238 125,76 1 071 495 279,46 5 201 484,96 1 002 221 775,27 46,5 
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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 projednávané 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 20. 7. 2018 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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