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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 26. 6. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Černá zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 6. 

Číslo a název výzvy 
02_18_067 Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II 

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 4: Podpora digitálních kompetencí 
pedagogických pracovníků škol 

Prioritní osa PO3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy  500 000 000 Kč 

Dílčí alokace aktivity 140 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

Předseda Komise Mgr. Pavel Jirsa 

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
Mgr. Eva Kapicová 
Ing. Mgr. Martin Plucha 
doc. RNDr. Petra Poulová, Ph.D. 

 

  



 

2 
  

III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s. 

Název projektu Digitální kompetence na SŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012397 

Výsledný počet bodů 88 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 931 968,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 876 561,60 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

55 406,40 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.2.7 Lektor 1 15 296,00  11,00  168 256,00  -14 784,00  

1.1.2.1.1.2.8 Lektor 2 15 296,00  11,00  168 256,00  -14 784,00  

1.1.2.1.1.3.3 Lektor - SOHZ, 
žadatel CRPR 

239,00  224,00  53 536,00  -4 704,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

809 648,00  1,00  809 648,00  -7 392,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

291 473,28  1,00  291 473,28  -2 661,12  

1.2 Nepřímé náklady 1 975 312,32  1,00  1 975 312,32  -11 081,28  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Metodik vzdělávacího obsahu - SOHZ, žadatel CRPR 
1.1.2.1.1.1.3 Mentor lektorských aktivit 
1.1.2.1.1.1.4 Odborný garant tvorby VP - SOHZ, žadatel CRPR 
1.1.2.1.1.2.5 Nezávislý posuzovatel 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k 
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úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační 
tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.2.7 Lektor 1 
1.1.2.1.1.2.8 Lektor 2 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2310. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři 
(kr. žáků se spec. vzděl. potřebami). Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů zavazuje žadatele k úpravě 
kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň Komise zavazuje žadatele ke 
krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč, tj. 15.296,- Kč celkem za úvazek 64 
hod/měs. s ohledem na hodinové sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných 
danou Komisí mezi sebou. 
 
 
1.1.2.1.1.3.3 Lektor - SOHZ, žadatel CRPR 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2310. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři 
(kr. žáků se spec. vzděl. potřebami). Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů zavazuje žadatele k úpravě 
kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň Komise zavazuje žadatele ke 
krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč/hod. s ohledem na hodinové sazby 
obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele iDirection, s.r.o. 

Název projektu DIGI učitel 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012351 

Výsledný počet bodů 82,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 6 859 470,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 191 775,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

667 695,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.3 Lektoři 
skupinové 
vzdělávání (více 
osob) 

239,00  504,00  120 456,00  -39 816,00  

1.1.2.1.1.3.4 Lektoři 
individuální 
poradenství (více 
osob) 

239,00  3 660,00  874 740,00  -289 140,00  

1.1.2.1.1.3.5 Webdesigner 
(více osob) 

390,00  360,00  140 400,00  -54 000,00  

1.1.2.1.1.3.6 Programátor 
(více osob) 

390,00  1 008,00  393 120,00  -151 200,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 238 355,00  1,00  1 238 355,00  -133 539,00  

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.5. Webdesigner 
1.1.2.1.1.3.6. Programátor 
Žadatelem plánované sazby ve výši 540,- Kč/hod. u výše uvedených pozic překračují maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu. Sazba odměny z dohody, kterou lze uvést do 
rozpočtu projektu, nesmí překročit částku 390,- Kč/hod. Komise proto zavazuje žadatele ke krácení jednotkové 
ceny výše uvedených položek na 390,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Lektoři skupinové vzdělávání (více osob) 
1.1.2.1.1.3.4 Lektoři individuální poradenství (více osob) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč s ohledem 
na hodinové sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 
se podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem 
poskytuje v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (dále také „SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. 
Žadatel/příjemce a partneři s finančním příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své 
výdaje na vytvoření vzdělávacích programů samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit 
od ostatních položek rozpočtu žadatele/příjemce a partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje 
na činnosti uživatele související s cílovou skupinou. Vhodným způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat 
k názvu položky rozpočtu zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. partnera s finančním příspěvkem a dále uvést 
k názvu položky zkratku SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje finanční prostředky související s tvorbou 
vzdělávacích programů. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním právního aktu 
k označení všech položek v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření vzdělávacích programů. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Centrum Informační Společnosti, s.r.o. 

Název projektu Digitální vzdělání pedagogů SŠ pro efektivní výuku 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341 

Výsledný počet bodů 82 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 403 461,64 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 928 371,13 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

475 090,51 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.1.1 KA1 Garant VP 
dle DigCompEdu 

10 881,00  24,00  261 144,00  -20 529,60  

1.1.2.1.1.1.2 KA1 Garant VP 
využití 
simulačních her 

10 881,00  24,00  261 144,00  -20 529,60  

1.1.2.1.1.2.3 KA3 realizace 
výuky CIS 

239,00  1 000,00  239 000,00  -92 400,00  

1.1.2.1.1.2.4 KA3 realizace 
výuky ACCON 

239,00  755,00  180 445,00  -69 762,00  

1.1.2.1.1.3.1 KA3 Hodnotící 
zpráva příjemce 

0,00  0,00  0,00  -13 256,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

333 196,25  1,00  333 196,25  -50 805,30  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

119 950,65  1,00  119 950,65  -18 289,91  

1.1.2.3.1.20 KA3 USB 0,00  0,00  0,00  -3 000,00  

1.1.2.4.2 KA3 MS Office 3 750,00  16,00  60 000,00  -60 000,00  

1.1.2.6.1.4 KA3 Cestovné 
lektorů 

0,00  0,00  0,00  -31 500,00  

1.2 Nepřímé náklady 985 674,23  1,00  985 674,23  -95 018,10  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
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1.1.2.1.1.1.1 KA1 Garant VP dle DigCompEdu 
1.1.2.1.1.1.2 KA1 Garant VP využití simulačních her 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí kód CZ-ISCO 2424 s jednotkovou sazbou 11 736,40 Kč/úvazek 
0,2. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby výše uvedených položek rozpočtu na horní limit Q3 tohoto kódu 
dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období rok 2018 ve výši 
10 881,- Kč/úvazek 0,2 FTE. 
 
1.1.2.1.1.2.3 KA3 realizace výuky CIS 
1.1.2.1.1.2.4 KA3 realizace výuky ACCON 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2424. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři 
(kr. žáků se spec. vzděl. potřebami). Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO 
zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň zavazuje 
žadatele ke krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč/hod. s ohledem na hodinové 
sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.1.1.3.1. KA 3 Hodnoticí zpráva příjemce 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise ji shledává jako 
nadbytečnou pro realizaci projektu a výdaje s ní spojené jako neúčelné, neboť hodnocení projektu má v popisu 
pracovní činnosti uveden taktéž Hlavní manažer projektu a činnosti se tak dublují. 
 
1.1.2.6.1.4 KA3 Cestovné lektorů 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – obecná část kap. 8.7.4.3 jsou náklady na tuzemské cestovné realizačního týmu hrazeny z nepřímých 
nákladů projektu. 
 
1.1.2.4.2 KA3 MS Office 
Komise zavazuje žadatele z důvodu zajištění hospodárnosti ke snížení jednotkové ceny výše uvedené položky 
ze 7 500,- Kč na 3 750,- Kč, což je cena obvyklá pro multilicence pořizované pro školy. 
 
1.1.2.3.1.20 KA 3 USB 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 jsou CD, DVD, USB flash disky a další nosiče dat hrazeny 
z nepřímých výdajů, a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či 
pro cílovou skupinu.  

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvýšení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí, ze současné hodnoty 12 na cílovou hodnotu 15 s ohledem na počet škol, jejichž 
pedagogičtí pracovníci zvyšují své kompetence účastí ve vzdělávacích aktivitách či při ověřování digitálních 
vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a v příloze Seznam zapojených škol. 
 
 

http://www.ispv.cz/
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V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 
se podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem 
poskytuje v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (dále také „SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. 
Žadatel/příjemce a partneři s finančním příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své 
výdaje na vytvoření vzdělávacích programů samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit 
od ostatních položek rozpočtu žadatele/příjemce a partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje 
na činnosti uživatele související s cílovou skupinou. Vhodným způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat 
k názvu položky rozpočtu zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. partnera s finančním příspěvkem a dále uvést 
k názvu položky zkratku SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje finanční prostředky související s tvorbou 
vzdělávacích programů. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním právního aktu 
k označení všech položek v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření vzdělávacích programů. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Gymnázium Globe, s.r.o. 

Název projektu ICT a digitální výuka 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419 

Výsledný počet bodů 82 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 956 736,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 602 940,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

353 796,25 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.2 Lektor/Mentor/Lektor 
online 

239,00  408,00  97 512,00  -24 888,00  

1.1.2.3.2.16 Flash disk USB 3.0 0,00  0,00  0,00  -15 900,00  

1.1.2.3.2.17 Extérní HDD 0,00  0,00  0,00  -9 800,00  

1.1.2.3.2.21 Flash disk USB 3.1 0,00  0,00  0,00  -1 049,00  

1.1.2.3.3.1 Kancelářské potřeby 
(tonery, papíry, 
popisovače a jiné) 

0,00  0,00  0,00  -23 400,00  

1.1.2.6.1.1 Garant technologií 24 960,00  25,00  624 000,00  -208 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 920 588,10  1,00  1 920 588,10  -70 759,25  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Koordinátor odborných KA 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1212 Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů. Na základě 
porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání 
a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 – Specialisté v oblasti vzdělávání 
a rozvoje lidských zdrojů. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy 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. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Lektor/Mentor/Lektor online 
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 a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici 
s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři (kr. žáků se spec. 
vzděl. potřebami). Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 
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2320 v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek 
rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč/hod. s ohledem na hodinové sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání 
žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.3.2.16 Flash disk USB 3.0  
1.1.2.3.2.17 Externí HDD 
1.1.2.3.2.21 Flash disk USB 3.1 
1.1.2.3.3.1 Kancelářské potřeby (tonery, papíry, popisovače a jiné) 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 jsou CD, DVD, USB flash disky a další nosiče dat hrazeny z nepřímých 
výdajů, a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či pro cílovou 
skupinu. 

1.1.2.6.1.1 Garant technologií 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku z 0,8 na 0,6 (jednotková cena se snižuje z 33 280,- Kč na 24 960,- Kč). 
Úvazek 0,8 je vzhledem k charakteru a rozsahu aktivit naddimenzovaný a pro úspěšnou realizaci projektu je úvazek ve 
výši 0,6 pro tuto pozici zcela dostačující. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách v kapitole 
1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 se 
podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem poskytuje v 
režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití 
čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné 
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále také 
„SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. Žadatel/příjemce a partneři s finančním 
příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své výdaje na vytvoření vzdělávacích programů 
samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit od ostatních položek rozpočtu žadatele/příjemce a 
partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje na činnosti uživatele související s cílovou skupinou. Vhodným 
způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat k názvu položky rozpočtu zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. 
partnera s finančním příspěvkem a dále uvést k názvu položky zkratku SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje 
finanční prostředky související s tvorbou vzdělávacích programů. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele 
před vydáním právního aktu k označení všech položek v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření 
vzdělávacích programů. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363 

Výsledný počet bodů 77,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 984 106,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 972 106,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

12 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Externí lektoři VP 
pro MŠ (KA2) 

240,00  480,00  115 200,00  -4 800,00  

1.1.2.1.1.3.2 Externí lektoři VP 
pro ZŠ (KA3) 

240,00  480,00  115 200,00  -4 800,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 994 421,28  1,00  1 994 421,28  -2 400,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní metodik 
1.1.2.1.1.1.02 Garant KA1 
1.1.2.1.1.1.03 Garant KA2 
1.1.2.1.1.1.04 Garant KA3 
1.1.2.1.1.1.05 Garant KA4 
1.1.2.1.1.1.06 Garant KA5 
1.1.2.1.1.3.3 Nezávislí posuzovatelé (KA4) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2310. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 – Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy 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. 
 
1.1.2.1.1.1.08 Lektoři VP pro MŠ (KA2) 
1.1.2.1.1.1.09 Lektoři VP pro ZŠ (KA3) 
1.1.2.1.1.3.1 Externí lektoři VP pro MŠ (KA2) 
1.1.2.1.1.3.2 Externí lektoři VP pro ZŠ (KA3) 
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V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2310. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 – Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři 
(kr. žáků se spec. vzděl. potřeb). Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2320 dle ISPV. Komise 
tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 – Učitelé odbor. předmětů, praktického 
vyučování, lektoři (kr. žáků se spec. vzděl. potřeb) v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.1 Externí lektoři VP pro MŠ (KA2) 
1.1.2.1.1.3.2 Externí lektoři VP pro ZŠ (KA3) 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhu obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO ke krácení počtu jednotek 
u výše uvedených položek z 500 hod. na 480 hod., a to z důvodu, že byl Komisí identifikován nesoulad mezi 
informacemi uvedenými v rozpočtu projektu (500 hodin) a v příloze Realizační tým (16 hodin po dobu 30 měsíců). 
Komise tedy zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek rozpočtu tak, aby byly v souladu s přílohou 
Realizační tým. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.2.1.5.2 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 
se podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem 
poskytuje v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (dále také „SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. 
Žadatel/příjemce a partneři s finančním příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své 
výdaje na vytvoření vzdělávacích programů samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit 
od ostatních položek rozpočtu žadatele/příjemce a partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje 
na činnosti uživatele související s cílovou skupinou. Vhodným způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat 
k názvu položky rozpočtu zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. partnera s finančním příspěvkem a dále uvést 
k názvu položky zkratku SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje finanční prostředky související s tvorbou 
vzdělávacích programů. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním právního aktu 
k označení všech položek v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření vzdělávacích programů. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele AISIS, z.ú. 

Název projektu Dobrá škola II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338 

Výsledný počet bodů 69,5 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 8 388 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 045 315,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

342 685,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky a 
částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.04 Lektor - 
skupinový a 
individuální (ZŠ) 

239,00  2 860,00  683 540,00  -176 860,00  

1.1.2.1.1.3.05 P1 - Lektor 
skupinový a 
individuální (MŠ) 

239,00  1 068,00  255 252,00  -65 148,00  

1.1.2.1.1.3.10 on-line podpora 
(průměrně 10 
hodin na školu) 

239,00  240,00  57 360,00  -14 640,00  

1.1.2.1.1.3.11 Nezávislý 
evaluátor (SOHZ) 

300,00  100,00  30 000,00  -10 000,00  

1.1.2.4.3 P1 - software pro 
notebooky (MŠ) 

3 750,00  2,00  7 500,00  -7 500,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 609 063,00  1,00  1 609 063,00  -68 537,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Obsahový manažer projektu (SOHZ) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 – Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy 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. 
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1.1.2.1.1.3.01 Tvůrce vzdělávacího programu (ZŠ) -  (SOHZ) 
1.1.2.1.1.3.02 P1 - tvůrce vzdělávacího programu (MŠ) -  (SOHZ) 
1.1.2.1.1.3.03 Garant obsahu (30 hod na 1 modul, 5 modulů pro ZŠ, 5 modulů pro MŠ) - (SOHZ) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2320. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 – Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy nad rámec návrhu hodnotitelů 
a na základě porovnání projednávaných projektů mezi sebou 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. 
 
1.1.2.1.1.3.04 Lektor - skupinový a individuální (ZŠ) 
1.1.2.1.1.3.05 P1 - Lektor skupinový a individuální (MŠ) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 23204. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2320 Učitelé odbor. předmětů, praktického vyučování, lektoři 
(kr. žáků se spec. vzděl. potřebami). Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO 
zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň zavazuje 
žadatele ke krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč/hod. s ohledem na hodinové 
sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.1.1.3.04 Lektor - skupinový a individuální (ZŠ) 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhu obou hodnotitelů na základě návrhu ŘO ke krácení počtu jednotek u 
výše uvedené položky z 2868 hod. na 2860 hod., a to z důvodu, že byl Komisí identifikován nesoulad mezi 
informacemi uvedenými v rozpočtu projektu (2868 hodin) a v příloze Realizační tým (5 osob x 22 hodin x 26 
měsíců). Komise tedy zavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky rozpočtu tak, aby byla v souladu 
s přílohou Realizační tým. 
 
1.1.2.1.1.3.06 Supervizor ZŠ 
1.1.2.1.1.3.07 P1 - supervizor MŠ 
1.1.2.1.1.3.08 Metodik (tvorba metodiky pro společné a individuální vzdělávání) - ZŠ  (SOHZ) 
1.1.2.1.1.3.09 P1 - metodik (tvorba metodiky pro skupinové a individuální vzdělávání) - MŠ (SOHZ) 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2320. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy nad rámec návrhu hodnotitelů 
a na základě porovnání projednávaných projektů mezi sebou 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. 
 
1.1.2.1.1.3.10 on-line podpora (průměrně 10 hodin na školu) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše uvedených položek rozpočtu na jednotkovou cenu 239,- Kč s ohledem 
na hodinové sazby obdobných pozic, a to na základě porovnání žádostí projednávaných danou Komisí mezi sebou. 
 
1.1.2.1.1.3.11 Nezávislý evaluátor (SOHZ) 
V příloze Realizační tým je u způsobu stanovení mzdy této pozice uvedeno, že se jedná o excelentního pracovníka, 
což dle kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část není v této výzvě možné, kód ISPV uveden 
není. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní 
soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté 
v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2424 v příloze 
Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení sazby na základě porovnání projednávaných projektů danou 
Komisí mezi sebou na výši 300,- Kč/hod. 
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1.1.2.4.3 P1 - software pro notebooky (MŠ) 
Komise nad rámec návrhu hodnotitelů a na základě porovnání projednávaných projektů mezi sebou zavazuje 
žadatele ke snížení jednotkové ceny u dané položky ze 7 500,- Kč na 3 750,- Kč, což je cena obvyklá pro 
multilicence pořizované pro školy. 
 
V příloze Realizační tým jsou u pracovních pozic administrativního týmu uvedeny kódy CZ-ISCO 1219 (Manažer 
projektu) a 1211 (Finanční manažer). Na základě porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi 
(zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici Manažer 
projektu s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2422 – Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací a pozici 
Finanční manažer s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2411 – Specialisté v oblasti účetnictví. Komise nad rámec 
návrhu hodnotitelů a na základě porovnání projednávaných projekt mezi sebou zavazuje žadatele k úpravě kódu 
CZ-ISCO u pozice Manažer projektu na 2422 – Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací a u pozice 
Finanční manažer na 2411 - Specialisté v oblasti účetnictví v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 
se podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem 
poskytuje v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 
2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského 
zájmu (dále také „SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. Žadatel/příjemce a 
partneři s finančním příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své výdaje na vytvoření 
vzdělávacích programů samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit od ostatních položek 
rozpočtu žadatele/příjemce a partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje na činnosti uživatele 
související s cílovou skupinou. Vhodným způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat k názvu položky rozpočtu 
zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. partnera s finančním příspěvkem a dále uvést k názvu položky zkratku 
SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje finanční prostředky související s tvorbou vzdělávacích programů. 
Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k označení všech položek 
v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření vzdělávacích programů. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Soukromá mateřská škola SEDMIKRÁSKA, s.r.o. 

Název projektu Naše školička je pilná jako včelička 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414 

Výsledný počet bodů 65 

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 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 813 675,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 972 175,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

841 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Garant pro tvorbu vzdělávacího 
programu - partner 

20 000,00  24,00  480 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 Garant pro realizaci vzdělávání - 
partner 

20 000,00  24,00  480 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 Mentor - žadatel 20 000,00  24,00  480 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Evaluátor - žadatel 20 000,00  24,00  480 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení 
z platů a DPČ 

555 000,00  1,00  555 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

199 800,00  1,00  199 800,00  -43 200,00  

1.1.2.3.1.1 Programovatelná robotická 
pomůcka pro MŠ 

350 000,00  1,00  350 000,00  -30 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 394 435,00  1,00  1 394 435,00  -168 300,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Garant pro tvorbu vzdělávacího programu – partner 
1.1.2.1.1.1.2 Garant pro realizaci vzdělávání – partner 
1.1.2.1.1.1.3 Mentor – žadatel 
1.1.2.1.1.1.4 Evaluátor – žadatel 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku u výše uvedených pozic z 0,5 na 0,4 (tj. snížení jednotkové ceny 
z 25 000,- Kč na 20 000,- Kč) vzhledem k popsané náplni práce, k rozsahu a obsahu vytvářeného vzdělávacího 
programu a ke způsobu jeho ověřování a šíření. 
 
1.1.2.1.1.2.1 Pracovník ICT partner 
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V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2522 s jednotkovou sazbou 400,- Kč/hod. 
V příloze Doplnění příloh ke komentáři k rozpočtu však žadatel uvádí jednotkovou sazbu 50 000,- za úvazek 1,0. 
V rozpočtu projektu žadatel uvádí u této položky jednotkovou cenu 12 500,- Kč za úvazek 0,2. Jednotková sazba 
uvedená v rozpočtu projektu odpovídá informacím uvedeným v příloze Doplnění příloh ke komentáři k rozpočtu 
a je tak v souladu se sazbami pro mzdovou sféru pro kód 2522 dle ISPV i s limity OP VVV. Z výše uvedených důvodů 
Komise zavazuje žadatele pouze k úpravě jednotkové sazby v příloze Realizační tým tak, aby byla v souladu 
s informacemi uvedenými v rozpočtu projektu. 
 
1.1.2.3.1.1 Programovatelná robotická pomůcka pro MŠ 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny z 380 000,- Kč na 350 000,- Kč vzhledem k tomu, že vybavení 
lektorského týmu (pracovní podložky a dobíjecí stanice) není blíže specifikováno a není zdůvodněna výše jeho 
nacenění. S ohledem na plánované využití programovatelné robotické pomůcky je navržená cena plně dostačující. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
V kap. 5.2.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je uvedeno, že pro projekty obsahující aktivitu č. 4 
se podpora na vytvoření vzdělávacích programů pro žadatele/příjemce a partnery s finančním příspěvkem 
poskytuje v režimu slučitelné veřejné podpory v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. 
prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací 
platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (dále také „SOHZ“) – viz kapitola 15.3.3 a je nezbytné ji v rozpočtu evidovat zvlášť. 
Žadatel/příjemce a partneři s finančním příspěvkem jsou povinni vytvořit v rozpočtu žádosti o podporu pro své 
výdaje na vytvoření vzdělávacích programů samostatné položky rozpočtu a tyto položky rozpočtu jasně odlišit 
od ostatních položek rozpočtu žadatele/příjemce a partnerů s finančním příspěvkem, které obsahují výdaje 
na činnosti uživatele související s cílovou skupinou. Vhodným způsobem rozlišení položek rozpočtu je přidat 
k názvu položky rozpočtu zkratku názvu žadatele/příjemce, popř. partnera s finančním příspěvkem a dále uvést 
k názvu položky zkratku SOHZ, pokud se jedná o položku, která obsahuje finanční prostředky související s tvorbou 
vzdělávacích programů. Komise na základě výše uvedeného zavazuje žadatele před vydáním právního aktu 
k označení všech položek v rozpočtu žádosti, které se týkají výdajů na vytvoření vzdělávacích programů. 
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IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise 
a Jednacím řádem. Komise projednala a schválila Jednací řád bez úprav. Předseda Komise 
odsouhlasil účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    
 
Projekty, projednávané na jednáních Komise pro aktivitu č. 4 Podpora digitálních kompetencí 
pedagogických pracovníků škol ve dnech 5. června a 26. června 2019 a výsledkem jejichž 
projednávání je doporučen/doporučen s výhradou, navrhuje Komise zařadit do Seznamu 
doporučených projektů z OP VVV. Projekt, který nebyl Komisí doporučen k financování, navrhuje 
Komise zařadit do Seznamu nedoporučených projektů z OP VVV. Komise nenavrhuje vytvoření 
Zásobníku náhradních projektů, neboť finanční alokace aktivity č. 4 vystačí na všechny projednané 
a doporučené 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 26. 6. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Ing Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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V. 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.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012395 EDHANCE s. r. o. Pedagog 21. století - 
vzdělávací program pro 

rozvoj digitálních 
kompetencí pedagogů ZŠ 

9 958 387,43 9 958 387,43 9 958 387,43 9 958 387,43 89,5 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012397 Centrum pro rozvoj a 
podporu regionů, o.p.s. 

Digitální kompetence na 
SŠ 

9 931 968,00 19 890 355,43 9 876 561,60 19 834 949,03 88,0 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012400 Attavena, o.p.s. DigCompEdu pro základní 
školy 

9 835 275,00 29 725 630,43 9 217 775,00 29 052 724,03 83,0 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012351 iDirection, s.r.o. DIGI učitel 6 859 470,00 36 585 100,43 6 191 775,00 35 244 499,03 82,5 

5.-6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419 Gymnázium Globe, s.r.o. ICT a digitální výuka 9 956 736,75 46 541 837,18 9 602 940,50 44 847 439,53 82,0 

5.-6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012341 Centrum Informační 
Společnosti, s.r.o. 

Digitální vzdělání 
pedagogů SŠ pro efektivní 

výuku 

5 403 461,64 51 945 298,82 4 928 371,13 49 775 810,66 82,0 

7. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012324 Společnost pro kvalitu 
školy, z. s. 

 Žijeme v digitálním světě  9 971 380,00 61 916 678,82 8 428 383,40 58 204 194,06 79,5 

8. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012363 Univerzita Palackého v 
Olomouci 

Rozvoj digitálních 
kompetencí pedagogů při 

vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími 

potřebami 

9 984 106,40 71 900 785,22 9 972 106,40 68 176 300,46 77,5 
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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) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

b
o

d
ů

 

9. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012284 Ostravská univerzita Rozvoj digitálních 
kompetencí 

pedagogických 
pracovníků základních 

škol v MSK 

9 998 277,50 81 899 062,72 9 998 277,50 78 174 577,96 72,0 

10. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012399 Krajské centrum 
vzdělávání a Jazyková 
škola s právem státní 

jazykové zkoušky, Plzeň, 
sady 5. května 42 

Podpora digitálních 
kompetencí pedagogů SŠ 

v Plzeňském kraji 

9 934 025,00 91 833 087,72 8 962 166,83 87 136 744,79 70,5 

11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012338 AISIS, z.ú. Dobrá škola II 8 388 000,00 100 221 087,72 8 045 315,00 95 182 059,79 69,5 

12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012430 AV MEDIA, a.s. Akademie digitálních 
kompetencí učitele 

9 988 623,75 110 209 711,47 8 107 838,75 103 289 898,54 68,0 

13. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012414 Soukromá mateřská škola 
SEDMIKRÁSKA, s.r.o. 

Naše školička je pilná jako 
včelička 

7 813 675,00 118 023 386,47 6 972 175,00 110 262 073,54 65,0 

14. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012305 Základní škola a Mateřská 
škola, Police nad Metují, 

okres Náchod 

Podpora digitálních 
kompetencí 

pedagogických 
pracovníků základních 

škol 

9 990 620,00 128 014 006,47 8 896 357,50 119 158 431,04 63,5 

15. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012269 Základní škola Prostějov, 
ul. E. Valenty 52 

Chytrá škola (Smart 
School) 

6 683 717,50 134 697 723,97 6 429 967,13 125 588 398,17 62,0 
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VI. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV 
 

Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná výše 
finanční podpory  

(v Kč)  

Výsledný počet 
bodů 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012433 TERRA-KLUB, o.p.s.  ROZVOJ DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI PEDAGOGŮ A ŘEDITELŮ ŠKOL 9 283 000,00 73 
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