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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 23. 7. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 9. 

Číslo a název výzvy 
02_18_067 Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II 

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 3: Propojování formálního a neformálního 
vzdělávání ve spolupráci s kulturními/paměťovými 
institucemi, science centry a ekocentry 

Prioritní osa PO3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy  500 000 000 Kč 

Dílčí alokace aktivity 110 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

Předseda Komise Ing. Martina Houšková Beránková, Ph.D. 

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
Mgr. Bc. Milan Chalupník  
doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. Ing-paedIGIP.  
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele 
Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo 
nám. 1310 

Název projektu DiViZna 4.0 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012398 

Výsledný počet bodů 76 

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 a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 14 999 945,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 510 605,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 489 340,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.3 Garant ověřování v 
partnerských školách 

315,00  1 600,00  504 000,00  -100 800,00  

1.1.2.1.1.3.01 Metodik I 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.02 Metodik II 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.03 Metodik III 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.04 Metodik IV 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.05 Metodik V 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.06 Metodik VI 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.07 Metodik VII 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.08 Metodik VIII 300,00  384,00  115 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.1.3.13 Školní implementátor DVZ 0,00  0,00  0,00  -360 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

428 400,00  1,00  428 400,00  -25 200,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

154 224,00  1,00  154 224,00  -9 072,00  

1.1.2.3.1.08 3D skener 14 200,00  10,00  142 000,00  -58 000,00  

1.1.2.6.1.5 Prostředí typu Sharepoint 0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 702 121,00  1,00  2 702 121,00  -297 868,00  



 

3 
  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.3 Garant ověřování v partnerských školách 
Komise zavazuje žadatele ke snížení délky zapojení této pozice z 24 na 20 měsíců, tj. k celkovému krácení počtu 
jednotek této položky rozpočtu na 1 600, a to s ohledem na skutečnost, že ověřování ani implementace vybavení 
nebudou na školách probíhat v období letních prázdnin. 
 
1.1.2.1.1.3.01 Metodik I 
1.1.2.1.1.3.02 Metodik II 
1.1.2.1.1.3.03 Metodik III 
1.1.2.1.1.3.04 Metodik IV 
1.1.2.1.1.3.05 Metodik V 
1.1.2.1.1.3.06 Metodik VI 
1.1.2.1.1.3.07 Metodik VII 
1.1.2.1.1.3.08 Metodik VIII 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 384. V žádosti o podporu je 
časový fond těchto pozic popsán v rozsahu 16hod./měsíc, v rozpočtu projektu však žadatel uvádí úvazek 
25hod./měsíc. Zbylých 9 hod./měsíc není žadatelem jasně popsáno, a proto jsou Komisí shledány jako neúčelné. 
Dále je v příloze Realizační tým u těchto pozic 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 2351. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 
kódu 2351 dle ISPV. Komise tedy dále zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2351 v příloze 
Realizační tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.1.1.3.13 Školní implementátor DVZ 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Náplň práce dané pozice 
se částečně překrývá s pracovní pozicí 1.1.2.1.1.2.3 Garant ověřování v partnerských školách, dále obsahuje 
pracovní činnosti, které dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 8.7.4.3 svým charakterem spadají 
do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.3.1.08 3D Skener 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny z 20 000,- Kč/ks na 14 200,- Kč/ks, a to dle doloženého 
cenového průzkumu. 
 
1.1.2.6.1.5 Prostředí typu Sharepoint 
Komise nad rámec hodnocení arbitra na základě návrhu ŘO 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 tento výdaj svým 
charakterem spadá do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.6.1.6 Čištění, opravy a příprava pro 3D skenování přírodovědných exponátů  
Komise upozorňuje žadatele, že jednotková cena položky 1.1.2.6.1.6 přesahuje výši pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu dle kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, přestože v žádosti není pro tuto položku 
veřejná zakázka plánována. Komise doporučuje žadateli tuto položku popsat podrobněji a případně zrealizovat 
veřejnou zakázku. 
 
1.1.2.1.1.2.1 Grafik 
1.1.2.1.1.2.2 Programátor 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic 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 
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odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2514. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 
2514 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2514 v příloze Realizační tým 
před vydáním právního aktu. 
 
Komise nad rámec návrhu arbitra na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým, 
především k doplnění pozic administrativního týmu, k doplnění pracovních činností jednotlivých pozic a k uvedení 
názvů zvolených ISPV kódů. 
 
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 snížení cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání 
ze současné hodnoty 240 na cílovou hodnotu 4, a to s ohledem na počet ucelených finálních digitálních 
vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách (1. Živá příroda, 2. Neživá příroda, 3. EVVO a 4. 
Technologie a udržitelný rozvoj).  
 
Žadatel v KA02C Ověření DVZ uvádí, že v rámci ověřování finální verze budou DVZ ověřovány v rámci výuky či 
neformálního vzdělávání. Komise upozorňuje žadatele, že dle str. 15 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část musí ověřování finální verze DVZ probíhat pouze ve školní praxi. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 

Název projektu iVčely bzzz-učí: Svět včel v digitálním vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012340 

Výsledný počet bodů 66 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 14 354 698,69 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 123 810,95 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 230 887,74 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.01 Programátor 14 256,50  36,00  513 234,00  -513 234,00 

1.1.2.1.1.1.02 Programátor pro Backend 11 200,00  36,00  403 200,00  -535 932,00 

1.1.2.1.1.1.03 Grafik pro úpravy obsahu 8 338,00  32,00  266 816,00  -9 664,00 

1.1.2.1.1.1.07 Metodik/specialista 
vzdělávacího obsahu 

17 200,00  36,00  619 200,00  -619 200,00 

1.1.2.1.1.1.09 Dokumentarista 16 000,00  30,00  480 000,00  -480 000,00 

1.1.2.1.1.1.10 Specialista - včelař, ekolog 24 000,00  36,00  864 000,00  -288 000,00 

1.1.2.1.1.2.2 Programátor aplikace 390,00  1 440,00  561 600,00  -36 000,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 266 682,51  1,00  1 266 682,51  -620 507,49 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

456 005,70  1,00  456 005,70  -223 382,70 

1.1.2.3.1.06 Notebook pro metodika 20 000,00  1,00  20 000,00  -13 990,00 

1.1.2.3.1.11 2x pokročilý fotoaparát - 
zrcadlovka s vyměnitelnými 
objektivy a pětiosou 
stabilizací pro pořizování 
záběrů ve FullHD kvalitě - 
jeden obraz z více směrů 

39 900,00  1,00  39 900,00  -39 900,00 

1.1.2.3.1.12 2x Stativ s fluidní hlavou 4 900,00  1,00  4 900,00  -4 900,00 

1.2 Nepřímé náklady 2 024 762,19  1,00  2 024 762,19  -846 177,55 

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.01 Programátor 
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Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku této pozice z úvazku 0,4 na úvazek 0,2. S ohledem na rozsah 
klíčových aktivit a délku zapojení této pozice do realizace projetu shledala Komise žadatelem plánovaný rozsah pro 
zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.1.02 Programátor pro Backend 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu, tj. 56 000,- Kč za úvazek 1,0. V žádosti o podporu ani 
jejích přílohách nebyla žadatelem uvedena ani popsána klíčovost této pozice. Komise dále zavazuje žadatele ke 
snížení výše úvazku této pozice z úvazku 0,4 na úvazek 0,2. S ohledem na rozsah klíčových aktivit a délku zapojení 
této pozice shledala Komise žadatelem plánovaný rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako 
nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.2.2 Programátor aplikace 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu, tj. 390,- Kč/hod. V žádosti o podporu ani jejích 
přílohách nebyla žadatelem uvedena ani popsána klíčovost této pozice. 
 
1.1.2.1.1.1.03 Grafik pro úpravy obsahu  
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2166 s jednotkovou sazbou 43 200,- Kč při úvazku 
1,0. 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, tj. za rok 2018 ve výši 41 690,- Kč při úvazku 1,0, tj. 
8 338,- Kč při úvazku 0,2. 
 
1.1.2.1.1.1.07 Metodik/specialista vzdělávacího obsahu 
1.1.2.1.1.1.09 Dokumentarista 
Komise zavazuje ke snížení výše úvazku těchto položek rozpočtu na úvazek 0,4. S ohledem na rozsah klíčových aktivit 
projektu a délku jejich zapojení shledala Komise žadatelem plánovaný rozsah pro zapojení těchto pozic do realizace 
projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.1.10 Specialista - včelař, ekolog 
Komise zavazuje ke snížení výše úvazku této položky rozpočtu na úvazek 0,6, a to s ohledem na rozsah klíčových 
aktivit projektu, délku jeho zapojení a částečný překryv činností s pracovní pozicí Metodik/specialista vzdělávacího 
obsahu. 
 
1.1.2.1.1.1.11 Specialista evaluace 
Komise nezavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ke krácení uvedené pozice. Komise shledala žadatelem 
plánovaný rozsah a délku zapojení této pozice do realizace projektu vzhledem k plánovaných klíčovým aktivitám 
projektu jako přiměřenou. 
 
1.1.2.3.1.04 Notebook pro testera 
1.1.2.3.1.05 Dva notebooky pro programátory 
Komise nezavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ke krácení těchto položek rozpočtu. Vzhledem k počtu 
pracovních pozic Komise tyto položky shledala jako potřebné pro realizaci projektu. 
 
1.1.2.3.1.06 Notebook pro metodika 
Žadatelem požadovaná jednotková cena tohoto vybavení neodpovídá ceně uvedené v Seznamu obvyklých cen 
vybavení, verze 3 pro notebook, tj. 20 000,- Kč. Překročení doporučené sazby není v žádosti o podporu ani jejích 
přílohách zdůvodněno, dále by mělo být vytvořené DVZ možné spustit na běžném PC/notebooku. Z tohoto důvodu 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny této položky na 20 000,- Kč. 
 

http://www.ispv.cz/
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1.1.2.3.1.11 2x pokročilý fotoaparát - zrcadlovka s vyměnitelnými objektivy a pětiosou stabilizací pro pořizování 
záběrů ve FullHD kvalitě - jeden obraz z více směrů 
1.1.2.3.1.12 2 x Stativ s fluidní hlavou 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek těchto položek rozpočtu vždy na 1ks. Tento počet Komise 
shledala jako plně dostačující pro plánovaný rozsah klíčových aktivit projektu. 
 
1.1.2.6.1.5 Cloud licence 
1.1.2.6.2.1 Pronájem - Server pro vývoj 
Komise nezavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ke krácení těchto položek rozpočtu. Vzhledem k popisu 
jejich potřebnosti pro realizaci klíčových aktivit projektu shledala Komise tyto položky jako účelné pro tvorbu DVZ. 
 
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 zvolení indikátoru 5 21 06 (Počet produktů polytechnického vzdělávání) do žádosti 
a ke stanovení jeho cílové hodnoty na hodnotu 1 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích 
zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách a k uvedení popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet 
produktů polytechnického vzdělávání. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. 

Název projektu Digitální brána k porozumění skutečnému světu 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012416 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 7 236 325,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 953 668,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

282 656,25 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1 Platy 70 562,50  36,00  2 540 250,00  -168 750,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

635 062,50  1,00  635 062,50  -42 187,50 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

228 622,50  1,00  228 622,50  -15 187,50 

1.2 Nepřímé náklady 1 390 733,75  1,00  1 390 733,75  -56 531,25 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pracovní pozice Hlavní manažer (koordinátor projektu) uveden kód CZ-ISCO 1223. 
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 2422. Komise tedy zavazuje 
žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2422 v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pozice Programátor uveden kód CZ-ISCO 3511. 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 2514. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO 
na 2514 v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu a zároveň ke krácení sazby dle limitů OP VVV na 
56 000,- Kč při úvazku 1,0.  
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým u pozice Grafik uvádí kód CZ-ISCO 3511. 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 2166. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2166 v příloze 
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Realizační tým před vydáním PA a zároveň 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, tj. za rok 2018 ve výši 41 690,- Kč za 
úvazek 1,0. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
Na základě krácení u pozice Grafik Komise zavazuje žadatele k celkovému krácení této kapitoly na 2 540 250,- Kč. 
 
1.1.2.6.1 Outsourcované služby 
Komise nezavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra ke krácení těchto položek rozpočtu. Vzhledem k popisu 
její potřebnosti pro realizaci klíčových aktivit projektu shledala Komise tyto položky jako účelné. 
 
Rozpočet projektu obsahuje kumulované položky, Komise nad rámec návrhu arbitra na základě návrhu ŘO 
zavazuje žadatele k rozpoložkování rozpočtu v žádosti o podporu a s tím související úpravě přílohy Komentář 
k rozpočtu před vydáním právního aktu. 
 
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 snížení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí, ze současné hodnoty 15 na cílovou hodnotu 14 s ohledem na počet škol, jejichž 
pedagogičtí pracovníci zvyšují své kompetence účastí při průběžném nebo finálním ověřování digitálních 
vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a v příloze Seznam zapojených škol (14 zapojených škol). 
 
Komise zavazuje žadatele, aby v rámci popisu cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 podrobněji specifikoval jednotlivé 
DVZ. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že dle materiálu Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů, bod 2 je nutné, aby 
byly vytvořené DVZ online dostupné bez žádné dodatečné podmínky (např. registrace). 
 

  

http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele IQLANDIA, o.p.s. 

Název projektu Přírodní vědy v kapse 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012389 

Výsledný počet bodů 62 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 10 914 170,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 645 695,44 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 268 474,56 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.01 Hlavní manažer projektu 0,00  0,00  0,00  -180 000,00 

1.1.2.1.1.1.02 Finanční manažer 
projektu 

0,00  0,00  0,00  -300 000,00 

1.1.2.1.1.1.03 Administrátor projektu 0,00  0,00  0,00  -315 000,00 

1.1.2.1.1.1.04 Hlavní didaktik vývoje 
vzdělávacího obsahu 

12 000,00  30,00  360 000,00  -240 000,00 

1.1.2.1.1.1.05 Odborný garant geografie 7 400,00  25,00  185 000,00  -185 000,00 

1.1.2.1.1.1.06 Odborný garant biologie 7 400,00  25,00  185 000,00  -185 000,00 

1.1.2.1.1.1.07 Odborný garant chemie 7 400,00  25,00  185 000,00  -185 000,00 

1.1.2.1.1.1.08 grafik didaktického 
obsahu 

10 525,00  24,00  252 600,00  -170 400,00 

1.1.2.1.1.1.11 Produkt manager 9 117,60  28,00  255 292,80  -635 107,20 

1.1.2.1.1.1.13 QA Specialist 4 500,00  20,00  90 000,00  -180 000,00 

1.1.2.1.1.1.14 Odborný koordinátor 0,00  0,00  0,00  -540 000,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

526 223,20  1,00  526 223,20  -778 876,80 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

189 440,35  1,00  189 440,35  -280 395,65 

1.1.2.3.1.2 Server 0,00  0,00  0,00  -40 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 129 139,09  1,00  1 129 139,09  -1 053 694,91 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní manažer projektu 
1.1.2.1.1.1.02 Finanční manažer projektu 
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1.1.2.1.1.1.03 Administrátor projektu 
1.1.2.1.1.1.14 Odborný koordinátor   
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část kap. 8.7.4.3 spadají výdaje spojené s činnostmi administrativního týmu 
do nepřímých nákladů projektu.   
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní manažer projektu 
V příloze Realizační tým je u pracovní pozice Hlavní manažer projektu 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 2422. Plánovaná sazba však 
nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2422 dle ISPV. Komise tedy dále zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 
kód 2422 v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.1.04 Hlavní didaktik vývoje vzdělávacího obsahu 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku této položky rozpočtu na úvazek 0,3 při zachování délky zapojení 
30 měsíců. S ohledem na plánovaný rozsah klíčových aktivit projektu shledala Komise žadatelem plánovaný 
rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.1.05 Odborný garant geografie 
1.1.2.1.1.1.06 Odborný garant biologie 
1.1.2.1.1.1.07 Odborný garant chemie 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku těchto položek rozpočtu na úvazek 0,2 při zachování délky 
zapojení 25 měsíců. S ohledem plánovaný na rozsah klíčových aktivit projektu shledala Komise žadatelem 
plánovaný rozsah pro zapojení těchto pozic do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.1.08 grafik didaktického obsahu 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku této položky rozpočtu na úvazek 0,3 při zachování délky zapojení 
24 měsíců. S ohledem plánovaný na rozsah klíčových aktivit projektu shledala Komise žadatelem plánovaný 
rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.1.11 Produkt manažer 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku této položky rozpočtu na úvazek 0,2 při zachování délky zapojení 
28 měsíců. S ohledem plánovaný na rozsah klíčových aktivit projektu shledala Komise žadatelem plánovaný 
rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
V příloze Realizační tým je dále u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1330. 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 33433. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 
33433 v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu a zároveň 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, tj. za rok 
2018 ve výši 45 588,- Kč při úvazku 1,0, tj. 9 117,60 Kč při sníženém úvazku 0,2. 
 
1.1.2.1.1.1.13 QA Specialist 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku této položky rozpočtu na úvazek 0,1 při zachování délky zapojení 
20 měsíců. S ohledem plánovaný na rozsah klíčových aktivit projektu shledala Komise žadatelem plánovaný 
rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.3.1.2 Server 
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 výdaj svým charakterem spadají do nepřímých nákladů. 
 

http://www.ispv.cz/


 

12 
  

1.1.2.6.1.1. Programátorské služby 
Komise nad rámec hodnocení arbitra nezavazuje žadatele ke krácení této položky rozpočtu. S ohledem na popis 
její potřebnosti pro realizaci klíčových aktivit projektu shledala Komise tuto položku projektu jako účelnou pro 
dosažení plánovaných cílů projektu. 
 
Komise nad rámec návrhu arbitra upozorňuje žadatele, že příjemce a partner nesmí být v komerčním vztahu – 
kap. 13 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. V souladu s kap. 12 Pravidel pro žadatele a příjemce – 
obecná část je na položku 1.1.2.6.1.1. Programátorské služby nutné realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu, 
které se partner s finančním příspěvkem nesmí zúčastnit. 
 
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 snížení výchozí hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí ze současné hodnoty 1 na hodnotu 0. Komise dále zavazuje žadatele ke snížení cílové 
hodnoty tohoto indikátoru ze současné hodnoty 5 na cílovou hodnotu 3 s ohledem na počet škol, jejichž 
pedagogičtí pracovníci zvyšují své kompetence účastí při průběžném nebo finálním ověřování digitálních 
vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a v příloze Seznam zapojených škol (3 zapojené školy). 
 
Komise nad rámec návrhu arbitra na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k vyjmutí indikátoru 5 13 01 Počet 
vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, indikátory neodpovídají obsahu zvolené aktivity 
č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. 
 
Komise nad rámec návrhu arbitra na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele ke zvolení indikátoru 5 21 06 (Počet 
produktů polytechnického vzdělávání) do žádosti a ke stanovení jeho cílové hodnoty na hodnotu 10 s ohledem 
na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách a k uvedení 
popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání. 
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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. Jednání Komise se 
zúčastnil zástupce ŘO s právem veta.    

Komise doporučuje k podpoře všechny projednávané projekty, na které vystačí dílčí alokace 
stanovená výzvou pro klíčovou aktivitu č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání ve 
spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, science centry a ekocentry. Výsledek 
projednávání žádostí o podporu (doporučena/doporučena s výhradou/zařazena do zásobníku 
náhradních projektů/nedoporučena z důvodu nedostatečné alokace výzvy) bude do Zápisu 
doplněn po projednání všech předložených žádostí o podporu (se zohledněním dílčí alokace klíčové 
aktivity) včetně žádostí o podporu, u kterých žadatelé předložili připomínky k podkladům ŘO 
v procesu schvalování. 

Komise se zohledněním dílčí alokace klíčové aktivity výzvy a výsledného počtu bodů z fáze věcného 
hodnocení dospěla k následujícím závěrům:  

- Komise doporučuje k podpoře všechny projednané projekty, na které vystačí dílčí alokace 
stanovená výzvou pro klíčovou aktivitu č. 3: Propojování formálního a neformálního vzdělávání 
ve spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, science centry a ekocentry.  

- Doporučené projekty, které ve věcném hodnocení obdržely 66 bodů a méně a na které 
nevystačila dílčí alokace stanovená pro klíčovou aktivitu č. 3, navrhuje Komise se zohledněním 
jejich kvality a vzhledem k výsledkům předchozích jednání Komisí pro ostatní aktivity výzvy 
zařadit do Zásobníku náhradních projektů. Přehled projednaných projektů zařazených do 
Zásobníku náhradních projektů v pořadí sestupně dle počtu bodů přidělených ve fázi věcného 
hodnocení bez ohledu na zvolenou povinně volitelnou aktivitu je součástí Zápisu z jednání 
Komise pro aktivitu č. 2 ze dne 23. července 2019.  

- Současně Komise navrhuje ŘO OP VVV zvážit navýšení finanční alokace výzvy tak, aby projekty, 
zařazené do Zásobníku náhradních projektů, mohly být podpořeny.  

- Po zohlednění kvality projektů doporučuje Komise ŘO stanovit bodovou hranici pro navýšení 
finanční alokace pro projekty, které ve výsledném bodovém hodnocení obdržely 64 bodů 
(včetně), resp. v aktivitě č. 3 pro projekty od 65 bodů výše. 

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 23. 7. 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 

bo
d

ů
 

1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012386 
Dějiny, společnost a kultura 20. 
století v digitálních zdrojích 
knihovny MKC Praha 

Multikulturní centrum Praha, z.s. 5 539 735,00 5 539 735,00 5 511 172,50 Kč 5 511 172,50 Kč 85 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012368 
Techmania - Digitální programy 
pro výuku 

Techmania Science Center o.p.s. 4 480 922,50 10 020 657,50 4 471 120,00 Kč 9 982 292,50 Kč 82 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012317 Digitální brána do dějin 
Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové 

14 943 387,99 24 964 045,49 12 903 619,89 Kč 22 885 912,39 Kč 81 

4.-5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012376 Československo v paměti žen Gender studies, o.p.s. 9 832 326,25 34 796 371,74 9 818 721,90 Kč 32 704 634,29 Kč 80 

4.-5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012281 Humanitní vědy dokořán Masarykova univerzita 14 883 050,00 49 679 421,74 14 883 050,00 Kč 47 587 684,29 Kč 80 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285 
Dolů do dolů aneb dějiny 
hornictví ve virtuálním 
prostředí 

Podkrušnohorské technické 
muzeum, o.p.s. 

8 892 835,00 58 572 256,74 7 033 057,50 Kč 54 620 741,79 Kč 76,5 

7.-8. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012320 
Digitální stopy regionální 
historie 

Západočeská univerzita v Plzni 4 967 419,98 63 539 676,72 4 821 131,23 Kč 59 441 873,02 Kč 76 

7.-8. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012398 DiViZna 4.0 
Gymnázium Václava Beneše 
Třebízského, Slaný, Smetanovo 
nám. 1310 

14 999 945,00 78 539 621,72 13 510 605,00 Kč 72 952 478,02 Kč 76 

9. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012327 
Langweilův model Prahy jako 
školní historický pramen 

Muzeum hlavního města Prahy 14 386 925,00 92 926 546,72 12 538 688,43 Kč 85 491 166,45 Kč 72 

10. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012315 

Virtuální muzeum ve výuce - 
využití nových digitálních 
technologií v propojení 
formálního a neformálního 
vzdělávání 

Vlastivědné muzeum v Olomouci 14 997 102,50 107 923 649,22 14 692 102,50 Kč 100 183 268,95 Kč 71,5 

11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012378 Panoráma starého Mostecka 
Oblastní muzeum a galerie v 
Mostě, příspěvková organizace 

8 694 310,00 116 617 959,22 8 688 060,00 Kč 108 871 328,95 Kč 71 
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