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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 11. 7. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 8. 

Číslo a název výzvy 
02_18_067 Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II 

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 2: Podpora vzniku digitálních 
vzdělávacích zdrojů (DVZ) 

Prioritní osa PO3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy  500 000 000 Kč 

Dílčí alokace aktivity 100 000 000 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 Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. 

Název projektu 
ADAM - Vzdělávací nástroj inovativně kombinující tradiční 
pomůcky a tablety 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012420 

Výsledný počet bodů 84,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 908 580,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 352 474,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

556 105,75 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.2 Programátor 390,00  3 180,00  1 240 200,00  -254 400,00  

1.1.2.1.1.2.3 QA Tester - vedoucí 
ověřovatel 

390,00  778,00  303 420,00  -62 240,00  

1.1.2.1.1.3.2 Ověřovatel 183,00  564,00  103 212,00  -9 588,00  

1.1.2.1.1.3.3 Nezávislý posuzovatel 390,00  100,00  39 000,00  -11 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

685 742,50  1,00  685 742,50  -79 160,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

246 867,30  1,00  246 867,30  -28 496,60  

1.2 Nepřímé náklady 1 070 494,95  1,00  1 070 494,95  -111 221,15  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.2 Programátor  
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 470,- Kč/hod. u výše uvedené pozice překračuje 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. 
 
1.1.2.1.1.2.3 QA Tester - vedoucí ověřovatel  
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 470,- Kč/hod. u výše uvedené pozice překračuje maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu. Sazba odměny z dohody, kterou lze uvést do 
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rozpočtu projektu, nesmí překročit částku 390,- Kč/hod. Komise proto zavazuje žadatele ke krácení jednotkové 
ceny výše uvedených položek na 390,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Ověřovatel 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2342. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 183,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Nezávislý posuzovatel 
V příloze Realizační tým je u této pozice uvedena sazba pro excelentní pracovníky, který však výzva u této aktivity 
neumožňuje. 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. 
Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 v příloze Realizační tým před vydáním PA a dále 
ke krácení sazby na maximální limit pro způsobilý příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu, tj. 
na 390,- kč/hod. 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1.3 DPP: 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 

http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu 
Odborný cizí jazyk pro stavební obory a truhláře s 
implementací digitálního vzdělávání. Stavaři, let´s go! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321 

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 9 990 240,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 419 640,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 570 600,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Odborný garant pro 
didaktiku cizího jazyka 

0,00  0,00  0,00  -210 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Metodik pilotního ověření 2 500,00  20,00  50 000,00  -25 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 Metodik jednotné 
podoby výstupů 

0,00  0,00  0,00  -268 800,00  

1.1.2.1.1.3.4 Korektor českého jazyka 300,00  192,00  57 600,00  -172 800,00  

1.1.2.1.1.3.6 Odborný posuzovatel - 
odbornost 

270,00  116,00  31 320,00  -76 680,00  

1.1.2.1.1.3.7 Odborný posuzovatel - 
didaktika 

300,00  192,00  57 600,00  -62 400,00  

1.1.2.1.1.4.1 Tvůrce obsahu digitálních 
vzdělávacích zdrojů pro 
cizí jazyk 

300,00  7 680,00  2 304 000,00  -230 400,00  

1.1.2.1.1.4.2 Tvůrce digitálních forem 
cvičení 

300,00  864,00  259 200,00  -86 400,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

222 500,00  1,00  222 500,00  -67 500,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

80 100,00  1,00  80 100,00  -24 300,00  

1.1.2.3.1.1 Notebook pro tvůrce a 
odborné garanty se SW a 
příslušenstvím 

20 400,00  7,00  142 800,00  -32 200,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 683 928,00  1,00  1 683 928,00  -314 120,00  
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Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Odborný garant pro didaktiku cizího jazyka 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Odborný garant pro 
didaktiku cizího jazyka je mezičlánkem pozice Hlavní koordinátor projektu a pozice Odborný garant pro cizí jazyk. 
Jeho pracovní náplň se prolíná s náplní Hlavního koordinátora, a proto Komise shledala tuto pozici pro realizaci 
projektu jako nadbytečnou.  
 
1.1.2.1.1.1.4 Metodik pilotního ověření  
Komise zavazuje žadatele ke krácení doby zapojení této položky rozpočtu do realizace projektu na 20 měsíců. 
Vzhledem k tomu, že uplatnění uvedené pozice souvisí především s dobou finalizace DVZ, je žadatelem plánovaná 
délka zapojení pracovníka v projektu shledána jako nadhodnocená.  
 
1.1.2.1.1.3.1 Metodik jednotné podoby výstupů 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Vzhledem k tomu, že 
činnosti uvedené u této pozice mohou být zajištěny prostřednictvím pozice Tvůrce digitálních forem cvičení, je 
žadatelem plánovaná délka zapojení pracovníka v projektu shledána jako nadbytečná pro realizaci projektu.  
  
1.1.2.1.1.3.4 Korektor českého jazyka 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 192. Vzhledem k vysoké vzdělanosti 
a odbornosti tvůrců v oblasti humanitní je pravděpodobnost potřeby jazykových korektur nízká. Také 
s přihlédnutím k elementárnosti jazykového vzdělávání a předpokládané odpovídající náročnosti českých textů je 
žadatelem plánovaná délka zapojení shledána jako nadhodnocená.  
 
1.1.2.1.1.3.6 Odborný posuzovatel - odbornost 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 116. Vzhledem k rozsahu práce 
odborných poradců, na jejichž činnost je náplň práce této pozice navázána, je žadatelem plánovaný počet hodin 
u této pozice shledán jako nadhodnocený.  
 
1.1.2.1.1.3.7 Odborný posuzovatel - didaktika 
Vzhledem k popisu pracovní činnosti uvedené v příloze Realizační tým shledala Komise žadatelem plánovaný 
rozsah pro didaktické posouzení DVZ jako nadhodnocený a zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této 
položky rozpočtu na 192, což je pro úspěšnou realizaci projektu zcela dostačující. 
 
1.1.2.1.1.4.1 - Tvůrce obsahu digitálních vzdělávacích zdrojů pro cizí jazyk  
Vzhledem k tomu, že výukové materiály pro 16 lekcí budou v jazykových mutacích podobné a také vzhledem  
k příbuznosti a provázanosti stavebních oborů, pro které je projekt připravován, zavazuje Komise žadatele  
ke krácení počtu hodin na tvorbu jedné lekce v průměru na 40 hodin, tj. snížení celkového počtu hodin u této 
položky rozpočtu na 7 680. 
 
1.1.2.1.1.4.2 Tvůrce digitálních forem cvičení 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 864. Vzhledem k tomu, že žadatel 
deklaruje dodržování jednotné formy lekcí pro všechny jazykové mutace, což by mělo snížit nezbytný rozsah 
pracovní činnosti, je žadatelem plánovaná délka zapojení shledána jako nadhodnocená.  
 
1.1.2.3.1.1 Notebook pro tvůrce a odborné garanty se SW a příslušenstvím  
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky na 20 400,- Kč. Žadatelem požadovaná 
jednotková cena tohoto vybavení neodpovídá ceně uvedené v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3 pro 
notebook (20 000,- Kč notebook + 400,- myš). Žadatelem kalkulované pořízení USB disku spadá dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 do nepřímých nákladů, a to bez ohledu na jeho využití 
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v projektu, tj. zda je nezbytný pro administraci projektu či je určen pro práci s cílovou skupinou. Proto jej do 
jednotkové ceny nelze zahrnout. 
 
Komise dále zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k úpravě přílohy Realizační tým, ve kterém není 
u pozice Odborný poradce (řádek 13) uveden ISPV kód. Komise zavazuje žadatele k jeho doplnění v souladu 
s přílohou Komentář k rozpočtu. 
 
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) následující položky 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 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Institut průmyslového managementu, spol. s r.o. 

Název projektu Štít budoucnosti 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012385 

Výsledný počet bodů 80,5 

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 9 999 755,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 884 467,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 115 287,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor ICT - DVZ 55 000,00  24,00  1 320 000,00  -330 000,00 

1.1.2.1.1.3.1 Posuzovatelé (2 osoby) 390,00  130,00  50 700,00  -30 030,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

950 400,00  1,00  950 400,00  -82 500,00 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

342 144,00  1,00  342 144,00  -29 700,00 

1.1.2.6.1.1 Právní služby - ochrana 
duševního vlastnictví 

0,00  0,00  0,00  -50 000,00 

1.1.2.6.1.3 Zpracování evaluační 
zprávy 

0,00  0,00  0,00  -20 000,00 

1.1.2.6.1.4 Tisk materiálů DVZ 0,00  0,00  0,00  -150 000,00 

1.1.2.6.1.5 Tvorba webového portálu 
DVZ 

0,00  0,00  0,00  -400 000,00 

1.1.2.6.1.6 Cloud pro provoz portálu 
a pro vývoj DVZ 

0,00  0,00  0,00  -600 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 576 893,50  1,00  1 576 893,50  -423 057,50 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.3 Koordinátor ICT – DVZ  
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 13302. 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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 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 dále zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku z úvazku 1,0 na 0,8. S ohledem 
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na náplň práce dané pozice a rozsah klíčových aktivit projektu je žadatelem plánovaná délka zapojení shledána 
jako nadhodnocená.  
 
1.1.2.1.1.3.1 Posuzovatelé (2 osoby) 
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 621,- Kč/hod. u výše uvedené pozice překračuje 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. 
 
1.1.2.6.1.1 Právní služby a ochrana vlastnictví   
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to vzhledem k tomu, 
že Creative Commons je bezplatná služba. Komise upozorňuje žadatele, že je povinen vytvořený DVZ poskytnout 
na otevřené platformě, a to takovým způsobem, aby byl plně funkční na běžně využívaných operačních systémech 
a zařízeních. 
 
1.1.2.6.1.3 Zpracování evaluační zprávy 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Evaluaci by měli provést 
posuzovatelé zahrnutí do DPP, a proto Komise shledala tuto pozici pro realizaci projektu jako nadbytečnou.  
 
1.1.2.6.1.5. Tvorba webového portálu DVZ  
1.1.2.6.1.6 Cloud pro provoz portálu a pro vývoje DVZ 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Výdaje svým 
charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.6.1.4 Tisk materiálů DVZ  
Nad rámec hodnocení obou hodnotitelů a na základě porovnání projednávaných projektů danou Komisí mezi 
sebou Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel 
dostatečně neodůvodňuje nezbytnost tištěných materiálů, položka je tak Komisí shledána jako neúčelná 
a nehospodárná.  
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1.3 DPP: 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
 
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  4. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu Digitální kompetence - brána rozvoje od A do Z 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278 

Výsledný počet bodů 79,5 

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 

Požadovaná výše finanční podpory 9 996 725,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 996 725,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise nezavazuje žadatele k úpravám projektu. 
 
Komise upozorňuje žadatele na významné riziko plynoucí z nastavení odborného týmu vzhledem k tomu, že  
z většiny doložených životopisů vyplývá, že se jedná o akademické pracovníky. V případě posuzovatelů se jedná 
o personální překryv se subjektem tvořícím a ověřujícím DVZ. Komise proto doporučuje ŘO zvýšenou pozornost 
při kontrole nezávislosti odborných doporučujících posudků. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola 

Název projektu Digitální a virtuální vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012337 

Výsledný počet bodů 76,5 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 9 972 892,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 073 392,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

899 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor pilotáže u 
partnera - SOHZ 

250,00  1 260,00  315 000,00  -157 500,00  

1.1.2.1.1.3.2 Pedagog pilotáže DVZ - 
SOHZ 

300,00  1 744,00  523 200,00  -261 600,00  

1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 269 000,00  1,00  269 000,00  -269 000,00  

1.1.2.3.1.6 Externí disk pro odborný 
tým projektu pro tvorbu 
DVZ - SOHZ 

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

1.2 Nepřímé náklady 1 814 678,50  1,00  1 814 678,50  -179 900,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor pilotáže u partnera – SOHZ 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1260, tj. zkrácení doby zapojení 
pozice z 30 na 20 měsíců. Vzhledem k povaze a plánovanému rozsahu činností plánovaných v rámci 
realizace projektu je žadatelem plánovaná délka zapojení shledána jako nadhodnocená. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Pedagog pilotáže DVZ – SOHZ 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1744, tj. zkrácení doby zapojení 
pozice z 30 na 20 měsíců. Vzhledem k povaze a plánovanému rozsahu činností plánovaných v rámci 
realizace projektu je žadatelem plánovaná délka zapojení shledána jako nadhodnocená. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Evaluátor pilotáže - student – SOHZ 
V příloze Realizační tým není u této pozice uveden kód CZ-ISCO. 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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2424 dle 
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ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 v příloze Realizační tým před 
vydáním právního aktu.  
 
1.1.2.1.1.4 Autorské honoráře 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 269 000,- Kč. Žadatelem 
očekávaná časová dotace na seznámení se s DVZ a vypracování odborného posudku je Komisí shledána jako 
značně nadhodnocená. 
  
1.1.2.3.1.6 Externí disk pro odborný tým projektu pro tvorbu DVZ – SOHZ  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 spadá externí disk do nepřímých nákladů, a to bez ohledu na jejich 
využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či jsou určeny pro práci s cílovou skupinou. 
 
1.1.2.3.1.1 Brýle pro virtuální realitu s rozsahem 360° pro pilotáž – SOHZ 
Komise u této položky nenavrhuje Komise žádnou úpravu, pouze upozorňuje žadatele, že je povinen vytvořený 
DVZ poskytnout na otevřené platformě, a to takovým způsobem, aby byl plně funkční na běžně využívaných 
operačních systémech a zařízeních. 
 
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  6. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu PIGŽU - Podpora informační gramotnosti žáků a učitelů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274 

Výsledný počet bodů 70,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí 1 

Nepřítomni ---- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 3  0  0  1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 9 999 528,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 933 653,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

65 875,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.6 Apple Pencil 2 700,00  1,00  2 700,00  -2 700,00  

1.1.2.6.1.2 Tvorba prototypů 100 000,00  1,00  100 000,00  -50 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 986 730,65  1,00  1 986 730,65  -13 175,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.6 Apple Pencil 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1, a to vzhledem ke sjednocení 
s počtem nakupovaného zařízení v rámci položky 1.1.2.3.1.6 Ipad Pro, jehož pořízení je žadatelem plánováno 
v počtu 1 ks. 
 
1.1.2.6.1.2 Tvorba prototypů 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky rozpočtu na 100 000,- Kč. Žadatel v žádosti 
o podporu ani jejích přílohách dostatečně nezdůvodnil způsob výpočtu jednotkové ceny této položky, Komise 
však tuto položku shledala jako účelnou, a proto nezavazuje žadatele k jejímu krácení v plném rozsahu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele v souladu s Jednacím řádem, článek 5, bod 7.4, k úpravě Analýzy selhání tržního 
prostředí, a to tak, aby každý vytvořený DVZ měl svou vlastní Analýzu v souladu s popisem aktivit a jejich výstupů.  
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Mateřská škola Náš svět, s.r.o. 

Název projektu Digitální kompetence v geografii 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012343 

Výsledný počet bodů 68 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 5 664 515,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na oblast Člověk a příroda (příklady viz níže), žadatel v příloze Analýza selhání tržního prostředí a ani jinde 
v žádosti o podporu dostatečně nezdůvodnil, čím se jím plánované DVZ odlišují od již existujících zdrojů a v čem 
spočívá jejich inovativnost a interaktivita (viz body 1 a 4 na str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická 
část). Na základě svých pravomocí uvedených v  článku 5, bodu 6. 6 Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost 
o podporu k financování vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky výzvy.  
 
Příklady digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na oblast Člověk a příroda: 
META, o.p.s - https://www.inkluzivniskola.cz/clovek-priroda 
Fraus Media, s.r.o. - https://flexibooks.cz/clovek-a-jeho-svet-pro-3-az-5-rocnik-zs/d-76149-c-919/#.XSgqH0mP59A 
PUBLICOM CZ s. r. o. - https://www.datakabinet.cz/cs/Vyukove-materialy-a-data/Clovek-a-priroda/Vyukove-
prezentace/Kviz-Chemie-pro-8-rocnik.html 
Školáci.com - https://www.skolaci.com/category/dum-digitalni-ucebni-materialy/clovek-a-priroda/page/2 
 
Dále Komise konstatuje, že žadatel nijak neprokázal zkušenosti s cílovou skupinou žáci ZŠ. V žádosti na str. 7 a 8 
v Popisu cílové skupiny sám uvádí, že má zkušenosti pouze s žáky MŠ („Žadatel má rozsáhlé zkušenosti s CS z MŠ, 
nicméně jako stěžejní v problematice digitální gramotnosti považuje děti základních škol. Proto se v rámci projektu 
spojil s partnerem, který zkušenosti s uvedenou CS má.“). Komise však konstatuje, že zkušenosti žadatele nelze 
nahradit zkušenostmi partnera (viz Příloha Zkušenosti s CS).  
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Odborný gestor projektu 
S ohledem na ceny v místě a čase obvyklé a s ohledem na porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi 
sebou považuje Komise za adekvátní snížení jednotkové ceny na 23 000,- Kč/měs. 
 

1.1.2.1.1.2.3 Odborný posuzovatel 
S ohledem na ceny v místě a čase obvyklé a s ohledem na porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi 
sebou považuje Komise za adekvátní snížení jednotkové ceny na 320,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.6 Grafik  (UX specialista) 
Vzhledem k rozsahu klíčových aktivit projektu se počet zapojených grafiků do realizace projektu jeví jako 
nadhodnocený. Komise považuje za adekvátní snížení počtu osob na této pozici na 1, čímž dojde ke snížení počtu 
jednotek z 1050 hod. na 525 hod.   

http://www.meta-ops.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/clovek-priroda
https://flexibooks.cz/clovek-a-jeho-svet-pro-3-az-5-rocnik-zs/d-76149-c-919/#.XSgqH0mP59A
https://www.datakabinet.cz/cs/Vyukove-materialy-a-data/Clovek-a-priroda/Vyukove-prezentace/Kviz-Chemie-pro-8-rocnik.html
https://www.datakabinet.cz/cs/Vyukove-materialy-a-data/Clovek-a-priroda/Vyukove-prezentace/Kviz-Chemie-pro-8-rocnik.html
https://www.skolaci.com/
https://www.skolaci.com/category/dum-digitalni-ucebni-materialy/clovek-a-priroda/page/2
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1.1.2.1.1.2.7 Odborný pracovník 
S ohledem na ceny v místě a čase obvyklé a s ohledem na porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi 
sebou považuje Komise za adekvátní snížení jednotkové ceny na 300,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.8 Senior Tester 
S ohledem na ceny v místě a čase obvyklé a s ohledem na porovnání projektů projednávaných danou Komisí mezi 
sebou považuje Komise za adekvátní snížení jednotkové ceny na 250,- Kč/hod. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází k překročení 
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 k překročení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

Název projektu 
Business talent - podpora zájmu žáků středních škol o 
podnikání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012383 

Výsledný počet bodů 67,5 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 3 983 980,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 645 730,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

338 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.2 Evaluátor 300,00  90,00  27 000,00  -102 600,00  

1.1.2.3.3 Materiál 15 000,00  1,00  15 000,00  -48 000,00  

1.1.2.6.1.7 Propagace a publicita 0,00  0,00  0,00  -120 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 729 146,00  1,00  729 146,00  -67 650,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.2 Evaluátor 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 90. S ohledem na míru zapojení 
pozice do projektu je žadatelem plánovaná délka zapojení pracovníka v projektu shledána jako nadhodnocená.  
 
1.1.2.3.3 Materiál 
Součástí této položky rozpočtu mají být i výdaje na tisk a úpravu podpůrných materiálů. Žadatel dostatečně 
neodůvodňuje nezbytnost tisku těchto materiálů (výukové prezentace, pracovní listy apod.), které mohou být 
středním školám poskytnuty v elektronické podobě. Komise proto zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny 
této položky rozpočtu na 15 000,- Kč, což odpovídá výši související s plánovaným nákupem odborných 
a výukových materiálů. 
  
1.1.2.6.1.7 Propagace a publicita 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Výdaje svým 
charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 do nepřímých nákladů. 
 
1.1.2.1.1.1.1 Odborný garant 
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 
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odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 v příloze Realizační tým 
před vydáním právního aktu. 
 
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 20 na cílovou hodnotu 1 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích 
zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách.  
 
Komise upozorňuje žadatele na nutnost dodržení kvality DVZ v souladu s podmínkami výzvy. 
 
Dále Komise upozorňuje žadatele na významné riziko plynoucí z nastavení odborného týmu – z životopisu 
jednoho z posuzovatelů je zjevné, že je zaměstnancem žadatele. V případě posuzovatele se jedná o personální 
překryv se subjektem tvořícím a ověřujícím DVZ. Komise doporučuje ŘO zvýšenou pozornost při kontrole 
nezávislosti odborných doporučujících posudků. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Mendelova univerzita v Brně 

Název projektu 
Průmysl 4.0 ve zpracování dřeva - progresivní přístup 
ke vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012350 

Výsledný počet bodů 64,5 

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 k zařazení do Zásobníku náhradních 
projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 9 983 650,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 272 100,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 711 550,00 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 Vedoucí metodik, resp. 
specialista vzdělávacího 
obsahu - výrobní dávka (0,25 
úvazku) 

14 000,00  30,00  420 000,00  -105 000,00  

1.1.2.1.1.1.5 odborný garant a tvůrce - 
odborná část 1 - průmysl 4.0 
(0,25 úvazek) 

14 000,00  30,00  420 000,00  -105 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 odborný garant a tvůrce - 
odborná část 2- ekonomika 
výrobního procesu (0,25 
úvazek) 

14 000,00  30,00  420 000,00  -105 000,00  

1.1.2.1.1.1.7 Konzultant,odborný garant a 
tvůrce -odborná část  (0,3 
úvazek) 

16 800,00  30,00  504 000,00  -76 500,00  

1.1.2.1.1.1.8 odborný garant a tvůrce - 
prostředky průmyslu 4.0 a 
implementace iniciativy v 
Průmysl 4.0 v dřevařském a 
nábytkářském průmyslu (0,25 
úvazek) 

14 000,00  30,00  420 000,00  -105 000,00  

1.1.2.1.1.1.9 Konzultant,odborný garant a 
tvůrce - speciálně 
pedagogická část  (0,1 úvazek) 

5 600,00  30,00  168 000,00  -25 500,00  

1.1.2.1.1.3.1 konzultant/koordinátor na 
partnerské škole 1 

345,00  240,00  82 800,00  -108 720,00  
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1.1.2.1.1.3.2 konzultant/koordinátor na 
partnerské škole 2 

345,00  240,00  82 800,00  -108 720,00  

1.1.2.1.1.3.3 konzultant/koordinátor na 
partnerské škole 3 

345,00  240,00  82 800,00  -108 720,00  

1.1.2.1.1.3.4 pedagogové pilotní ověřování 
- partnerská škola 1 

320,00  160,00  51 200,00  -51 200,00  

1.1.2.1.1.3.5 pedagogové pilotní ověřování 
- partnerská škola 2 

320,00  160,00  51 200,00  -51 200,00  

1.1.2.1.1.3.6 pedagogové pilotní ověřování 
- partnerská škola 3 

320,00  160,00  51 200,00  -51 200,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

925 500,00  1,00  925 500,00  -130 500,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

333 180,00  1,00  333 180,00  -46 980,00  

1.1.2.3.1.3 nosiče dat 0,00  0,00  0,00  -10 000,00  

1.1.2.6.1.2 tisk a grafická podoba 
digitálního vzdělávacího 
zdroje a grafických pomůcek 

0,00  0,00  0,00  -180 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 654 420,00  1,00  1 654 420,00  -342 310,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Vedoucí metodik, resp. specialista vzdělávacího obsahu - výrobní dávka (0,25 úvazku) 
1.1.2.1.1.1.5 odborný garant a tvůrce - odborná část 1 - průmysl 4.0 (0,25 úvazku) 
1.1.2.1.1.1.6 odborný garant a tvůrce - odborná část 2- ekonomika výrobního procesu (0,25 úvazku) 
1.1.2.1.1.1.7 Konzultant, odborný garant a tvůrce - odborná část (0,3 úvazku) 
1.1.2.1.1.1.8 odborný garant a tvůrce - prostředky průmyslu 4.0 a implementace iniciativy v Průmysl 4.0 
v dřevařském a nábytkářském průmyslu (0,25 úvazku) 
1.1.2.1.1.1.9 Konzultant, odborný garant a tvůrce - speciálně pedagogická část (0,1 úvazek) 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny těchto položek rozpočtu na maximální limit pro způsobilý 
příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu, tj. 56 000,- Kč za úvazek 1,0. 
 
1.1.2.1.1.3.1 konzultant/koordinátor na partnerské škole 1 
1.1.2.1.1.3.2 konzultant/koordinátor na partnerské škole 2 
1.1.2.1.1.3.3 konzultant/koordinátor na partnerské škole 3 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí 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. Současně žadatelem požadovaná sazba překračuje horní 
limit D9 kódu CZ-ISCO 2320 dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední 
sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 345,- Kč/hod. Vzhledem k nejasné náplni práce těchto pozic, které mají 
zahrnovat také vypracování plánů školy zaměřených na průmysl 4.0, což přímo s tvorbou DVZ nesouvisí, zavazuje 
dále Komise žadatele ke krácení počtu hodin na 240 jednotek.  
 
1.1.2.1.1.3.4 pedagogové pilotní ověřování - partnerská škola 1 
1.1.2.1.1.3.5 pedagogové pilotní ověřování - partnerská škola 2 
1.1.2.1.1.3.6 pedagogové pilotní ověřování - partnerská škola 3 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 160. Vzhledem k neodůvodněné 
a blíže nespecifikované míře zapojení těchto pedagogů a zvláště v situaci, kdy výuka nepatří do aktivit 
podporovaných výzvou, shledala Komise žadatelem plánované zapojení uvedených pozic do projektu jako 
nadhodnocené. 

http://www.ispv.cz/
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1.1.2.3.1.3 nosiče dat 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 spadají veškeré nosiče dat do nepřímých nákladů, a to bez ohledu na 
jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro administraci projektu či jsou určeny pro práci s cílovou skupinou. 
 
1.1.2.6.1.2 tisk a grafická podoba digitálního vzdělávacího zdroje a grafických pomůcek 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Vzhledem k zapojení 
grafika a UX designéra shledala Komise tuto položku pro realizaci aktivit projektu jako nadbytečnou. 
 
1.1.2.1.1.1.03 Grafik (0,3 úvazku) 
V příloze Realizační tým není u této pozice uveden kód CZ-ISCO. 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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2166 dle 
ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2166 v příloze Realizační tým před 
vydáním právního aktu.  
 
1.1.2.1.1.1.04 UX designer (0,3 úvazku) 
V příloze Realizační tým není u této pozice uveden kód CZ-ISCO. 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 2513. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2513 dle 
ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2513 v příloze Realizační tým před 
vydáním právního aktu.  
 
Komise dále zavazuje žadatele, aby před vydáním právního aktu doplnil do přílohy Realizační tým administrativní 
tým projektu. 
 
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) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 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 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvýšení cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického 
vzdělávání ze současné hodnoty 1 na cílovou hodnotu 2 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních 
vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách.  
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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.    
 
Shrnutí výsledků jednání Komise včetně přehledu projednaných projektů zařazených do Seznamu 
(ne)doporučených projektů k podpoře z OP VVV a Zásobníku náhradních projektů (v případě 
vyčerpání finanční alokace určené pro aktivitu č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů) 
jsou součástí posledního Zápisu z jednání Komise pro aktivitu č. 2. 
 
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 11. 7. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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