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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 13. 6. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

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  
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele EDHANCE s. r. o. 

Název projektu 
Vývoj interaktivního digitálního vzdělávacího zdroje pro 
rozvoj digitální gramotnosti žáků II. stupně ZŠ v oblasti 
Mediální výchovy. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390 

Výsledný počet bodů 83,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 8 438 884,38 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 426 984,38 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

11 900,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.05 Odborný poradce 
metodika - specialista na 
mediální komunikaci (1) 

317,00  80,00  25 360,00  -240,00  

1.1.2.1.1.3.06 Odborný poradce 
metodika - specialista na 
mediální komunikaci (2) 

317,00  80,00  25 360,00  -240,00  

1.1.2.1.1.3.07 Odborný poradce 
metodika - specialista na 
mediální komunikaci (3) 

317,00  80,00  25 360,00  -240,00  

1.1.2.1.1.3.09 Hodnotitel DVZ - odborný 390,00  80,00  31 200,00  -8 800,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 685 396,88  1,00  1 685 396,88  -2 380,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.05 Odborný poradce metodika - specialista na mediální komunikaci 
1.1.2.1.1.3.06 Odborný poradce metodika - specialista na mediální komunikaci 
1.1.2.1.1.3.07 Odborný poradce metodika - specialista na mediální komunikaci 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí kód CZ-ISCO 2642. 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 317,- Kč/hod. 
 

http://www.ispv.cz/
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1.1.2.1.1.3.09 Hodnotitel DVZ – odborný 
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 500,- 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. 
 
1.2 Finanční manažer 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 1211. 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 3313. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-
ISCO na kód 3313 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 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele 
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková 
organizace 

Název projektu Elektronická učebnice fyziky pro gymnázia 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012345 

Výsledný počet bodů 79 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 896 877,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 894 733,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 143,75 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.8 Reader 212,00  160,00  33 920,00  -1 280,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 022 800,00  1,00  1 022 800,00  -320,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

368 208,00  1,00  368 208,00  -115,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 578 946,75  1,00  1 578 946,75  -428,75  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.8 Reader  
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2659. 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 212,- 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 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise upozorňuje žadatele na nutnost dodržení licence Creative Commons při pořizování fotografií. 
 

http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 

Název projektu Hrátky s fyzikou 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381 

Výsledný počet bodů 77 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

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

Požadovaná výše finanční podpory 9 983 880,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 686 380,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

297 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti 

o podporu 

1.1.2.3.1.1 notebooky 17 000,00  54,00  918 000,00  -238 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 937 276,00  1,00  1 937 276,00  -59 500,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.1 notebooky 
Žadatel v popisu klíčových aktivit uvedl potřebu notebooků pro ověřování a finální testování DVZ na partnerských 
školách. Není ale zdůvodněna potřeba zakoupit 68 kusů notebooků pro 3 partnerské školy. Není vyjádřeno, kolik 
hodin bude ověřování na noteboocích na každé škole probíhat, případně jak budou v souvislosti s DVZ využívány. 
Při ověřování počítá žadatel s 10 až 30 žáky na 1 DVZ, přičemž při větším počtu žáků bývá třída dělena na 2 skupiny 
po 15 žácích. Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek dané položky z 68 na 54, tj. 18 kusů pro každou 
školu (např. 15 ks do třídy + 2 ks pro učitele fyziky + 1 náhradní notebook). 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise konstatuje, že oba nezávislí posuzovatelé splňují požadavky výzvy pro odborné posuzování v oblasti fyziky, 
doporučuje však žadateli přizvat k posuzování nezávislého posuzovatele z oboru didaktiky fyziky vzhledem 
k rozsahu a dopadu tvořených DVZ. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Technologické centrum Písek s.r.o. 

Název projektu 
Využívání Smart IoT technologií ve výuce na středních 
školách 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012387 

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 

3 0 0 0 

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

Požadovaná výše finanční podpory 6 207 425,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 117 550,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 089 875,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 0,00  0,00  0,00  -648 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 Administrativní pracovník 0,00  0,00  0,00  -360 000,00  

1.1.2.1.1.1.3 Finanční manažer 0,00  0,00  0,00  -456 000,00  

1.1.2.1.1.1.4 Architekt řešení 16 800,00  20,00  336 000,00  -84 000,00  

1.1.2.1.1.1.6 Programátor 28 000,00  20,00  560 000,00  -40 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

330 250,00  1,00  330 250,00  -397 000,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

118 890,00  1,00  118 890,00  -142 920,00  

1.1.2.3.1.1 Klávesnice 370,00  1,50  555,00  -555,00  

1.1.2.3.1.2 Myš 330,00  1,50  495,00  -495,00  

1.1.2.3.1.3 Notebook 16 500,00  1,50  24 750,00  -24 750,00  

1.1.2.3.1.4 Dokovací stanice 4 100,00  1,50  6 150,00  -6 150,00  

1.1.2.3.1.5 Externí disk 0,00  0,00  0,00  -5 100,00  

1.1.2.3.1.6 USB disk 0,00  0,00  0,00  -1 980,00  

1.1.2.3.1.7 Monitor 3 300,00  1,50  4 950,00  -4 950,00  

1.1.2.6.1.3 Konfigurace a implementace 
cloudového prostředí 

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

1.2 Nepřímé náklady 623 510,00  1,00  623 510,00  -617 975,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Hlavní manažer projektu 
1.1.2.1.1.1.2 Administrativní pracovník 
1.1.2.1.1.1.3 Finanční manažer  
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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. 
 
1.1.2.1.1.1.4 Architekt řešení 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí individuální stanovení sazby, které však není pro projekty 
v této výzvě přípustné. 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 2511. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2511 v příloze Realizační tým před vydáním PA 
a zároveň ke krácení sazby na maximální limit pro způsobilý příspěvek z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu 
projektu, tj. 56 000,- Kč za úvazek 1,0. 
 
1.1.2.1.1.1. 6 Programátor 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2512. 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 PA a zároveň ke krácení sazby na maximální limit pro způsobilý příspěvek 
z OP VVV, který lze plánovat do rozpočtu projektu, tj. 56 000,- Kč za úvazek 1,0. 
 
1.1.2.1.1.1.5 Správce obsahu v DVZ Moodle 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3514. 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. 
 
1.1.2.3.1.1 Klávesnice 
1.1.2.3.1.2 Myš 
1.1.2.3.1.3 Notebook 
1.1.2.3.1.4 Dokovací stanice 
1.1.2.3.1.7 Monitor 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek o 50 %. Uvedené nákupy dle popisu v žádosti a v příloze 
Komentář k rozpočtu částečně souvisí s činnostmi administrativního týmu, které spadají dle kap. 8.7.4.3 Pravidel 
pro žadatele a příjemce – obecná část do nepřímých nákladů projektu. 
 
1.1.2.3.1.5 Externí disk 
1.1.2.3.1.6 USB disk 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 spadají externí disky a USB disky 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.  

1.1.2.6.1.3 Konfigurace a implementace cloudového prostředí 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 spadají veškeré nosiče a úložiště 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.  
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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 k vyjmutí indikátoru 5 26 01 Počet poskytnutých služeb individuální podpory 
pedagogům a 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 hodnotitelů upozorňuje žadatele, že v žádosti ani v jejích přílohách není explicitně 
uvedeno, že v rámci projektu bude vytvořena modifikace DVZ pro žáky se SVP. Komise upozorňuje žadatele, že 
žadatel je povinen dle bodu 3 str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část zařadit mezi vytvářené DVZ 
minimálně jeden specifický DVZ s uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento DVZ 
musí být označen tak, aby byl jednoznačně identifikovatelný. Za splnění této podmínky může být považováno 
vytvoření jiné verze již vytvořeného DVZ pouze s dílčím uzpůsobením pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele SCIENCE IN (CZ), s.r.o. 

Název projektu Vesmírné tabletárium 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012402 

Výsledný počet bodů 67 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 9 996 218,75 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Žadatel v Popisu projektu (pole „Jaké aktivity budou v projektu 
realizovány?“) v žádosti uvádí, že „Hlavní aktivitou celého projektu bude vytvoření 15 (7 pro střední školy, 5 
pro základní školy a 3 pro žáky se zrakovým postižením) nových digitálních vzdělávacích zdrojů - aplikací 
pro multimediální zařízení. Tato aktivita zahrnuje identifikaci témat s pomocí sítě spolupracujících škol a učitelů 
žadatele, vytvoření obsahu a zvolení správné didaktické formy, návrh a tvorba grafiky a designu celé aplikace 
a samotné programování aplikací pro zařízení využívající operační systém Android a iOS.“. Žadatel dále v Popisu 
projektu (pole „Co je cílem projektu?“) v žádosti uvádí, že „Hlavním nástrojem k dosažení cílů projektu je vytvoření 
nové sady digitálních vzdělávacích zdrojů, které budou zaměřeny na vybrané oblasti z fyziky, chemie, biologie, 
matematiky a informatiky a to s užitím poutavého tématu, vesmíru.“. Doložená příloha Analýza selhání tržního 
prostředí digitálních vzdělávacích zdrojů (dále jen „Analýza“) je však zaměřena pouze na spojení témat vesmíru 
s přírodovědeckými a technickými předměty a nezahrnuje ostatní oblasti uvedené v Popisu projektu. Vzhledem 
k této skutečnosti a dále pak s ohledem na informaci uváděnou žadatelem, že témata vytvářených DVZ budou 
identifikována až v průběhu fyzické realizace projektu a že doložená Analýza neobsahuje všechny plánované 
oblasti DVZ, je Komise nucena konstatovat, že žadatel neprokázal v rámci žádosti existenci tržního selhání témat 
plánovaných DVZ. Dle bodu 6.6, článku 5 Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování 
vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky výzvy. 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.1.4 Grafik 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2166. Žadatel nezdůvodnil překročení horního 
limitu 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 41 690,- za úvazek 1,0. 
 
1.1.2.1.1.3.1 Lektor DVPP 
Školení DVPP je dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.2.4.4 nezpůsobilým výdajem této 
výzvy, jelikož aktivita realizace a tvorby kurzů DVPP není podporovanou aktivitou výzvy. 
 
1.1.2.6.1.1 Finalizace aplikace iOS (Programátor iOS) 
1.1.2.6.1.2 Finalizace aplikace Android (Programátor Android) 
Struktura popisu aplikace z hlediska rozsahu a technologického řešení uvedená žadatelem je nedostatečná. 
Vzhledem k dlouhodobému zapojení programátora jsou plánované ceny na vytvoření jednoho DVZ (bez nákladu 
na metodickou činnost a obsah) po započtení osobních nákladů příslušných technologických pozic 

http://www.ispv.cz/
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a outsorcovaných služeb z hlediska hospodárnosti shledány jako nadhodnocené a nehospodárné. Komise 
konstatuje, že za hospodárnou lze považovat jednotkovou cenu těchto položek sníženou o 25 % z žadatelem 
požadované částky. 
 
Administrativní tým má tvořit pouze jeden pracovník (projektový manažer) s úvazkem 0,75, který bude řídit 
administrativní i ekonomickou část projektu. Pracovní náplň projektového manažera není uvedena v popisu 
žádosti ani v příloze Realizační tým. Komise doporučuje, aby úvazek projektového manažera byl rozčleněn do více 
pracovních pozic, např. 0,4 úvazku měsíčně pro projektového manažera a 0,35 úvazku pro účetní, mzdovou účetní 
či administrativního pracovníka.  
 
Komise upozorňuje žadatele, že v rozpočtu projektu ani v příloze Realizační tým nejsou uvedeny pozice 
nezávislých posuzovatelů. Ze žádosti je však patrné, že žadatel se zapojením nezávislých posuzovatelů počítá, 
jejich CV byla doložena. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází 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 
 
Komise upozorňuje žadatele, že plánovaná délka výběrových řízení včetně termínu jejich zahájení se jeví jako 
obtížně realizovatelná. 
 
Žadatelem stanovená cílová hodnota indikátoru 5 08 10 (Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí) ve výši 40 není stanovena správně. 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 je správná cílová hodnota tohoto indikátoru 7. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, 
příspěvková organizace 

Název projektu Informační bezpečnost 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012330 

Výsledný počet bodů 64 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 8 750 005,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na obor informační bezpečnosti (příklady viz níže), žadatel v příloze Analýza selhání tržního prostředí digitálních 
vzdělávacích zdrojů ani jinde v žádosti neuvedl již existující zdroje a nezdůvodnil, čím se jím plánované DVZ odlišují 
od již existujících zdrojů. Dle bodu 6.6, článku 5 Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost o podporu 
k financování vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky výzvy. 
 
Příklady digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na obor informační bezpečnosti: 
 
1. Kybernetický prostor 
Univerzita obrany - https://moodle.unob.cz/mod/resource/view.php?id=13065 

Jihočeská hospodářská komora - https://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/kyberneticky-prostor-a-bezpecnost-tema-
prednasky-kterou-si-nenechte-ujit-1072.html 
 
2. Sociální inženýrství 
ESET Česká republika - https://www.youtube.com/watch?v=-QvFbVes0-Q, 
Fakulta informatiky, Masarykova univerzita Brno - https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p-
/xsimek3sociotechnika.htm;  
 
3. Právo v oblasti IB  
CEVROInstitut - https://www.youtube.com/watch?v=eCjWDedCAzA, 
Evropská rada a Rada Evropské unie - https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/cyber-security/) 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.2.1 Oponent metodik 
1.1.2.1.1.2.2 Oponent odborník 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí kód CZ-ISCO 2424. Žadatel nezdůvodňuje překročení horního 
limitu 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 299,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.3 Programátor aplikace 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2512, který v platové sféře není relevantní. Na 
základě porovnání žadatelem popsané náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě 

https://moodle.unob.cz/mod/resource/view.php?id=13065
https://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/kyberneticky-prostor-a-bezpecnost-tema-prednasky-kterou-si-nenechte-ujit-1072.html
https://www.jhk.cz/o-nas/aktuality/kyberneticky-prostor-a-bezpecnost-tema-prednasky-kterou-si-nenechte-ujit-1072.html
https://www.youtube.com/channel/UCt2LlN_IGp3QH07WLVaw6NA
https://www.youtube.com/watch?v=-QvFbVes0-Q
https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xsimek3sociotechnika.htm
https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xsimek3sociotechnika.htm
https://www.youtube.com/channel/UCI2KklFWImNFXBh30kFAEVA
https://www.youtube.com/watch?v=eCjWDedCAzA
https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/cyber-security/
http://www.ispv.cz/
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povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2514. Současně žadatelem 
požadovaná sazba překračuje horní limit D9 kódu CZ-ISCO 2514 dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu 
jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 320,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.4 Animátor 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2116, který v platové sféře není relevantní. 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 34324. Současně žadatelem 
požadovaná sazba překračuje horní limit D9 kódu CZ-ISCO 34324 dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu 
jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 224,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky (expert) 
Žadatelem plánovaná sazba ve výši 500,- 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. Zároveň nebyla prokázána klíčovost dané pozice 
vzhledem k dosažení cílů projektu.  
 
1.1.2.1.4 FKSP 
Výdaje plánované na tvorbu FKSP jsou neúčelné a neopodstatněné, neboť součástí rozpočtu projektu nejsou 
výdaje na platy zaměstnanců projektu, ale pouze výdaje na DPČ a DPP. 
 
1.1.2.3.1 Hardware a vybavení 
Žadatelem požadovaná jednotková cena tohoto vybavení neodpovídá ceně uvedené v Seznamu obvyklých cen 
vybavení, verze 3 pro notebook (20 000,- Kč notebook včetně OS + 7 500,- Kč MS Office), tj. 27 500,- Kč. Překročení 
doporučené sazby není v žádosti o podporu ani jejích přílohách zdůvodněno.  
 
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 
 
Žadatel chybně zařadil indikátor 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím programem, který 
však neodpovídá obsahu zvolené aktivity č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. 
 
Žadatel nezvolil indikátor 5 21 06 (Počet produktů polytechnického vzdělávání) ani jeho cílovou hodnotu. 
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 je 
správná hodnota tohoto indikátoru 3. 
 
 

http://www.ispv.cz/
http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 

Název projektu CoJe! 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012352 

Výsledný počet bodů 61 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 9 981 700,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na oblasti Hotelnictví, Cestovního ruchu, Gastronomie, Pedagogiky a Obchodu a podnikání (příklady viz níže), 
žadatel v příloze Analýza selhání tržního prostředí digitálních vzdělávacích zdrojů ani jinde v žádosti neuvedl již 
existující zdroje a nezdůvodnil, čím se jím plánované DVZ odlišují od již existujících zdrojů. Dle bodu 6.6, článku 5 
Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje 
podmínky výzvy. 

 
Příklady digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na oblasti Hotelnictví, Cestovního ruchu, Gastronomie, 
Pedagogiky a Obchodu a podnikání: 

 
1. Hotelnictví 
Univerzita Tomáš Bati – https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11125/kova%C4%8D_2010_bp.pdf?-
sequence=1 
Time – http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjesXZrejiAhVP-
z6YKHXDyBU0QFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelovkafren.cz%2Fcardfiles%2Fcard-7217%2Fcard-
7277%2Ffiles%2Fhat.ppt&usg=AOvVaw30Dg2CAITCrDprhjHzx85Y 

 
2. Cestovní ruch 
Vimeo – https://vimeo.com/193552432 
Česká televize – https://www.ceskatelevize.cz/porady/10246607396-sluzby-v-nasich-sluzbachplus/2095722-
31220001-cestovni-ruch/video/ 

 
3. Gastronomie 

Historický ústav Masarykovy univerzity – https://www.youtube.com/watch?v=QxLAU7w69nY 
Soukromá hotelová škola Bukaschool s. r. o. Most – https://www.dumy.cz/stahnout/62987 
 
4. Pedagogika 
Univerzita Karlova – https://pedf.cuni.cz/PEDF-104-version1-pedagogika_i.ppt 
Západočeská univerzita – https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ah-
UKEwjv4r2SxfDiAhUPKFAKHQ93B7MQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Ffpe.zcu.cz%2Fstudy%2Fcelozivotni-
_vzdelavani%2Fnabidka%2FESF_mistri%2Fmaterialy2011%2Fkurz_podpory%2FZPG_Zxklady_pedagogiky-
.ppt&usg=AOvVaw0ELsBe-I-NQPPdofzgYrzb 
 

https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11125/kova%C4%8D_2010_bp.pdf?sequence=1
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/11125/kova%C4%8D_2010_bp.pdf?sequence=1
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjesXZrejiAhVPz6YKHXDyBU0QFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelovkafren.cz%2Fcardfiles%2Fcard-7217%2Fcard-7277%2Ffiles%2Fhat.ppt&usg=AOvVaw30Dg2CAITCrDprhjHzx85Y
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjesXZrejiAhVPz6YKHXDyBU0QFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelovkafren.cz%2Fcardfiles%2Fcard-7217%2Fcard-7277%2Ffiles%2Fhat.ppt&usg=AOvVaw30Dg2CAITCrDprhjHzx85Y
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjesXZrejiAhVPz6YKHXDyBU0QFjACegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.hotelovkafren.cz%2Fcardfiles%2Fcard-7217%2Fcard-7277%2Ffiles%2Fhat.ppt&usg=AOvVaw30Dg2CAITCrDprhjHzx85Y
https://vimeo.com/193552432
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10246607396-sluzby-v-nasich-sluzbachplus/209572231220001-cestovni-ruch/video/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10246607396-sluzby-v-nasich-sluzbachplus/209572231220001-cestovni-ruch/video/
https://www.youtube.com/channel/UC_wWXgVQo3Td5oqcUk3w7hQ
https://www.youtube.com/watch?v=QxLAU7w69nY
https://www.dumy.cz/stahnout/62987
https://pedf.cuni.cz/PEDF-104-version1-pedagogika_i.ppt
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4r2SxfDiAhUPKFAKHQ93B7MQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Ffpe.zcu.cz%2Fstudy%2Fcelozivotni_vzdelavani%2Fnabidka%2FESF_mistri%2Fmaterialy2011%2Fkurz_podpory%2FZPG_Zxklady_pedagogiky.ppt&usg=AOvVaw0ELsBe-I-NQPPdofzgYrzb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4r2SxfDiAhUPKFAKHQ93B7MQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Ffpe.zcu.cz%2Fstudy%2Fcelozivotni_vzdelavani%2Fnabidka%2FESF_mistri%2Fmaterialy2011%2Fkurz_podpory%2FZPG_Zxklady_pedagogiky.ppt&usg=AOvVaw0ELsBe-I-NQPPdofzgYrzb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4r2SxfDiAhUPKFAKHQ93B7MQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Ffpe.zcu.cz%2Fstudy%2Fcelozivotni_vzdelavani%2Fnabidka%2FESF_mistri%2Fmaterialy2011%2Fkurz_podpory%2FZPG_Zxklady_pedagogiky.ppt&usg=AOvVaw0ELsBe-I-NQPPdofzgYrzb
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjv4r2SxfDiAhUPKFAKHQ93B7MQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Ffpe.zcu.cz%2Fstudy%2Fcelozivotni_vzdelavani%2Fnabidka%2FESF_mistri%2Fmaterialy2011%2Fkurz_podpory%2FZPG_Zxklady_pedagogiky.ppt&usg=AOvVaw0ELsBe-I-NQPPdofzgYrzb
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5. Obchod a podnikání  
Grada –  http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&-
ved=2ahUKEwiqo6G5rOjiAhWh3OAKHTd2BfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.ereading.cz-
%2Fpreview%3FpartnerId%3D1%26contentId%3D8462%26format%3Dpdf%26filename%3Dobchodni-
podnikani-ve-21--stoleti_nahled.pdf%26forced%3D0&usg=AOvVaw2BoqR9-9EtFnEx18ijFDk3 
Moravskoslezská obchodní akademie Ostrava – https://galambicova-doucovani.eu/_files/200000575-
04f1306a47/Mat.%20ot.%20%C4%8D.%205.%20-%20Podnik%C3%A1n%C3%AD.pdf), 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.3.10 Garant evaluace a osvěty 
Vzhledem k popsané náplni a činnostem uvedené pozice v rámci projektu se celkový počet hodin jeví jako 
nadhodnocený, a to i vzhledem k částečné duplicitě pracovních činností s pracovní pozicí 1.1.2.1.1.3.06 Garant 
ověřování a správnosti. Komise považuje za adekvátní snížení počtu jednotek této položky rozpočtu z 25 hodin 
týdně na 10 hodin týdně (celkem z 600 hodin na 240 hodin). 
 
1.1.2.1.1.3.11 Lektoři konference 
1.1.2.6.1.2 Zajištění konference (ubytování, stravné, technika, sál) 
Žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách dostatečně neprokázal potřebnost těchto položek k naplnění cílů 
projektu. Komise tyto položky považuje v plném rozsahu za nehospodárné a neúčelné. 
 
1.1.2.3.1.02 Mobilní box pro nabíjení a synchronizaci notebooků  
1.1.2.3.1.04 Pojízdný výškově stavitelný stojan pro převoz interaktivní techniky mezi třídami 
Žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách dostatečně neprokázal potřebnost těchto položek k naplnění cílů 
projektu. Komise tyto položky považuje v plném rozsahu za nehospodárné a neúčelné. 
 
1.1.2.3.1.09 Konvertabilní zařízení 2 v 1  
1.1.2.3.1.13 Sluchátka 
Žadatelem plánovaný počet kusů není v žádosti o podporu ani jejích přílohách dostatečně zdůvodněn, tato 
zařízení budou sloužit k ověření DVZ žáky na partnerských školách, na škole žadatele nebude probíhat ověřování. 
Komise považuje za adekvátní snížení počtu jednotek na 60, tj. 15 pro každou partnerskou školu.  
 
1.1.2.3.1.10 Mobilní box pro nabíjení a synchronizaci konvertabilních zařízení 
Žadatelem plánovaný počet kusů není v žádost o podporu ani jejích přílohách dostatečně zdůvodněn, tato zařízení 
budou sloužit k ověření DVZ žáky na partnerských školách, na škole žadatele nebude probíhat ověřování. Komise 
považuje za adekvátní snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 4., tj. 1 pro každou partnerskou školu.  
 
1.1.2.3.1.11 Interaktivní dataprojektor se snímačem 
1.1.2.3.1.12 Magnetická tabule 
Uvedená vybavení jsou určena pouze pro školu žadatele, Komise považuje za adekvátní snížení počtu kusů ze 3 
na 1, což je zcela dostačující na ověření funkčnosti DVZ. 
 
1.1.2.4.1 Kancelářský balíček 
Vzhledem k výhradě týkající se nadhodnocení počtu kusů Konvertabilních zařízení 2 v 1 v položce 1.1.2.3.1.09 
Komise považuje za adekvátní snížení počtu jednotek této položky rozpočtu z 98 na 83. 
 
1.1.2.4.2 Software pro výuku cizího jazyka 
Žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách neprokázal potřebnost položky vzhledem k obsahu plánovaných 
aktivit, žadatel je povinen zajistit, aby kompletní výstupy projektu byly volně šiřitelné 
prostřednictvím Metodického portálu rvp.cz bez nutnosti pořizování dalších podpůrných licencí. Komise považuje 
tuto položku za neúčelnou a nehospodárnou v plném rozsahu. 
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqo6G5rOjiAhWh3OAKHTd2BfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.ereading.cz%2Fpreview%3FpartnerId%3D1%26contentId%3D8462%26format%3Dpdf%26filename%3Dobchodni-podnikani-ve-21--stoleti_nahled.pdf%26forced%3D0&usg=AOvVaw2BoqR9-9EtFnEx18ijFDk3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqo6G5rOjiAhWh3OAKHTd2BfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.ereading.cz%2Fpreview%3FpartnerId%3D1%26contentId%3D8462%26format%3Dpdf%26filename%3Dobchodni-podnikani-ve-21--stoleti_nahled.pdf%26forced%3D0&usg=AOvVaw2BoqR9-9EtFnEx18ijFDk3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqo6G5rOjiAhWh3OAKHTd2BfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.ereading.cz%2Fpreview%3FpartnerId%3D1%26contentId%3D8462%26format%3Dpdf%26filename%3Dobchodni-podnikani-ve-21--stoleti_nahled.pdf%26forced%3D0&usg=AOvVaw2BoqR9-9EtFnEx18ijFDk3
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqo6G5rOjiAhWh3OAKHTd2BfsQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fcontent.ereading.cz%2Fpreview%3FpartnerId%3D1%26contentId%3D8462%26format%3Dpdf%26filename%3Dobchodni-podnikani-ve-21--stoleti_nahled.pdf%26forced%3D0&usg=AOvVaw2BoqR9-9EtFnEx18ijFDk3
https://galambicova-doucovani.eu/_files/200000575-04f1306a47/Mat.%20ot.%20%C4%8D.%205.%20-%20Podnik%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://galambicova-doucovani.eu/_files/200000575-04f1306a47/Mat.%20ot.%20%C4%8D.%205.%20-%20Podnik%C3%A1n%C3%AD.pdf
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1.1.2.6.1.1 Prostředí typu Sharepoint 
Z popisu položky uvedeném v příloze Komentář k rozpočtu vyplývá, že se jedná převážně o datové úložiště, které 
dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitoly 8.7.4.3 svým charakterem spadá do nepřímých 
nákladů. 
 
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 
 
Žadatel nesprávně stanovil cílovou hodnotu indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání na 
240. S ohledem na počet ucelených oblastí (Hotelnictví, Cestovní ruch, Gastronomie, Pedagogika, Obchod 
a podnikání) vytvářených digitálních vzdělávacích zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách je správná 
hodnota indikátoru 5.  
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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 13. 6. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Ing Irena Havlová 
 
 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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