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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, 5. 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. 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 NORDBEANS s.r.o. 

Název projektu 
Cesta kávy: Tvorba digitálního vzdělávacího nástroje ve 
společnosti NORDBEANS s.r.o. 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012421 

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 s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 6 650 650,30 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 110 985,23 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

539 665,07 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.3.01 Autor 1 - Přírodní vědy 250,00  646,00  161 500,00  -21 000,00 

1.1.2.1.1.3.02 Autor 2 - Společenské 
vědy 

250,00  646,00  161 500,00  -46 000,00 

1.1.2.1.1.3.03 Autor 3 - Odborný 
výcvik 

250,00  646,00  161 500,00  -24 750,00 

1.1.2.1.1.3.04 Autor 4 - Geografie, 
Zemědělství 

250,00  646,00  161 500,00  -37 250,00 

1.1.2.1.1.3.08 Grafik 296,00  1 175,00  347 800,00  -48 762,50 

1.1.2.1.1.3.10 Scénárista 321,00  460,00  147 660,00  -1 840,00 

1.1.2.1.1.3.11 Dokumentarista 321,00  850,00  272 850,00  -3 400,00 

1.1.2.3.1.01 Mobilní telefon 
smartphone pro vývoj a 
testování 

6 000,00  1,00  6 000,00  -24 001,95 

1.1.2.3.1.02 Kompaktní přenosný 
dataprojektor 

18 600,12 0,00  0,00  -18 600,12 

1.1.2.3.1.04 Výkonný počítač pro 
grafické práce 

57 898,50 0,00  0,00  -57 898,50 

1.1.2.3.1.06 Notebook pro autora 20 000,00  4,00  80 000,00  -20 000,45 

1.1.2.3.1.09 Stativ s fluidní hlavou 4 683,91  1,00  4 683,91  -4 683,91 

1.1.2.3.1.11 Interaktivní tabule 39 511,34 0,00  0,00  -39 511,34 

1.1.2.3.1.12 Multifunkční zařízení 
pro intenzivní využití 
(laserová tiskárna) 

27 600,10 0,00  0,00  -27 600,10 

1.1.2.3.1.13 Monitory 16 001,04 0,00  0,00  -16 001,04 
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1.1.2.3.1.14 Externí disk 2 100,56 0,00  0,00  -2 100,56 

1.1.2.3.1.15 Dron Mavic Pro Combo 27 830,00 0,00  0,00  -27 830,00 

1.1.2.3.1.16 Flipchart 10 501,59 0,00  0,00  -10 501,59 

1.2 Nepřímé náklady 1 222 197,05  1,00  1 222 197,05  -107 933,01 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
Komise upozorňuje žadatele na nesoulad údajů uvedených v rozpočtu projektu s údaji uvedenými v příloze 
Realizační tým. Z toho důvodu Komise zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým dle informací uvedených 
v rozpočtu projektu. Komise dále zavazuje žadatele, aby z důvodu větší přehlednosti doložil přílohu Realizační 
tým v požadovaném formátu *xls. 
 
1.1.2.1.1.3.01 Autor 1 – Přírodní vědy 
1.1.2.1.1.3.02 Autor 2 – Společenské vědy 
1.1.2.1.1.3.03 Autor 3 – Odborný výcvik 
1.1.2.1.1.3.04 Autor 4 – Geografie, Zemědělství 
Komise zavazuje žadatele ke snížení výše úvazku těchto položek rozpočtu na 34 hodin měsíčně při zachování 
stávající délky zapojení 19 měsíců. Vzhledem k popisu pracovní činnosti těchto pozic a rozsahu výstupů projektu 
shledala Komise žadatelem plánovaný rozsah pro zapojení těchto pozic do realizace projektu jako nadhodnocený 
a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.3.08 Grafik 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2166. 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 296,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.10 Scénárista 
1.1.2.1.1.3.11 Dokumentarista 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2654. 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 321,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.13 Odborník na SVP 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2359. 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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým 
před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.1.1.3.14 Odborný pedagogický pracovník I 
1.1.2.1.1.3.15 Odborný pedagogický pracovník II 
1.1.2.1.1.3.16 Odborný pedagogický pracovník III 
V příloze Realizační tým žadatel u těchto pozic uvádí kód CZ-ISCO 2330. 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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
2320 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2320 v příloze Realizační tým 
před vydáním právního aktu. 
 

http://www.ispv.cz/
http://www.ispv.cz/
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1.1.2.1.1.3.17 Odborný pedagogický posuzovatel 
1.1.2.1.1.3.18 Odborný nepedagogický posuzovatel 
Komise identifikovala u těchto položek rozpočtu nesoulad mezi rozpočtem projektu a přílohou Realizační tým, ve 
které tyto pozice nejsou uvedeny. Komise proto zavazuje žadatele k doplnění výše uvedených pozic do přílohy 
Realizační tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.3.1.01 Mobilní telefon smartphone pro vývoj a testování 
Komise zavazuje žadatele na základě porovnání projednávaných projektů danou Komisí mezi sebou ke snížení 
jednotkové ceny této položky rozpočtu na 6 000,- Kč. Komise dále zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek na 
1 ks, tento počet shledala Komise pro testování vytvořených DVZ jako zcela dostačující.  
 
1.1.2.3.1.02 Kompaktní přenosný dataprojektor 
1.1.2.3.1.11 Interaktivní tabule 
1.1.2.3.1.12 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití (laserová tiskárna) 
1.1.2.3.1.13 Monitory 
1.1.2.3.1.15 Dron Mavic pro Combo 
1.1.2.3.1.16 Flipchart 
Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů a na základě porovnání projednávaných projektů danou Komisí 
mezi sebou zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti 
o podporu ani jejích přílohách neprokázal potřebnost těchto položek pro realizaci klíčových aktivit projektu, proto 
Komise shledala tyto položky jako neúčelné. 
 
1.1.2.3.1.04 Výkonný počítač pro grafické práce 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro žadatele 
a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.2 nejsou pro projekty se zvolenou klíčovou aktivitou č. 2 investice 
způsobilými výdaji projektu a dle plánované jednotkové ceny se v případě této položky rozpočtu jedná o investiční 
výdaj. 
 
1.1.2.3.1.06 Notebook pro autora 
Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny této položky na 20 000,- Kč. Žadatelem požadovaná 
jednotková cena tohoto vybavení neodpovídá ceně uvedené v Seznamu obvyklých cen vybavení, verze 3 pro 
notebook, žadatel v žádosti o podporu ani jejích přílohách nezdůvodnil potřebu dražšího vybavení. Komise dále 
zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek na 4, a to s ohledem na počet pracovních pozic Autorů, pro které 
mají být notebooky pořízeny. V žádosti o podporu ani jejích přílohách žadatel vyšší počet tohoto vybavení nikterak 
nezdůvodnil. 
 
1.1.2.3.1.09 Stativ s fluidní hlavou 
Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě porovnání projednávaných projektů danou Komisí 
mezi sebou zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 ks, tento počet shledala 
Komise pro realizaci plánovaných výstupů jako zcela dostačující. 
 
1.1.2.3.1.14 Externí disk 
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 Definice nepřímých nákladů nemohou být CD, DVD, USB flash disky 
a další nosiče dat hrazeny z přímých výdajů, a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. zda jsou nezbytné pro 
administraci projektu či pro cílovou skupinu.  

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek 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 
 



 

5 
  

 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele k uvedení popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které 
byly ovlivněny systémovou intervencí. 
 
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 doplnění popisu stanovené cílové hodnoty tohoto indikátoru. 
 
Z doloženého CV odborníka z nepedagogické praxe nevyplývá splnění podmínek uvedených pro nezávislého 
posuzovatele dle str. 11 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, Komise proto zavazuje žadatele 
k zajištění nezávislého posuzovatele – odborníka z nepedagogické praxe dle podmínek stanovených výzvou. 
 
Doložená Analýza selhání tržního prostředí vykazuje nedostatky, existuje množství informačních materiálů 
zaměřených na oblast kávy a jejího pěstování a zpracování, které žadatel v příloze Analýza selhání tržního 
prostředí ani jinde v žádosti neuvedl a 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). I přes tyto nedostatky lze považovat tržní selhání za prokázané, Komise tedy zavazuje žadatele 
pouze k úpravě přílohy Analýza selhání tržního prostředí před vydáním právního aktu tak, aby informace zde 
uvedené odpovídaly reálné situaci na trhu. 

 

V žádosti je uvedena délka fyzické realizace 36 měsíců, přestože projekt má v harmonogramu nastavenu dobu 
trvání na 28 měsíců. Obě klíčové aktivity probíhají po uvedenou dobu 28 měsíců, rovněž maximální doba trvání 
dohod a smluv je nastavena na 28 měsíců. Komise doporučuje žadateli opravit tuto patrně nesprávně uvedenou 
informaci v žádosti a zkrátit předpokládanou dobu realizace na 28 měsíců (jak je uvedeno v příloze Řízení 
projektu_Cesta kávy_Tvorba digitálního vzdělávacího nástroje ve společnosti NORDBEANS s.r.o.).  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele BAKALÁŘI software s.r.o. 

Název projektu Khan Academy pro střední školy česky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432 

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 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 9 048 375,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 754 180,85 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

294 194,15 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 4 636 302,00  1,00  4 636 302,00  -63 698,00  

1.1.2.1.1.3 DPP 460 000,00  1,00  460 000,00  -150 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 159 075,50  1,00 1 159 075,50  -15 924,50  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

417 267,18  1,00 417 267,18  -5 732,82  

1.2 Nepřímé náklady 1 750 836,17  1,00 1 750 836,17  -58 838,83  

Komentář Komise 

 
Rozpočet projektu obsahuje kumulované položky, Komise zavazuje žadatele k rozpoložkování rozpočtu v žádosti 
o podporu, a to zejména v případě kapitol 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.3 DPP, a to dle jednotlivých pozic 
uvedených v příloze Realizační tým. Komise zároveň zavazuje žadatele k souvisejícím úpravám příloh Komentář 
k rozpočtu a Realizační tým v souladu s výše uvedenými výhradami. 
 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pracovní pozice Hodnotitelé DVZ uveden kód CZ-ISCO 23106. 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 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. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pracovních pozic Didaktik odborného předmětu uveden kód CZ-ISCO 2330, který 
v mzdové sféře neexistuje. 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-
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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. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pracovních pozic překladatelů uveden kód CZ-ISCO 26431. 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 2643. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní 
limit Q3 kódu 2643 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2643 v příloze 
Realizační tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pracovních pozic Projektový manažer Bakaláři a Projektový manažer Khanova škola 
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 zavazuje žadatele 
pouze 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 žadatel pozice IT specialista uvádí kód CZ-ISCO 2521. 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 k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2514 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. Komise dále zavazuje žadatele ke snížení jednotkové sazby na 55 000,- Kč při úvazku 1,0 dle 
informací uvedených v příloze Komentář k rozpočtu. Komise dále zavazuje žadatele ke snížení délky zapojení této 
pozice do projektu na 28 měsíců dle informací uvedených v příloze Realizační tým. Komise dále zavazuje žadatele, 
aby sjednotil název pozice v žádosti o podporu a ve všech přílohách projektu.  
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
V příloze Realizační tým je u pozice Videotechnik uveden kód CZ-ISCO 35212. 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 3521. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 
kódu 3521 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 3521 v příloze Realizační 
tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
Komise zavazuje žadatele ke snížení sazby pracovní pozice Redaktor překladů textů na 37 500,- Kč při úvazku 1,0 
vzhledem k informacím uvedeným v příloze Realizační tým. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů zavazuje žadatele ke snížení sazby pracovních pozic u všech 
překladatelů a odborných korektorů pro matematiku a chemii dle údajů uvedených v příloze Realizační tým na 
36 000,- Kč a dále ke snížení sazby pracovní pozice odborný korektor fyziky, programování a informatiky na 
36 000,- Kč, a to z důvodu sjednocení sazeb mezi totožnými pozicemi. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
Komise zavazuje žadatele ke snížení délky zapojení pracovních pozic Překladatel cvičení a článků fyziky na 3 
měsíce, a to dle informací uvedených v příloze Realizační tým, která je v souladu s harmonogramem projektu. 
 
1.1.2.1.1.1 Platy 
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům Komise zavazuje žadatele k celkovému krácení této kapitoly rozpočtu 
projektu na maximální částku 4 636 302,- Kč. 
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1.1.2.1.1.3 DPP 
Komise zavazuje žadatele ke snížení jednotkové ceny této položky rozpočtu o 150 000,- Kč tak, aby byla v souladu 
s informacemi uvedenými v příloze Realizační tým. V příloze Komentář k rozpočtu je u pozic hodnotitelů DVZ 
uvedena kalkulace 10 DVZ x 3 školy x 60 hodin na 1 ověření x 250 Kč, tj. celkem 450 000,- Kč, zatímco v příloze 
Realizační tým je uvedeno 8 hodin x 30 osob x 5 měsíců x 250 Kč, tj. celkem 300 000,- Kč. 
 
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, že je povinen zajistit, aby kompletní výstupy projektu byly volně uživatelné 
prostřednictvím Metodického portálu rvp.cz. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením 

Název projektu Ekologické vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012413 

Výsledný počet bodů 77,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

 4  0  0  0 

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

Požadovaná výše finanční podpory 9 859 710,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 641 650,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 218 060,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné částky 
a částky ze žádosti o 

podporu 

1.1.2.1.1.1.01 Hlavní koordinátor/konzultant 
projektu (0,8 úvazek) 

28 000,00  24,00  672 000,00  -403 200,00 

1.1.2.1.1.1.02 Hlavní odborný garant EV (0,2 
úvazek) 

9 000,00  24,00  216 000,00  -43 200,00 

1.1.2.1.1.1.05 Hlavní tvůrce a metodik PTV  
(0,5 úvazek) 

18 000,00  24,00  432 000,00  -108 000,00 

1.1.2.1.1.1.12 Hlavní tvůrce EV (0,4 úvazek) 9 000,00  24,00  216 000,00  -129 600,00 

1.1.2.1.1.1.13 Hlavní metodik EV (0,2 úvazek) 9 000,00  24,00  216 000,00  -43 200,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

787 000,00  1,00  787 000,00  -181 800,00 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

283 320,00  1,00  283 320,00  -65 448,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 728 330,00  1,00  1 728 330,00  -243 612,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.01 Hlavní koordinátor/konzultant projektu 
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku této položky rozpočtu z 0,8 na úvazek 0,5, a to s ohledem na dílčí sdílení 
koordinace realizačního týmu s pozicí manažer projektu zařazeného do administrativního týmu projektu. 
 
1.1.2.1.1.1.02 Hlavní odborný garant EV  
1.1.2.1.1.1.12 Hlavní tvůrce EV  
1.1.2.1.1.1.13 Hlavní metodik EV  
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazku uvedených pozic na 0,2 (celkem tedy 0,6 úvazku). Jedná se sice o 3 pozice, 
vykonávat je ale bude pouze jedna osoba, Komise považuje tuto sníženou výši úvazku za dostačující. 
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1.1.2.1.1.1.05 Hlavní tvůrce a metodik PTV (0,5 úvazek)  
Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů, na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele ke snížení úvazku na 0,4 u 
této pozice, a to z důvodu částečného překryvu její náplně práce s pozicí Odborný garant PTV, která má úvazek 
v dostatečné výši pro zajištění úspěšné realizace projektu. 
 
1.1.1.2.1 Notebook (mobilní učebna, 10 ks) 
Komise zavazuje přesun této položky z kapitoly 1.1.1 Výdaje na přímé aktivity – investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. 
Kč NHIM) do kapitoly 1.1.2.3.1 Hardware a vybavení, a to z důvodu jejího chybného zařazení vzhledem k předpokládané 
ceně pořizovaných notebooků. 
 
1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 
Komise nad rámec hodnocení obou hodnotitelů, na základě návrhu ŘO zavazuje žadatele k přesunu položek této 
kapitoly do kapitoly 1.1.2.6.1 Outsourcované služby. Dle žadatelem předloženého popisu této položky se jedná o službu, 
nikoliv o autorský příspěvek. Současně Komise upozorňuje na nutnost realizace veřejné zakázky. 
 
1.1.2.1.1.1.06 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 1 
1.1.2.1.1.1.07 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 2 
1.1.2.1.1.1.08 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 3 
1.1.2.1.1.1.09 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 4 
1.1.2.1.1.1.10 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 5 
1.1.2.1.1.1.11 Školní koordinátor EV (0,2 úvazek) 6 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 2310. Na základě porovnání žadatelem popsané náplně 
práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV odpovídá pozici s 
danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424. 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 PA. 
 
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 realizace veřejné zakázky malého rozsahu na pol. 1.1.2.6.1.1 Pronájem prostor 
centra.  
 
I přes značně rozsáhlou analýzu tržního selhání ji Komise považuje za nekvalitně provedenou, neboť pomíjí existenci 
některých zdrojů, např. https://www.vernier.cz/experimenty/prehled, https://www.pasco.cz/sesorium#metodika 
a další, materiály poskytované ekocentry atd., pomíjí rovněž existenci dostupných zahraničních materiálů. I přes tyto 
nedostatky Komise konstatuje, že existence tržního selhání byla žadatelem prokázána. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že je povinen zajistit, aby kompletní výstupy projektu byly volně uživatelné 
prostřednictvím Metodického portálu rvp.cz. 
 
Dále Komise upozorňuje, že vzhledem k minimálním zkušenostem žadatele s cílovou skupinou je realizace projektu 
považována za velmi rizikovou. 
 

https://www.vernier.cz/experimenty/prehled
https://www.pasco.cz/sesorium#metodika
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Svět vzdělání, z. s. 

Název projektu Projektové učení 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012427 

Výsledný počet bodů 69 

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 8 010 240,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 844 680,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 165 560,00 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 odborný garant 16 500,00  32,00  528 000,00  -272 000,00 

1.1.2.1.1.1.2 Vedoucí odborné 
podpory 

20 000,00  32,00  640 000,00  -320 000,00 

1.1.2.1.1.1.3 Hlavní programátor 30 150,00  32,00  964 800,00  -475 200,00 

1.1.2.1.1.3.2 Pedagog zabezpečující 
ověření 

300,00  900,00  270 000,00  -90 000,00 

1.1.2.1.1.3.3 Zpracovatel odborného 
posudku 

340,00  200,00  68 000,00  -40 800,00 

1.1.2.1.1.3.6 Programátor 300,00  960,00  288 000,00  -144 000,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

533 200,00  1,00  533 200,00  -266 800,00 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

191 952,00  1,00  191 952,00  -96 048,00 

1.1.2.3.2.1 Multifunkční kopírka 27 600,00  0,00  0,00  -27 600,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 168 936,00  1,00  1 168 936,00  -433 112,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Hlavní odborný garant 
1.1.2.1.1.1.2 Vedoucí odborné podpory 
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazků těchto položek rozpočtu o 1/3, a to z důvodu částečného překryvu 
náplní práce mezi těmito pozicemi. Žadatelem nárokovaná výše úvazku obou pozic je Komisí shledána jako 
nadhodnocená. 
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1.1.2.1.1.1.3 Hlavní programátor 
1.1.2.1.1.3.6 Programátor 
Komise zavazuje žadatele ke snížení úvazků těchto položek rozpočtu o 1/3, to z důvodu částečného překryvu 
náplní práce mezi těmito pozicemi. Žadatelem nárokovaná výše úvazku obou pozic je Komisí shledána jako 
nadhodnocená. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Pedagog zabezpečující ověření 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 900. Vzhledem k délce ověřovací 
fáze shledala Komise žadatelem plánovaný rozsah pro zapojení této pozice do realizace projektu jako 
nadhodnocený a nehospodárný. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Zpracovatel odborného posudku 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 200. Přestože náplní práce této 
pozice je hodnocení velmi rozsáhlého DVZ, Komise konstatuje, že na zhodnocení jednoho DVZ (byť rozsáhlého), 
postačuje úvazek ve výši 200 hodin.  
 
1.1.2.1.1.3.7 Korektor 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání. 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 2642 Redaktoři, novináři. Plánovaná 
sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 2642 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu 
CZ-ISCO na kód 2642 Redaktoři, novináři v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu. 
 
1.1.2.3.2.1 Multifunkční kopírka 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů na základě porovnání projektů projednávaných 
danou Komisí mezi sebou k vyškrtnutí této položky z rozpočtu v plném rozsahu. Vzhledem k zaměření projektu 
a povaze plánovaných výstupů projektu žadatel dostatečně neprokázal potřebu pořízení tohoto zařízení pro práci 
na výstupech projektu, proto Komise shledala tuto položku jako nehospodárnou. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 
1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 
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 
 
Komise zavazuje žadatele ke snížení cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 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. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

Název projektu Interaktivní učebnice náboženství pro střední školy 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012303 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 3 787 500,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 2 679 000,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 108 500,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.07 Konzultant IT 300,00  225,00  67 500,00  -67 500,00 

1.1.2.1.1.3.08 Evaluace 0,00  0,00  0,00  -15 000,00 

1.1.2.1.1.3.09 Expert - posudek1 250,00  80,00  20 000,00  -20 000,00 

1.1.2.1.1.3.10 Expert - posudek 2 250,00  80,00  20 000,00  -20 000,00 

1.1.2.1.1.3.15 Zpracovatel metodiky 250,00  200,00  50 000,00  -50 000,00 

1.1.2.3.1.1 Dokovatelný tablet 0,00  0,00  0,00  -300 000,00 

1.1.2.3.1.2 Notebook - učebna 
žadatel 

0,00  0,00  0,00  -15 000,00 

1.1.2.3.1.5 Dokovací stanice 0,00  0,00  0,00  -120 000,00 

1.1.2.4.1 Sortware pro notebooky 4 300,00  6,00  25 800,00  -4 300,00 

1.1.2.6.1.3 Tisk metodik 0,00  0,00  0,00  -45 000,00 

1.1.2.6.1.4 Konference - malá 0,00  0,00  0,00  -30 000,00 

1.1.2.6.1.5 Konference - velká 0,00  0,00  0,00  -200 000,00 

1.2 Nepřímé náklady 535 800,00  1,00  535 800,00  -221 700,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.07 Konzultant IT 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2511 Systémoví analytici. Plánovaná sazba však nepřekračuje 
horní limit D9 kódu 2511 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2511 
v příloze Realizační tým před vydáním PA. Komise dále zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky 
rozpočtu na 225. Z popisu náplně práce této pozice vyplývá, že pracovní náplň (příprava a koordinace VŘ) z části 
patří dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů projektu. 
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1.1.2.1.1.3.08 Evaluace 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu, neboť evaluace bude 
řešit následné kroky, které se již netýkají realizace tohoto projektu (mj. příprava dalších dílů učebnice). 
 
1.1.2.1.1.3.09  Expert - posudek 1 
1.1.2.1.1.3.10  Expert - posudek 2 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 80. Komise shledala tuto výši 
dotace na vypracování expertních posudků za zcela přiměřenou a dostatečnou pro provedení dané činnosti.  
 
1.1.1.1.3.11 Expert – videospoty - zapojení 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2422. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 3512 Technici uživatelské podpory informačních 
a komunikačních technologií. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu dle ISPV. Komise tedy 
zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 3512 v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.14 Vedoucí odborného týmu 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 
2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.15 Zpracovatel metodiky 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 200. Vzhledem k náplni práce této 
pozice je žadatelem požadovaný úvazek shledán Komisí za nadhodnocený. 
 
1.1.2.1.1.4.1 autorský honorář 
1.1.2.1.1.4.2 autorský honorář 
1.1.2.1.1.4.3 autorský honorář 
Komise upozorňuje na nesoulad v označení položek a jejich charakteru a doporučuje před vydáním právního aktu 
upřesnit a popř. přesunout do DPČ vč. přiřazení správného kódu CZ-ISCO 2330 dle ISPV. 
 
1.1.2.3.1.1 Dokovatelný tablet 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle popisu v žádosti 
o podporu a jejích přílohách dojde k vybavení učebny žadatele, kde nebude probíhat povinné ověřování, ale 
průběžné ověřování, které není povinnou součástí projektu, a je tak shledáno vzhledem k dosažení cílů projektu 
jako neúčelné. 
 
1.1.2.3.1.5. Dokovací stanice 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to v souvislosti 
s vyškrtnutím položky 1.1.2.3.1.1 Dokovatelný tablet. 
 
1.1.2.3.1.2 Notebook – učebna žadatel 
Nad rámec hodnocení obou hodnotitelů, na základě návrhu ŘO Komise zavazuje k vyškrtnutí této položky 
z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Žadatel v žádosti o podporu ani v jejích přílohách dostatečně neprokázal 
potřebnost této položky pro realizaci projektu, proto je Komisí shledána jako neúčelná. 
 
1.1.2.4.1. Software pro notebooky 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 6, a to v souvislosti s vyškrtnutím 
položky 1.1.2.3.1.2 Notebook – učebna žadatel. 
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1.1.2.6.1.4 Konference – malá  
1.1.2.6.1.5 Konference – velká 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Komise neshledala 
tyto položky pro realizaci DVZ jako nezbytné, dle jejich popisu se jedná spíše o publicitu projektu. 
 
1.1.2.6.1.3 Tisk metodik 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů, na základě porovnání projektů 
projednávaných danou Komisí mezi sebou k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Při 
tvorbě DVZ materiálů není potřeba tisku metodik a položka je tak Komisí shledána jako nehospodárná a neúčelná. 
 
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 doplnění popisu stanovené cílové hodnoty tohoto indikátoru. 
  

Po krácení navrženém Komisí došlo ke snížení částky celkových způsobilých výdajů projektu pod minimální hranici 
stanovenou výzvou pro aktivitu č. 2. Dle bodu 6.4 článku 5 Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost o podporu 
k financování vzhledem k tomu, že žádost po změnách navržených Komisí nesplňuje podmínky výzvy. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Edukátor, o.p.s. 

Název projektu Studijní video pomůcky 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012422 

Výsledný počet bodů 65,5 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 9 860 556,66 Kč 

Komentář Komise 

Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Analýza byla zpracovaná pouze formálně, žadatel sice v doložené 
příloze všude uvedl „ne“, ale nevzal v úvahu, že již existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na téma finanční gramotnost (viz několik příkladů uvedených níže). Žadatel v příloze Analýza selhání tržního 
prostředí ani jinde v žádosti dostatečně nezdůvodnil, čím se jím plánované DVZ odlišují od jiných 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). Dle bodu 6.6 článku 5 Jednacího řádu Komise nedoporučuje žádost o podporu k financování 
vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky výzvy. 

Příklady DVZ zaměřených na obor finanční gramotnost: 

1.https://www.seduo.cz/financni-a-investicni-
gramotnost?gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O17M7bC_zHpufWzb-
wKQSI4ozJzFaGyv66Jb2wETdoHcFUMYXW8vFRoCKskQAvD_BwE 

2. https://financer.com/cz/osobni-finance/financni-gramotnost/ 

3. http://www.zodpovednespenezi.cz/dalsi-podpor/vyukove-prezentace-pro-zaky/ 

4. http://www.fgdoskol.cz/ 

5. https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_gramotnost 

6. https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
Existuje nesoulad mezi rozpočtem projektu a přílohou Komentář k rozpočtu. 
 
1.1.2.1.1.1.1 Plat hlavní manažer projektu - HPP, celý úvazek 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2422. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2422 
dle ISPV.  
 
1.1.2.1.1.1.2 Plat finanční manažer projektu - HPP, celý úvazek 
1.1.2.1.1.1.4 Plat manažer projektu - partner VŠTE - HPP, 20% úvazek 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 

https://www.seduo.cz/financni-a-investicni-gramotnost?gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O17M7bC_zHpufWzb-wKQSI4ozJzFaGyv66Jb2wETdoHcFUMYXW8vFRoCKskQAvD_BwE
https://www.seduo.cz/financni-a-investicni-gramotnost?gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O17M7bC_zHpufWzb-wKQSI4ozJzFaGyv66Jb2wETdoHcFUMYXW8vFRoCKskQAvD_BwE
https://www.seduo.cz/financni-a-investicni-gramotnost?gclid=CjwKCAjwyqTqBRAyEiwA8K_4O17M7bC_zHpufWzb-wKQSI4ozJzFaGyv66Jb2wETdoHcFUMYXW8vFRoCKskQAvD_BwE
https://financer.com/cz/osobni-finance/financni-gramotnost/
http://www.zodpovednespenezi.cz/dalsi-podpor/vyukove-prezentace-pro-zaky/
http://www.fgdoskol.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finan%C4%8Dn%C3%AD_gramotnost
https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM
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odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2411. Plánovaná sazba nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2411 
dle ISPV.  
 
 
 
1.1.2.1.1.1.1 Plat hlavní manažer projektu – HPP, celý úvazek 
1.1.2.1.1.1.2 Plat finanční manažer projektu – HPP, celý úvazek 
1.1.2.1.1.1.4 Plat manažer projektu – partner VŠTE – HPP, 20% úvazek 
1.1.2.1.1.1.5 Plat finanční manažer projektu - partner VŠTE – HPP, 20% úvazek 
1.1.2.1.1.1.6 Plat administrativní pracovník projektu – partner VŠTE – HPP, 30% úvazek 
Pozice jsou chybně zařazené v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity, výdaje spojené s činnostmi administrativního 
týmu projektu spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část kap. 8.7.4.3 do nepřímých nákladů 
projektu, tedy do kap. 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Další nedostatky nalezla Komise u stanovení indikátorů: 
Chybně nastavená cílová hodnota indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí. Žadatelem stanovená hodnota je 6, 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 má být správně uvedena hodnota 3. 
 
Chybí popis stanovení cílové hodnoty indikátorů. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Code Creator, s.r.o. 

Název projektu Publi - eKnihy 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012434 

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 8 980 936,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 589 026,25 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 391 910,00 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 Projektový manažer 0,00  0,00  0,00  -504 000,00 

1.1.2.1.1.1.2 Finanční manažer 0,00  0,00  0,00  -396 000,00 

1.1.2.1.1.3.1 Autor/metodik 5 000,00  35,00  175 000,00  -175 000,00 

1.1.2.1.1.3.2 Autor/metodik 5 000,00  35,00  175 000,00  -175 000,00 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

965 250,00  1,00  965 250,00  -653 499,00 

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 500,00  35,00  42 471,00  -10 029,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 317 805,25  1,00  1 317 805,25  -478 382,00 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Projektový manažer 
1.1.2.1.1.1.2 Finanční manažer 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí těchto položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu. Dle Pravidel pro 
žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 spadají výdaje spojené s činnostmi administrativního týmu 
projektu do nepřímých nákladů projektu. 
 
1.1.2.1.1.3.1 Autor/metodik 
1.1.2.1.1.3.2 Autor/metodik 
Komise upozorňuje, že dle informací uvedených žadatelem je v žádosti v tabulce rozpočtu a v příloze Komentář 
k rozpočtu uvedeno 10 000 Kč/měsíc, což při sazbě 200 Kč/hod. činí 50 hodin měsíčně, tzn., že po 6 měsících bude 
DPP vyčerpána. Současně Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra na základě návrhu ŘO ke krácení 
jednotkové ceny této položky rozpočtu na 5 000,- Kč, tj. při plánované sazbě 200,- Kč/hod. se jedná o 25 hodin 
měsíčně. V popisu náplně práce uvedené v příloze Realizační tým se objevují i činnosti, které svým charakterem 
dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 spadají do nepřímých nákladů projektu 
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(publicita projektu). Komise dále zavazuje žadatele, aby u této položky v rozpočtu projektu uvedl jednotkovou 
cenu jako sazbu za 1 hod. a počet jednotek jako celkový počet odpracovaných hodin po dobu realizace projektu 
a dále Komise zavazuje žadatele k s tím související opravě přílohy Realizační tým. 
 
Komise dále identifikovala nesoulad ve stanovení platů v rozpočtu projektu a v příloze Realizační tým a zavazuje 
žadatele k opravě přílohy Realizační tým tak, aby byla v souladu s rozpočtem projektu. 
 
Komise dále upozorňuje, že v odborném týmu chybí některé pozice (např. posuzovatelé, ověřovatelé DVZ), což 
představuje dle názoru Komise značné riziko ohrožující úspěšnou realizaci projektu. Komise tedy doporučuje 
žadateli jejich zařazení do projektu a dofinancování z vlastních zdrojů. 
 
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 
 
Žadatel v žádosti ani přílohách explicitně nevyjádřil, že budou splněny některé z podmínek stanovených výzvou 
(např. doložení zpráv nezávislých posuzovatelů). Komise tedy upozorňuje žadatele, že v průběhu realizace 
projektu je nutné dodržovat veškeré podmínky výzvy pro aktivitu č. 2 stanovené Pravidly pro žadatele a příjemce 
– specifická část. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Společnost pro kvalitu školy, z. s. 

Název projektu Řízení přírodovědných procesů digitálními technologiemi 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012325 

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 

 4 0  0  0  

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

Požadovaná výše finanční podpory 8 344 687,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 148 750,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 195 937,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Pedagog inovátor 
zapojených škol 

200,00  14 000,00  2 800 000,00  -200 000,00 

1.1.2.1.1.3.2 Oborový poradce 250,00  1 500,00  375 000,00  -675 000,00 

1.1.2.1.1.3.4 Pedagog inovátor 
partnerských škol 

200,00  900,00  180 000,00  -240 000,00 

1.1.2.1.1.3.5 Posuzovatel digitálních 
zdrojů 

250,00  200,00  50 000,00  -25 000,00 

1.1.2.6.1.1 Vedení úvodních a 
odborných workshopů 

0,00  0,00  0,00  -208 000,00 

1.1.2.6.1.2 Občerstvení na 
jednodenních setkáních 

0,00  0,00  0,00  -117 000,00 

1.1.2.6.1.3 Pronájem místností na 
jednodenních setkáních 

0,00  0,00  0,00  -48 000,00 

1.1.2.6.1.4 Ubytování pedagogů na 
závěrečném setkání 

0,00  0,00  0,00  -91 000,00 

1.1.2.6.1.5 Strava pedagogů na 
závěrečném setkání 

0,00  0,00  0,00  -39 000,00 

1.1.2.7.1 Jízdné pro pedagogy 
inovátory na setkání 

0,00  0,00  0,00  -113 750,00 

1.2 Nepřímé náklady 1 229 750,00  1,00  1 229 750,00  -439 187,50 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 

1.1.2.1.1.3.1 Pedagog inovátor zapojených škol 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 14 000, tj. ke zkrácení zapojení této 
pozice na 28 měsíců. Vzhledem k obsahu a cílům projektu je plánovaný počet hodin na zpracování 2 DVZ Komisí 
shledán jako nadhodnocený.  
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1.1.2.1.1.3.2 Oborový poradce 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 1 500, neboť je svým rozsahem 
nadhodnocena.  Vzhledem k popisu pracovní činnosti je snížení počtu hodin na 1 500 hodin (5 osob, 10 hodin 
měsíčně, 30 měsíců) pro tuto pozici shledáno Komisí jako zcela dostatečné. 
 
1.1.2.1.1.3.4 Pedagog inovátor partnerských škol 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 900, neboť je svým rozsahem hodin 
nadhodnocena. Snížení počtu hodin z 2 100 hodin na 900 hodin (pro 3 osoby na 6 měsíců, tj. 50 hodin/osoba 
měsíčně) je na přípravu ověřování a sepsání zprávy o ověřování shledáno Komisí jako zcela dostatečné. 
 
1.1.2.1.1.3.5 Posuzovatel digitálních zdrojů 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 100, neboť je svým rozsahem hodin 
nadhodnocena. 100 hodin na vypracování dvou posudků shledala Komise jako zcela dostatečné. 
 
1.1.2.6.1.1 Vedení úvodních a odborných workshopů 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani 
jejích přílohách žadatel dostatečně neprokázal její nezbytnost pro řešení projektu. Komise proto shledala tuto 
položku jako neúčelnou. 
 
1.1.2.6.1.3 Pronájem místností na jednodenních setkáních 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí této položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani 
jejích přílohách žadatel dostatečně neprokázal její nezbytnost pro řešení projektu a pro tvorbu DVZ. Komise proto 
shledala tuto položku jako neúčelnou. 
 
1.1.2.6.1.2 Občerstvení na jednodenních setkáních 
1.1.2.6.1.4 Ubytování pedagogů na závěrečném setkání 
1.1.2.6.1.5 Strava pedagogů na závěrečném setkání 
1.1.2.7.1. Jízdné pro pedagogy inovátory na setkání 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení arbitra na základě návrhu ŘO k vyškrtnutí těchto položek 
z rozpočtu projektu v plném rozsahu. V žádosti o podporu ani jejích přílohách žadatel dostatečně neprokázal její 
nezbytnost pro řešení projektu a pro tvorbu DVZ. Komise proto shledala tuto položku jako neúčelnou. 
 
Komise dále upozorňuje žadatele na velmi podhodnocenou pozici programátora, což představuje dle názoru 
Komise možné riziko ohrožující úspěšnou realizaci projektu. 
 
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 2 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. 
 
Prokázání existence tržního selhání není dostatečně podrobné, v přílohách chybí konkrétnější popis materiálů, 
které se zabývají počítačem řízeným experimentem (např. https://www.vernier.cz/experimenty/prehled, 
https://www.pasco.cz/sesorium#metodika a další, např. publikace prof. Bílka z UK). Na uvedených odkazech je 
možné nalézt metodiky pro počítačem řízené experimenty, které se zabývají obdobnou problematikou, jaká je 
uvedená v projektu. Komise nicméně konstatuje, že i přes výše uvedené nedostatky žadatel existenci tržního 
selhání prokázal a zavazuje ho tedy pouze k úpravě přílohy Analýza selhání tržního prostředí před vydáním 
právního aktu dle reálného stavu na trhu. 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace 

Název projektu POČÍTAČE-INFORMATIKA-TECHNOLOGIE 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012436 

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 

 4 0 0  0  

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 9 472 622,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 690 827,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

4 781 795,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.1 odborný řešitel - tvůrce 
DUM 

250,00  9 000,00  2 250 000,00  -2 250 000,00  

1.1.2.1.1.2.4 odborný oponent 292,00  600,00  175 200,00  -208 800,00  

1.1.2.1.1.2.5 ověřovatel - partnerská 
škola 1 

220,00  200,00  44 000,00  -132 000,00  

1.1.2.1.1.2.6 ověřovatel - partnerská 
škola 2 

220,00  200,00  44 000,00  -132 000,00  

1.1.2.1.1.2.7 ověřovatel - partnerská 
škola 3 

220,00  200,00  44 000,00  -132 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

687 810,00  1,00  687 810,00  -713 700,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

247 611,60  1,00  247 611,60  -256 936,40  

1.2 Nepřímé náklady 938 165,40  1,00  938 165,40  -956 359,10  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.1 odborný řešitel, tvůrce DUM 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 2166. 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 Programátoři počítačových aplikací specialisté. 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 PA. 
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1.1.2.1.1.2.1 odborný řešitel, tvůrce DUM 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 9000. Jedná se o vytvoření 100 
DUM, které budou obsahovat video v rozsahu 3–4 minuty, pracovní list, prezentaci a interaktivní test, žadatel 
nerozklíčoval položku dle činností, rozsah 180 hodin na 1 DUM je Komisí shledán jako nadhodnocený, a to 
i s ohledem na to, že se na vytvoření DUM budou podílet i další pozice realizačního týmu projektu.  
 
1.1.2.1.1.2.4 odborný oponent 
Na základě návrhu arbitra a dále na základě porovnání s ostatními projednávanými projekty danou Komisí mezi 
sebou Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 600. Žadatelem plánovaný 
rozsah této pozice je vzhledem k rozsahu projektu shledán jako nadhodnocený. Dále Komise zavazuje žadatele ke 
krácení jednotkové sazby na horní limit D9 ISPV kódu 2310 dle odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu 
jednání Komise za poslední sledované období rok 2018 ve výši 292,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.5 ověřovatel - partnerská škola 1 
1.1.2.1.1.2.6 ověřovatel - partnerská škola 2 
1.1.2.1.1.2.7 ověřovatel - partnerská škola 3 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek u těchto položek rozpočtu na 200. Vzhledem k rozsahu 
plánovaných aktivit projektu shledala Komise žadatelem plánovaný počet jednotek jako nadhodnocený. 
 
Manažer projektu (hrazeno z nepřímých výdajů) 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy, nad rámec hodnotitelů, 
zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 v příloze Realizační tým před vydáním PA. 
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě následující formální chyby v příloze Realizační tým, kde je u pozice 
ověřovatel - partnerská škola (1 – 3) uvedena doba trvání úvazku v měsících 80 měsíců, dle rozpočtu projektu se 
počítá s dobou ověřování po dobu 10 měsíců.  
 
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 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem, indikátory neodpovídají obsahu zvolené aktivity č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů. 
 
Nejsou uvedeny popisy hodnot jednotlivých indikátorů, Komise zavazuje žadatele k jejich doplnění před vydáním 
PA. 
 
Výše krácení navržená Komisí přesáhla 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. Komise v souladu s bodem 
6.5 Jednacího řádu nedoporučuje projekt k podpoře. 
 

  

http://www.ispv.cz/
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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.    
 
Komise se zohledněním dílčí alokace klíčové aktivity výzvy č. 2 Podpora vzniku digitálních 
vzdělávacích zdrojů 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. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů.  

- Doporučené projekty, které ve věcném hodnocení obdržely 78 bodů a méně a na které 
nevystačila dílčí alokace stanovená pro klíčovou aktivitu č. 2, navrhuje Komise se zohledněním 
jejich kvality a vzhledem k výsledkům předchozích jednání Komisí pro ostatní aktivity výzvy 
zařadit do Zásobníku náhradních projektů.  

- 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) a více. 

- S ohledem na pravidla pro hodnocení a výběr projektů stanovené pro výzvu 02_18_067 
navrhuje Komise k zařazení do Zásobníku náhradních projektů OP VVV všechny projednané 
projekty, které obsahují povinně volitelnou aktivitu 2, 3 a 5 a na které nevystačí finanční 
alokace dané aktivity. Projekty budou v Zásobníku seřazeny sestupně dle počtu bodů 
přidělených ve fázi věcného hodnocení, a to bez ohledu na zvolenou povinně volitelnou 
aktivitu.  

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. Lenka Menclová 
 

 

 

 

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_067/0012276 
Tvorba inovativních digitálních 
vzdělávacích zdrojů 

Univerzita Karlova 9 996 658,75 9 996 658,75 9 879 073,75 9 879 073,75 86,5 

2.-3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012380 
Ústav modelů ve vzdělávání, 
zapsaný ústav - pracovní listy 
pro 21. století 

Ústav modelů ve vzdělávání, 
zapsaný ústav 

7 786 070,00 17 782 728,75 7 786 070,00 17 665 143,75 84,5 

2.-3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012420 
ADAM - Vzdělávací nástroj 
inovativně kombinující tradiční 
pomůcky a tablety 

Pedagogicko-psychologická 
poradna STEP s.r.o. 

5 908 580,50 23 691 309,25 5 352 474,75 23 017 618,50 84,5 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012390 

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

EDHANCE s. r. o. 8 438 884,38 32 130 193,63 8 426 984,38 31 444 602,88 83,5 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012321 

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

Západočeská univerzita 
v Plzni 

9 990 240,00 42 120 433,63 8 419 640,00 39 864 242,88 82,5 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012385 Štít budoucnosti 
Institut průmyslového 
managementu, spol. s r.o. 

9 999 755,00 52 120 188,63 7 884 467,50 47 748 710,38 80,5 

7. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379 Předškolák na jedničku 
Centrum pro rozvoj a 
podporu regionů, o.p.s. 

9 888 492,00 62 008 680,63 8 503 468,00 56 252 178,38 80 

8.-10. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361 
Implementace digitalizace pro 
logistiku 

Vysoká škola logistiky o.p.s. 5 505 700,00 67 514 380,63 5 362 450,00 61 614 628,38 79,5 

8.-10. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012278 
Digitální kompetence - brána 
rozvoje od A do Z 

Masarykova univerzita 9 996 725,00 77 511 105,63 9 996 725,00 71 611 353,38 79,5 

8.-10. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012421 
Cesta kávy: Tvorba digitálního 
vzdělávacího nástroje ve 
společnosti NORDBEANS s.r.o. 

NORDBEANS s.r.o. 6 650 650,30 84 161 755,93 6 110 985,23 77 722 338,61 79,5 
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Poř. č. Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná výše 
finanční podpory 

kumulativně  
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
(v Kč) 

Maximální 
schválená výše 

finanční podpory 
kumulativně 

(v Kč) 

V
ýs

le
d

n
ý 

p
o

če
t 

bo
d

ů
 

11.-12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012345 
Elektronická učebnice fyziky pro 
gymnázia 

Gymnázium Matyáše Lercha, 
Brno, Žižkova 55, 
příspěvková organizace 

7 896 877,50 92 058 633,43 7 894 733,75 85 617 072,36 79 

11.-12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432 
Khan Academy pro střední školy 
česky 

BAKALÁŘI software s.r.o. 9 048 375,00 101 107 008,43 8 754 180,85 94 371 253,21 79 
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VI. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV 
 

P
o

ř.
 č

. 

Reg. č. projektu Žadatel Název projektu 
Požadovaná 
výše finanční 

podpory (v Kč) 

Požadovaná 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_067/0012326 Školní multimediální knihovna 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 

3 913 307,50 3 913 307,50 79 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012314 EDUGLOBE Centrum pro bezpečný stát z.s. 6 963 535,58 10 876 843,08 69,5 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012343 Digitální kompetence v geografii Mateřská škola Náš svět, s.r.o. 5 664 515,00 16 541 358,08 68 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012303 Interaktivní učebnice náboženství pro střední školy Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 3 787 500,00 20 328 858,08 67,5 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012402 Vesmírné tabletárium SCIENCE IN (CZ), s.r.o. 9 996 218,75 30 325 076,83 67 

6. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012422 Studijní video pomůcky Edukátor, o.p.s. 9 860 556,66 40 185 633,49 65,5 

7. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012330 Informační bezpečnost 
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví 
Brno, příspěvková organizace 

8 750 005,00 48 935 638,49 64 

8.-9. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012352 CoJe! Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 9 981 700,00 58 917 338,49 61 

8.-9. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012436 POČÍTAČE-INFORMATIKA-TECHNOLOGIE 
Základní škola Hodonín, Vančurova 2, příspěvková 
organizace 

9 472 622,50 68 389 960,99 61 
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1. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012344 

SVP online portál a sada aplikací 
pro výuku a práci s dětmi se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Pasparta Publishing, s.r.o. 7 312 685,00 7 312 685,00 6 766 765,00  6 766 765,00  78 KA 2 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012413 Ekologické vzdělávání 
Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením 

9 859 710,00 17 172 395,00 8 641 650,00  15 408 415,00  77,5 KA 2 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012381 Hrátky s fyzikou VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 9 983 880,00 27 156 275,00 9 686 380,00  25 094 795,00  77 KA 2 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012337 Digitální a virtuální vzdělávání 
Bezpečnostně právní akademie Brno, 
s.r.o., střední škola 

9 972 892,50 37 129 167,50 9 073 392,50  34 168 187,50  76,5 KA 2 

5. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012336 
Virtuální Realita - Orbis pictus 21. 
století 

Vyšší odborná škola informačních studií 
a Střední škola elektrotechniky, 
multimédií a informatiky 

9 472 980,00 46 602 147,50 8 399 995,10  42 568 182,60  73,5 KA 2 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012346 
Digitální vzdělávací zdroj pro 
výuku zeměpisu 

ADRA, o.p.s. 6 512 300,00 53 114 447,50 6 506 675,00  49 074 857,60  72 KA 2 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012356 
Sdílení zkušenosti v digitálním 
vzdělávání 

Střední škola dopravy, obchodu a 
služeb Moravský Krumlov, příspěvková 
organizace 

9 998 960,20 63 113 407,70       8 498 248,50   57 573 106,10  72 KA 5 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012183 
Digitální technologie ve výuce a 
šíření dobré praxe - ZŠ Jarov 

Základní škola a mateřská škola Jarov, 
Praha 3, V Zahrádkách 48/1966 

5 831 000,00 68 944 407,70       5 808 920,00   63 382 026,10  72 KA 5 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012372 
DIGI INOVACE - BEZPEČNĚ, 
EFEKTIVNĚ, ZÁBAVNĚ 

Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., 
střední škola 

7 963 510,00 76 907 917,70       7 041 850,00   70 423 876,10  72 KA 5 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012214 
Metoda rozšířené reality ve výuce 
na základních školách 

Základní škola Ostrov, Masarykova 
1289, příspěvková organizace 

7 884 322,50 84 792 240,20       6 780 887,50   77 204 763,60  72 KA 5 

6.-11. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012268 SMART Plzeňáčci 
Benešova základní škola a mateřská 
škola Plzeň, Doudlevecká 35, 
příspěvková organizace 

9 999 187,50 94 791 427,70       7 393 092,00   84 597 855,60  72 KA 5 



 

29 
  

P
o

ř.
 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
 

Č
. K

A
 

12. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012374 Šíření příkladů dobré praxe škol 2. základní škola Heuréka, s.r.o. 9 774 700,00 104 566 127,70       8 416 260,00   93 014 115,60  71 KA 5 

13. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012274 
PIGŽU - Podpora informační 
gramotnosti žáků a učitelů 

Univerzita Palackého v Olomouci 9 999 528,25 114 565 655,95 9 933 653,25  102 947 768,85  70,5 KA 2 

14. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012427 Projektové učení Svět vzdělání, z. s. 8 010 240,00 122 575 895,95 5 844 680,00  108 792 448,85  69 KA 2 

15.-16. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012291 Cesta k výjimečnosti Základní škola Kladno, Moskevská 2929 9 206 001,25 131 781 897,20       9 071 751,25   117 864 200,10  68 KA 5 

15.-16. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012334 Exempla trahunt 
CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO 
ŘÁDU 

7 520 500,00 139 302 397,20       7 520 500,00   125 384 700,10  68 KA 5 

17.-18. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012387 
Využívání Smart IoT technologií 
ve výuce na středních školách 

Technologické centrum Písek s.r.o. 6 207 425,00 145 509 822,20 3 117 550,00  128 502 250,10  67,5 KA 2 

17.-18. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012383 
Business talent - podpora zájmu 
žáků středních škol o podnikání 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 3 983 980,00 149 493 802,20 3 645 730,00  132 147 980,10  67,5 KA 2 

19. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012401 
Šíření inovativních metod výuky 
za pomoci robotických stavebnic, 
v MS kraji 

Gymnázium Mikuláše Koperníka, 
Bílovec, příspěvková organizace 

4 919 779,50 154 413 581,70       4 801 164,50   136 949 144,60  67 KA 5 

20. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012359 SMART školy P13 
Fakultní základní škola Pedagogické 
fakulty UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 

9 974 595,00 164 388 176,70       8 305 603,75   145 254 748,35  66,5 KA 5 

21. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012340 
iVčely bzzz-učí: Svět včel v 
digitálním vzdělávání 

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády 14 354 698,69 178 742 875,39 10 123 810,95  155 378 559,30  66 KA 3 

22.-23. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012416 
Digitální brána k porozumění 
skutečnému světu 

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

7 236 325,00 185 979 200,39 6 953 668,75  162 332 228,05  65 KA 3 

22.-23. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012410 
Šíření inovativních metod výuky 
za pomoci moderní jazykové 
laboratoře, v MS kraji 

Základní škola a mateřská škola Český 
Těšín Kontešinec, příspěvková 
organizace 

7 948 346,21 193 927 546,60       7 797 723,71   170 129 951,76  65 KA 5 
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24. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012350 
Průmysl 4.0 ve zpracování dřeva - 
progresivní přístup ke vzdělávání 

Mendelova univerzita v Brně 9 983 650,00 203 911 196,60 8 272 100,00  178 402 051,76  64,5 KA 2 

25. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012332 
Autoevaluační aplikace pro 
zvyšování digitální gramotnosti 
žáků 

EDUkační LABoratoř, z. s. 6 250 765,00 210 161 961,60 5 095 015,00  183 497 066,76  64 KA 2 

26. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012347 Dilematorium POST BELLUM,  o.p.s. 14 964 083,75 225 126 045,35 11 982 416,25  195 479 483,01  63 KA 3 

27. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012311 
Implementace digitálních 
technologií do vzdělávacího 
procesu na Rokycansku 

Gymnázium a Střední odborná škola, 
Rokycany, Mládežníků 1115 

5 296 792,50 230 422 837,85       3 851 184,00   199 330 667,01  62,5 KA 5 

28.-29. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012434 Publi - eKnihy Code Creator, s.r.o. 8 980 936,25 239 403 774,10 6 589 026,25  205 919 693,26  62 KA 2 

28.-29. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012389 Přírodní vědy v kapse IQLANDIA, o.p.s. 10 914 170,00 250 317 944,10 5 645 695,44  211 565 388,70  62 KA 3 

30. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012365 
Inovace a digitalizace výuky pro 
třídy budoucnosti 

Základní škola Přerov, Trávník 27 9 710 620,00 260 028 564,10       6 602 808,83   218 168 197,53  61,5 KA 5 

31.-32. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012325 
Řízení přírodovědných procesů 
digitálními technologiemi 

Společnost pro kvalitu školy, z. s. 8 344 687,50 268 373 251,60 6 148 750,00  224 316 947,53  61 KA 2 

31.-32. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012185 
Metoda 3D tisku ve výuce na 
základních školách 

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 7 978 510,00 276 351 761,60       7 888 510,00   232 205 457,53  61 KA 5 

33.-34. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012295 Finská cesta 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr 
Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069 

6 769 332,50 283 121 094,10       5 820 390,00   238 025 847,53  60 KA 5 

33.-34. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012364 Inspirující škola Střední průmyslová škola Otrokovice 4 781 857,50 287 902 951,60       3 792 462,50   241 818 310,03  60 KA 5 
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