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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 28. 5. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

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 
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 Univerzita Karlova 

Název projektu Tvorba inovativních digitálních vzdělávacích zdrojů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012276 

Výsledný počet bodů 86,5 

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 9 996 658,75 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 879 073,75 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních prostředků 117 585,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.3 Korektor textu 270,00  700,00  189 000,00  -70 200,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

823 700,00  1,00  823 700,00  -17 550,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

296 532,00  1,00  296 532,00  -6 318,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 975 814,75  1,00  1 975 814,75  -23 517,00  

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 

1.1.2.1.1.2.3 Korektor textu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek z 960 hodin na 700 hodin, tj. 50 hodin na korekturu 1 DVZ. 
Zapojení korektora textu v plánovaném rozsahu je shledáno jako nadhodnocené a tedy nehospodárné. 50 hodin 
na korekturu 1 DVZ je na základě odborného posouzení zcela dostačující. 

Komise dále zavazuje žadatele před vydáním právního aktu k doplnění administrativního týmu do přílohy 
Realizační tým. 

Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 

Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav 

Název projektu 
Ústav modelů ve vzdělávání, zapsaný ústav - pracovní listy 
pro 21. století 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012380 

Výsledný počet bodů 84,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 786 070,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 786 070,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.7 Grafik (UX specialista) 
1.1.2.1.1.2.8 Odborný pracovník 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic 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 2513. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
2513 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2513 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 
 
Komise zavazuje žadatele k podrobnějšímu popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet produktů 
polytechnického vzdělávání. Žadatel v žádosti popisuje tvorbu 3 modulů, ale pouze 1 DVZ. 
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Pořadové číslo  3. 

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

Název projektu Předškolák na jedničku 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012379 

Výsledný počet bodů 80 

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 9 888 492,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 503 468,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 385 024,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.02 Metodik akademik 0,00  0,00  0,00  -261 120,00  

1.1.2.1.1.1.03 Metodik akademik 0,00  0,00  0,00  -65 280,00  

1.1.2.1.1.1.07 Odborný garant 
interaktivních výstupů 

0,00  0,00  0,00  -261 120,00  

1.1.2.1.1.1.08 Odborný garant 
interaktivních výstupů 

0,00  0,00  0,00  -65 280,00  

1.1.2.1.1.2.1 Mentor praxe MŠ 0,00  0,00  0,00  -174 080,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 021 040,00  1,00  1 021 040,00  -206 720,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

367 574,40  1,00  367 574,40  -74 419,20  

1.2 Nepřímé náklady 1 700 693,60  1,00  1 700 693,60  -277 004,80  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.02 Metodik akademik 
1.1.2.1.1.1.03 Metodik akademik 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to 
vzhledem k duplicitě pracovní náplně s pracovní pozicí 1.1.2.1.1.1.01 Metodik akademik. S ohledem na plánovaný 
rozsah aktivit projektu je zapojení více osob do realizace projektu s totožnou náplní práce shledáno jako 
nadhodnocené a tedy nehospodárné. 
 
1.1.2.1.1.1.07 Odborný garant interaktivních výstupů 
1.1.2.1.1.1.08 Odborný garant interaktivních výstupů  
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to 
vzhledem k duplicitě pracovní náplně s pracovní pozicí 1.1.2.1.1.1.06 Odborný garant interaktivních výstupů. 
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S ohledem na plánovaný rozsah aktivit projektu je zapojení více osob do realizace projektu s totožnou náplní 
práce shledáno jako nadhodnocené a tedy nehospodárné. 
 
1.1.2.1.1.2.1 Mentor praxe MŠ 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky z rozpočtu projektu v plném rozsahu, a to vzhledem 
k duplicitě pracovní náplně s pracovní pozicí 1.1.2.1.1.1.04 Mentor praxe MŠ. S ohledem na plánovaný rozsah 
aktivit projektu je zapojení více osob do realizace projektu s totožnou náplní práce shledáno jako nadhodnocené 
a tedy nehospodárné. 
 
1.1.2.1.1.1.01 Metodik akademik 
1.1.2.1.1.1.04 Mentor praxe MŠ 
1.1.2.1.1.1.06 Odborný garant interaktivních výstupů 
1.1.2.1.1.2.2 Mentor praxe ZŠ 1. stupeň 
1.1.2.1.1.2.6 Externí posuzovatel pedagog 
1.1.2.1.1.2.7 Externí posuzovatel nepedagog 
1.1.2.1.1.3.2 Mentor praxe MŠ special. potřeby 
V příloze Realizační tým je u těchto pozic uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424. 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. 
 
1.1.2.1.1.1.06 Odborný garant interaktivních výstupů 
Komise zavazuje žadatele u této položky před vydáním PA k opravě jednotkové ceny a počtu jednotek, a to 
vzhledem k formální záměně těchto údajů při tvorbě rozpočtu projektu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
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 chybějícího popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet 
produktů polytechnického vzdělávání. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Vysoká škola logistiky o.p.s. 

Název projektu Implementace digitalizace pro logistiku 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012361 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 5 505 700,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 362 450,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

143 250,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor partnerské školy 
(3 osoby) 

330,00  750,00  247 500,00  -49 500,00  

1.1.2.3.1.12 Síťové uložiště 0,00  0,00  0,00  -14 000,00  

1.1.2.3.1.13 Disky do síťového uložiště (3 
disky po 8 TiB) 

0,00  0,00  0,00  -23 100,00  

1.1.2.3.1.14 Testovací laboratoř - stůl 0,00  0,00  0,00  -13 500,00  

1.1.2.3.1.15 Testovací laboratoř - židle 0,00  0,00  0,00  -10 500,00  

1.1.2.3.1.16 Testovací laboratoř - skříňka 
na vybavení 

0,00  0,00  0,00  -4 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 072 490,00  1,00  1 072 490,00  -28 650,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Koordinátor partnerské školy (3 osoby) 
Komise zavazuje žadatele u výše uvedené položky rozpočtu ke snížení počtu hodin z 300 na 250 hodin pro každou 
ze 3 osob na této pozici, tj. celkové krácení položky z 900 hodin na 750 hodin. Zapojení koordinátora v plánované 
výši je vzhledem k rozsahu projektu a jeho aktivit shledáno jako nadhodnocené a tedy nehospodárné. 
 
1.1.2.3.1.12 Síťové úložiště 
1.1.2.3.1.13 Disky do síťového úložiště 
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 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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1.1.2.3.1.14 Testovací laboratoř - stůl 
1.1.2.3.1.15 Testovací laboratoř - židle 
1.1.2.3.1.16 Testovací laboratoř - skříňka na vybavení 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedených položek, v Komentáři k rozpočtu není řádně zdůvodněna 
jejich potřebnost pro realizaci aktivit projektu.  
 
Komise dále zavazuje žadatele k úpravě přílohy Realizační tým před vydáním PA tak, aby byly uvedené vazby 
pracovních pozic na položky rozpočtu v souladu s rozpočtem projektu uvedeným v žádosti o podporu. 
 
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  5. 

Název žadatele 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 

Název projektu Školní multimediální knihovna 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012326 

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 Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 3 913 307,50 Kč 

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na obory zdravotnictví a finanční služby a ochrana dat na Internetu (příklady viz níže), žadatel v žádné z příloh 
Analýza selhání tržního prostředí digitálních vzdělávacích zdrojů ani jinde v žádosti dostatečně nezdůvodnil, čím 
se jím plánované DVZ odlišují od již existujících zdrojů a v čem spočívá jejich inovativnost a interaktivita (viz body 
1 a 4 na str. 10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). 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 obory zdravotnictví a finanční služby a ochrana dat na 
Internetu: 
 
1. Cvičení z hematologie 
Příprava fyziologického roztoku: Gymnázium Jiřího Ortena - https://www.youtube.com/watch?v=vip9p_IYMNI 
Stanovení krevní skupiny: https://www.youtube.com/watch?v=J5xSUhyXyIE 
 
2. Finanční služby a ochrana dat na Internetu 
Internetové bankovnictví: CZ.NIC - https://www.jaknainternet.cz/page/1186/internetove-bankovnictvi/, 
ŠIK CZ - https://www.youtube.com/watch?v=PuOOEudDdJU 
Ochrana osobních údajů: CZ.NIC - https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/, 
epravo.cz - https://www.youtube.com/watch?v=Mu5oqQ2pqj8 
Placení na internetu: CZ.NIC - https://www.jaknainternet.cz/page/1224/placeni-na-internetu/ 
Sociální inženýrství: ESET Česká republika - https://www.youtube.com/watch?v=-QvFbVes0-Q 
 
3. Masáže  
Klasická masáž zad a šíje: ČVUT fakulta biomedicínského inženýrství:  https://www.youtube.com/watch?v-
RITWHBeC-RA 
Masáž obličeje: ČVUT fakulta biomedicínského inženýrství - https://www.youtube.com/watch?v=kB6h9_3m_Og 
Reflexní masáž: www.vyukareflexniterapie.cz - https://www.youtube.com/watch?v=G8q2IZK20dg 
 
4. Ošetřovatelství 
Měření glykémie: Fora Diamond - https://www.youtube.com/watch?v=7nzUvDrPOvo 
Měření krevního tlaku: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - https://www.youtube.com/watch?-
v=Yjq5lZzp41E 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vip9p_IYMNI
https://www.youtube.com/watch?v=J5xSUhyXyIE
https://www.jaknainternet.cz/page/1186/internetove-bankovnictvi/
https://www.youtube.com/watch?v=PuOOEudDdJU
https://www.jaknainternet.cz/page/1183/ochrana-osobnich-udaju/
https://www.youtube.com/watch?v=Mu5oqQ2pqj8
https://www.jaknainternet.cz/page/1224/placeni-na-internetu/
https://www.youtube.com/watch?v=-QvFbVes0-Q
https://www.youtube.com/watch?v=RITWHBeC-RA
https://www.youtube.com/watch?v=RITWHBeC-RA
https://www.youtube.com/watch?v=kB6h9_3m_Og
http://www.vyukareflexniterapie.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=G8q2IZK20dg
https://www.youtube.com/watch?v=7nzUvDrPOvo
https://www.youtube.com/watch?v=Yjq5lZzp41E
https://www.youtube.com/watch?v=Yjq5lZzp41E
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5. První pomoc 
Resuscitace: Česká resuscitační rada - http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/,  
Univerzita Karlova - https://www.lf3.cuni.cz/3LF-779.html 
Tepenné krvácení: Červený kříž - https://www.youtube.com/watch?v=hVk0-s8HG8Q 
 
6. Zubní technika  
Fixní můstek: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola - https://zsp.zshk.cz/vyuka/fixni-
mustek.aspx 
Zubní můstek: https://www.youtube.com/watch?v=UnFEFJPtcoc) 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.2.3 Technik audio-video 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 3521. Žadatel nikterak nezdůvodnil překročení 
horního limitu D9 tohoto kódu pro platovou sféru dle odkazu www.ispv.cz, která je k datu jednání Komise za 
poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 214,- Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.3 Posuzovatel z praxe 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 2424. Žadatel nikterak nezdůvodnil překročení 
horního limitu D9 tohoto kódu pro platovou sféru dle odkazu www.ispv.cz, která je k datu jednání Komise za 
poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 299,-Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.3.4 Metodik pro tvorbu multimedií 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2513, který není pro platovou sféru 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 2514. Žadatel nikterak 
nezdůvodnil překročení horního limitu D9 tohoto kódu pro platovou sféru dle odkazu www.ispv.cz, která je k datu 
jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 320,- Kč/hod. 
 
1.1.2.3.1.07 Externí SSD disk 
1.1.2.3.1.08 Adaptér SSD disku 
1.1.2.3.1.09 Flash disk 
1.1.2.3.1.12 Náhradní paměťová karta SD/SDHC 
1.1.2.3.1.13 Náhradní baterie 
Žadatel tyto položky chybně zařadil do přímých nákladů. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kapitoly 8.7.4.3 spadají veškeré nosiče dat do nepřímých nákladů, a to bez ohledu na jejich využití v projektu, tj. 
zda jsou nezbytné pro administraci projektu či jsou určeny pro práci s cílovou skupinou. Náhradní baterie též svým 
charakterem spadají do nepřímých nákladů. 

V souvislosti se snížením kapitoly 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 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (je-li relevantní) 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází k překročení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 

  

http://www.fsps.muni.cz/sdetmivpohode/kurzy/gl2010/
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-779.html
https://www.youtube.com/watch?v=hVk0-s8HG8Q
https://zsp.zshk.cz/vyuka/fixni-mustek.aspx
https://zsp.zshk.cz/vyuka/fixni-mustek.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=UnFEFJPtcoc
http://www.ispv.cz/
http://www.ispv.cz/
http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Pasparta Publishing, s.r.o. 

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

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012344 

Výsledný počet bodů 78 

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 7 312 685,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 766 765,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

545 920,00 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 Žadatel: koordinátor 
klíčových aktivit 

20 000,00  24,00  480 000,00  -96 000,00  

1.1.2.1.1.1.2 Žadatel: IT manažer 22 400,00  24,00  537 600,00  -134 400,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

338 400,00  1,00  338 400,00  -57 600,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

121 824,00  1,00  121 824,00  -20 736,00  

1.1.2.6.1.1 Ž:nákup technologického 
prostoru a správa 
serverové části řešení 

0,00  0,00  0,00  -128 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 353 353,00  1,00  1 353 353,00  -109 184,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Žadatel: koordinátor klíčových aktivit 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku výše uvedené položky rozpočtu z 0,6 na 0,5 úvazku. Náplň práce se 
částečně překrývá s náplní práce na pozici projektový manažer, který je zařazen do administrativního týmu 
projektu.  
 
Dále je v příloze Realizační tým u této pozice uveden kód CZ-ISCO 1345. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. 
Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 2424 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze 
k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2424 - Specialisté v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů v příloze Realizační 
tým před vydáním PA. 
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1.1.2.1.1.1.2 Žadatel: IT manažer 
Komise zavazuje žadatele ke krácení úvazku výše uvedené položky rozpočtu z 0,5 na 0,4 úvazku. Náplň práce se 
částečně překrývá s položkou 1.1.2.6.1.3 Ž: programování aplikací a serverové části řešení, jejíž součástí je 
i projekt management v délce trvání 58 osobo-dnů. 
 
1.1.2.1.1.4.1 Žadatel: Ilustrátor/ka 
Komise nad rámec hodnocení arbitra nezavazuje žadatele ke krácení výše uvedené položky, neboť pro cílovou 
skupinu žáků se SVP je grafické řešení vytvářeného DVZ obzvláště důležité a na práci náročné, a proto Komise 
tuto položku rozpočtu shledala jako účelnou a hospodárnou.  
 
1.1.2.6.1.1 Nákup technologického prostoru 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky z rozpočtu v plném rozsahu. V příloze Komentář 
rozpočtu je položka popsána jako provoz a správa serveru. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, 
kapitoly 8.7.4.3 tak tato položka svým charakterem spadá do nepřímých nákladů. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvolení indikátoru 5 21 06 (Počet produktů polytechnického vzdělávání) do žádosti 
a ke stanovení jeho cílové hodnoty na hodnotu 1 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích 
zdrojů uvedených v žádosti a jejích přílohách a k uvedení popisu stanovené cílové hodnoty indikátoru 5 21 06 
Počet produktů polytechnického vzdělávání. 
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Pořadové číslo  7. 

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

Název projektu Virtuální Realita - Orbis pictus 21. století 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012336 

Výsledný počet bodů 73,5 

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 9 472 980,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 399 995,10 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 072 984,90 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 Oborný gestor projektu 19 131,00  36,00  688 716,00  -229 284,00  

1.1.2.1.1.1.2 Garant přípravy a ověřování 
DVZ 

19 131,00  36,00  688 716,00  -175 284,00  

1.1.2.1.1.2.01 Specialista pro tvorbu 
vzdělávacích programů 

281,00  3 200,00  899 200,00  -124 800,00  

1.1.2.1.1.2.02 Odborníci z praxe 291,00  420,00  122 220,00  -12 180,00  

1.1.2.1.1.2.03 Odborný posuzovatel 291,00  160,00  46 560,00  -9 440,00  

1.1.2.1.1.2.05 Hlavní programátor 320,00  2 240,00  716 800,00  -67 200,00  

1.1.2.1.1.2.07 Grafik  (UX specialista) 320,00  1 120,00  358 400,00  -22 400,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 228 853,00  1,00  1 228 853,00  -160 147,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

442 387,08  1,00  442 387,08  -57 652,92  

1.2 Nepřímé náklady 1 679 999,02  1,00  1 679 999,02  -214 596,98  

Komentář Komise 

Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
Žadatel je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávným celkem a tudíž odměňuje v platové sféře, 
nikoli mzdové. Z toho důvodu na některých pozicích dochází k překročení sazby dle ISPV. Komise tedy zavazuje 
žadatele k úpravě překročených sazeb ISPV kódů dle limitů odměňování v platové sféře, nikoliv mzdové.  
 
1.1.2.1.1.1.1 Odborný gestor projektu 
1.1.2.1.1.1.2 Garant přípravy a ověřování DVZ 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u těchto položek kód CZ-ISCO 2424. Komise zavazuje žadatele ke krácení 
sazby výše uvedené položky na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je pro platovou sféru 
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stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 38 262,- Kč za úvazek 1,0, tj. 
19 131,- Kč za 0,5 úvazku. 
 
1.1.2.1.1.2.01 Specialista pro tvorbu vzdělávacích programů  
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 2310. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
výše uvedené položky na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je pro platovou sféru stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 281,-Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.02 Odborníci z praxe  
1.1.2.1.1.2.03 Odborný posuzovatel 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u těchto položek kód CZ-ISCO 2424. Komise zavazuje žadatele ke krácení 
sazby výše uvedené položky na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je pro platovou sféru 
stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 291,-Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.05 Hlavní programátor  
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 2514. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
výše uvedené položky na horní limit D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, který je pro platovou sféru stanoven 
k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 320,-Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.06 Programátor DVZ  
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 2514. Komise nad rámec hodnocení obou 
hodnotitelů nezavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny, neboť stanovená sazba je v souladu s horním limitem 
D9 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz. 
 
1.1.2.1.1.2.07 Grafik (UX specialista) 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky 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. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2514 
v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň 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 320,- 
Kč/hod. 
 
1.1.2.1.1.2.08 Odborný pracovník  
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. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit D9 kódu 
2514 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2514 v příloze Realizační tým 
před vydáním právního aktu. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky: 
1.1.2.1.4 FKSP 
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 
 

http://www.ispv.cz/
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele ADRA, o.p.s. 

Název projektu Digitální vzdělávací zdroj pro výuku zeměpisu 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012346 

Výsledný počet bodů 72 

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 6 512 300,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 506 675,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

5 625,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.1 Pedagog konzultant 345,00  100,00  34 500,00  -4 500,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 301 335,00  1,00  1 301 335,00  -1 125,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Pedagog konzultant 
Žadatel v příloze Realizační tým uvádí u této položky kód CZ-ISCO 2320. Komise zavazuje žadatele ke krácení sazby 
výše uvedené položky 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 345,-Kč/hod. 
 
1.1.2.3.1 Hardware a vybavení 
Komise zavazuje žadatele k rozepsání výše uvedené položky, z popisu není zřejmé, co přesně bude obsahem dané 
položky ani jaký bude počet zakoupených zařízení. Výdaje na položku Komise však shledává jako hospodárné 
a nenavrhuje jejich krácení. 
 
1.1.2.7.3 Posudek nezávislých posuzovatelů 
Komise upozorňuje žadatele, že kapitola rozpočtu Přímá podpora zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny 
projektu a jejího zapojení do aktivit projektu, a proto zavazuje žadatele k přesunu položek rozpočtu zahrnutých 
do této kapitoly rozpočtu do relevantních kapitol rozpočtu dle uvážení žadatele. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Komise nesouhlasí s návrhy hodnotitelů a nezavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 08 10 Počet 
organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí. Do finálního ověřování vzniklých DVZ jsou zapojeny 3 
školy. Žadatel stanovil cílovou hodnotu indikátoru ve výši 6, z čehož vyplývá, že další 3 školy musí být zapojeny do 
průběžného ověřování vzniklých DVZ. Cílová hodnota indikátoru tedy zůstává v žadatelem stanovené výši. 
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Komise zavazuje žadatele k vyjmutí indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem, indikátor neodpovídá obsahu zvolené aktivity č. 2 Podpora vzniku digitálních vzdělávacích zdrojů 
(DVZ). 
 
Komise zavazuje žadatele ke zvolení indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání do žádosti 
a ke stanovení jeho cílové hodnoty na hodnotu 9 s ohledem na počet ucelených finálních digitálních vzdělávacích 
zdrojů uvedených v příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF. Komise dále zavazuje 
žadatele k doplnění popisu způsobu stanovení cílové hodnoty indikátoru do žádosti.  
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Centrum pro bezpečný stát z.s. 

Název projektu EDUGLOBE 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012314 

Výsledný počet bodů 69,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 6 963 535,58 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 475 685,48 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

487 850,10 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 - 
odborný tým  (úvazek 0,5/36 
měsíců/1 osoba) 

17 200,00  36,00  619 200,00  -154 800,00  

1.1.2.1.1.1.2 Lektor metodik - odborný 
tým  (úvazek 0,7/36 
měsíců/1 osoba) 

22 743,60  36,00  818 769,60  -136 454,40  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

774 284,40  1,00  774 284,40  -72 813,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

278 742,38  1,00  278 742,38  -26 212,68  

1.2 Nepřímé náklady 1 295 137,10  1,00  1 295 137,10  -97 570,02  

Komentář Komise 

 
Žadatel neprokázal existenci tržního selhání. Existuje množství digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených 
na oblast jazykového vzdělávání a reálií v anglickém jazyce (příklady viz níže), žadatel v příloze Analýza selhání 
tržního prostředí digitálních vzdělávacích zdrojů ani jinde v žádosti dostatečně nezdůvodnil, čím se jím plánovaný 
DVZ odlišuje od již existujících zdrojů a v čem spočívá jeho inovativnost a interaktivita (viz body 1 a 4 na str. 10 
Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část). V souladu s bodem 6.6, článkem 5 Jednacího řádu Komise 
nedoporučuje žádost o podporu k financování vzhledem k tomu, že žádost nesplňuje podmínky výzvy. 
 
Příklady digitálních vzdělávacích zdrojů zaměřených na oblast jazykového vzdělávání a reálií v anglickém jazyce: 
 
1. Formální vzdělávací stránky s tématikou reálií, gramatiky, fonetiky, fonologie 
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž -  https://coptkm.cz/portal/?action=2&doc=-
38246&docGroup=4935&cmd=0&instance=5 
Gymnázium Vodňany - https://gymnaziumvodnany.cz/anglictina-online/ 
Univerzita Hradec Králové - https://www.primat.cz/predmet/realie-anglicky-mluvicich-zemi/43312 
Gymnázium Slovanské náměstí - http://www.gymnaslo.cz/dumy/realie-anglicky-mluvicich-zemi 

https://coptkm.cz/portal/?action=2&doc=38246&docGroup=4935&cmd=0&instance=5
https://coptkm.cz/portal/?action=2&doc=38246&docGroup=4935&cmd=0&instance=5
https://gymnaziumvodnany.cz/anglictina-online/
https://www.primat.cz/predmet/realie-anglicky-mluvicich-zemi/43312
http://www.gymnaslo.cz/dumy/realie-anglicky-mluvicich-zemi
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Bridge Publishing House - http://www.bridge-online.cz/e-knihy/, http://www.bridge-online.cz/maturitni-videa/ 
Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace: http://tgacv.cz/aj/-
s_aj/an.htm 
Angličtina online - https://www.anglictina-on-line.cz/poslech-a-video 
Nakladatelství Fraus, s.r.o. - https://fred.fraus.cz/cs/o-nas/novinky/realie-anglicky-mluvicich-zemi-10437 
Kvintech solution, s.r.o. - https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/velka-britanie 
 
2. Neformální webové stránky, blogy s odkazy na videa s ukázkami dialektů apod.  
Institut jazykového vzdělávání s.r.o. - https://www.ijv.cz/blog/proniknete-do-taju-irske-anglictiny?page=2 
Borek Bernard - http://www.borber.com/blog/anglie/culture-shock-anglictina) 
 
Komise dále formuluje následující výhrady: 
 
1.1.2.1.1.1.2 Lektor metodik 
Plánovaná výše úvazku je vzhledem k rozsahu aktivit a popsaným výstupům, z nichž část bude řešena 
prostřednictvím dodavatelů, Komisí shledána jako nadhodnocená a tudíž nehospodárná. Komise konstatuje, že 
plně dostačující pro tuto pozici je úvazek ve výši 0,6.  
 
1.1.2.1.1.1.1 Projektový manažer 
Plánovaná výše úvazku je vzhledem k rozsahu aktivit a popsaným výstupům, z nichž část bude řešena 
prostřednictvím dodavatelů, Komisí shledána jako nadhodnocená a tudíž nehospodárná. Komise konstatuje, že 
plně dostačující pro tuto pozici je úvazek ve výši 0,4. 
 
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 překročení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Žadatel chybně nastavil hodnotu indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání na hodnotu 3, 
ale s ohledem na 1 plánovaný ucelený finální digitální vzdělávací zdroj nazvaný EDUGLOBE uvedený v žádosti 
a jejích přílohách je správná cílová hodnota indikátoru 1.  
 

  

http://www.bridge-online.cz/e-knihy/
http://www.bridge-online.cz/maturitni-videa/
http://tgacv.cz/aj/s_aj/an.htm
http://tgacv.cz/aj/s_aj/an.htm
https://www.anglictina-on-line.cz/poslech-a-video
https://fred.fraus.cz/cs/o-nas/novinky/realie-anglicky-mluvicich-zemi-10437
https://www.anglictina-bez-biflovani.cz/velka-britanie
https://www.ijv.cz/blog/proniknete-do-taju-irske-anglictiny?page=2
http://www.borber.com/blog/anglie/culture-shock-anglictina
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele EDUkační LABoratoř, z. s. 

Název projektu 
Autoevaluační aplikace pro zvyšování digitální gramotnosti 
žáků 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012332 

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 Doporučena k zařazení do Zásobníku náhradních projektů 

Požadovaná výše finanční podpory 6 250 765,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 095 015,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 155 750,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Odborný gestor 
projektu 

23 000,00  30,00  690 000,00  -690 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

760 450,00  1,00  760 450,00  -172 500,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

273 762,00  1,00  273 762,00  -62 100,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 019 003,00  1,00  1 019 003,00  -231 150,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Odborný gestor projektu 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku této položky rozpočtu z 1,0 na 0,5. S ohledem na popis pracovní 
činnosti, velikost projektu a rozsah klíčových aktivit je velikost kráceného úvazku dle Komise plně dostačující pro 
úspěšnou realizaci projektu. 
 
1.1.2.1.1.2.6 Grafik (UX specialista) 
1.1.2.1.1.2.7 Odborný pracovník  
V příloze Realizační tým je u těchto položek 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 2513. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2513 v příloze Realizační tým před 
vydáním právního aktu. 
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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 upozorňuje žadatele, že v žádosti ani v jejích přílohách není explicitně uvedeno, že v rámci projektu bude 
vytvořena modifikace DVZ pro žáky se SVP, je zde pouze informace o jejím ověření. 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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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 28. 5. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Ing Irena Havlová 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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