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

 
I. Identifikace Komise 

Datum jednání 13. 6. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 5. 

Číslo a název výzvy 
02_18_067 Implementace strategie digitálního 
vzdělávání II 

Povinně volitelná aktivita 

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

Prioritní osa PO3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy  500 000 000 Kč 

Dílčí alokace aktivity 110 000 000 Kč 

 
II. Složení Komise  

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

Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
Mgr. Bc. Milan Chalupník  
Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D. 
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III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Multikulturní centrum Praha, z.s. 

Název projektu 
Dějiny, společnost a kultura 20. století v digitálních zdrojích 
knihovny MKC Praha 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012386 

Výsledný počet bodů 85 

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 5 539 735,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 511 172,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

28 562,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.1 Stolní PC 18 000,00  1,00  18 000,00  -18 000,00  

1.1.2.3.1.3 Monitor 4 000,00  1,00  4 000,00  -4 000,00  

1.1.2.3.1.4 Klávesnice 450,00  1,00  450,00  -450,00  

1.1.2.3.1.5 Myš 400,00  1,00  400,00  -400,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 102 234,50  1,00  1 102 234,50  -5 712,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.3.1.1 Stolní PC 
1.1.2.3.1.3 Monitor 
1.1.2.3.1.4 Klávesnice 
1.1.2.3.1.5 Myš 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek výše uvedených položek rozpočtu na 1, tento počet kusů je 
zcela dostačující pro vznik DVZ. Dle popisu uvedeného žadatelem budou částečně sloužit pro řízení projektu. 
Výdaje spojené s činnostmi administrativního týmu projektu spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná 
část, kapitola 8.7.4.3 do nepřímých nákladů projektu. 
 
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 Muzeum východních Čech v Hradci Králové 

Název projektu Digitální brána do dějin 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012317 

Výsledný počet bodů 81 

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 14 943 387,99 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 903 619,89 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

2 039 768,10 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 Vedoucí projektu 11 609,00  36,00  417 924,00  -14 076,00  

1.1.2.1.1.1.4 grafik ,UX specialista 18 000,00  33,00  594 000,00  -594 000,00  

1.1.2.1.1.1.5 grafik, animátor 18 000,00  33,00  594 000,00  -594 000,00  

1.1.2.1.1.1.7 Koordinátor IT týmu 
aplikované informatiky, 2D a 
3D grafiky 

11 564,00  36,00  416 304,00  -15 696,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 392 544,50  1,00  1 392 544,50  -304 443,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

501 316,02  1,00  501 316,02  -109 599,48  

1.2 Nepřímé náklady 2 580 723,98  1,00  2 580 723,98  -407 953,62  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.1 Vedoucí projektu 
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. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 2424 
v příloze Realizační tým před vydáním PA a zároveň ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu 
www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 
38 699,- Kč za úvazek 1,0, tj. 11 609,- Kč za úvazek 0,3. 
 
1.1.2.1.1.1.4 grafik, UX specialista 
1.1.2.1.1.1.5 grafik, animátor 
Komise zavazuje žadatele ke krácení výše úvazku u těchto položek z 1,0 na 0,5. Rozsah pracovní činnosti je 
vzhledem k cílům projektu a popisu pracovních činností nadhodnocen, délka zapojení obou pozic ve stejné výši 

http://www.ispv.cz/
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po celou dobu fyzické realizace projektu není v žádosti o podporu ani jejích přílohách dostatečně zdůvodněna. 
Pro úspěšnou realizaci projektu je plně dostačující zapojení každé z pozic úvazkem 0,5. 
  
1.1.2.1.1.1.7 Koordinátor IT týmu aplikované informatiky, 2D a 3D grafiky 
V příloze Realizační tým je u této pozice uveden kód CZ-ISCO 13302. Na základě porovnání žadatelem popsané 
náplně práce s pozicemi (zaměstnáními) uvedenými v Národní soustavě povolání a pozicemi v databázi ISPV 
odpovídá pozici s danou náplní práce kód CZ-ISCO 3511. Komise zavazuje žadatele k úpravě kódu CZ-ISCO na 3511 
v příloze Realizační tým před vydáním právního aktu a zároveň ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle 
odkazu www.ispv.cz, který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve 
výši 38 549,- Kč za úvazek 1,0 FTE, tj. 11 564,- Kč za úvazek 0,3. 
 
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 
 

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. 
 

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

Název žadatele Gender studies, o.p.s. 

Název projektu Československo v paměti žen 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012376 

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 9 832 326,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 9 818 721,90 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

13 604,35 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.08 Animátor/ka 0,2 Dílna 
(partner) 

8 338,00  31,00  258 478,00  -8 122,00  

1.1.2.1.2.1.08 Animátor/ka 0,2 Dílna 
(partner) 

64 619,50  1,00  64 619,50  -2 030,50  

1.1.2.1.3.1.08 Animátor/ka 0,2 Dílna 
(partner) 

23 263,02  1,00  23 263,02  -730,98  

1.2 Nepřímé náklady 1 963 744,38  1,00  1 963 744,38  -2 720,87  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.1.06  grafik/čka 
Komise nad rámec hodnocení arbitra nezavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny ani k přiřazení ISPV kódu 
k dané pozici. Komise shledává pozici jako klíčovou v souladu s kap. 8.7.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – 
specifická část. 
 
1.1.2.1.1.1.08 Animátor/ka 
V příloze Realizační tým žadatel u této pozice uvádí kód CZ-ISCO 2166. Komise nad rámec návrhu arbitra na 
základě návrhu ŘO zavazuje žadatele ke krácení sazby na horní limit Q3 tohoto kódu dle odkazu www.ispv.cz, 
který je stanoven k datu jednání Komise za poslední sledované období, tj. za rok 2018 ve výši 41 690,- Kč za úvazek 
1,0, tj. 8 338,- Kč za úvazek 0,2. 
 
1.1.2.1.1.4.1 Ilustrace, Výtvarné dílo Dílna (partner)   
Komise zavazuje žadatele k doplnění pracovní pozice 1.1.2.1.1.4.1 Ilustrace, Výtvarné dílo Dílna (partner) 
do přílohy Realizační tým projektu, přestože je tato pozice zařazena do kap. 1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 

http://www.ispv.cz/
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1.1.2.1.2.08 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.2.1.3.08 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 příloze Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů a k uvedení popisu stanovené cílové 
hodnoty indikátoru 5 21 06 Počet produktů polytechnického vzdělávání. 
 
Komise upozorňuje žadatele na nutnost dodržení licence Creative Commons při pořizování fotografií. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s. 

Název projektu Dolů do dolů aneb dějiny hornictví ve virtuálním prostředí 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012285 

Výsledný počet bodů 76,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 8 892 835,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 033 057,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

1 859 777,50 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 Metodik 300,00  2 640,00  792 000,00  -792 000,00  

1.1.2.1.1.2.2 Metodik - speciální 
pedagog 

300,00  384,00  115 200,00  -43 200,00  

1.1.2.1.1.2.3 Odborník řešitel 300,00  1 152,00  345 600,00  -129 600,00  

1.1.2.1.1.2.4 Programátor 300,00  2 145,00  643 500,00  -148 500,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

665 475,00  1,00  665 475,00  -269 325,00  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

239 571,00  1,00  239 571,00  -100 197,00  

1.1.2.3.1.1 Úložiště dat 0,00  0,00  0,00  -5 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 406 611,50  1,00  1 406 611,50  -371 955,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.2.1 Metodik 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 2 640. Vzhledem k popisu náplně 
práce této pozice se jeví plánovaný rozsah její práce pro zpracování 1 DVZ jako nadhodnocený. Krácený rozsah 
hodin na 80 hodin/měsíc je na základě odborného posouzení Komise zcela dostačující pro úspěšnou realizaci 
projektu. 
 
1.1.2.1.1.2.2 Metodik - speciální pedagog 
1.1.2.1.1.2.3 Odborný řešitel 
Komise zavazuje žadatele ke zkrácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 384, resp. 1 152 (viz návrh 
krácení v tabulce výše), tj. zapojení obou pozic do realizace projektu po dobu 24 měsíců, a to s ohledem na popis 
pracovních činností a harmonogram projektu, kdy nebyla prokázána potřebnost délky zapojení těchto pozic po 
celou dobu fyzické realizace projektu. Výběr exponátů a vypracování historických podkladů pro DVZ by nemělo 
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zasahovat až do závěrečné fáze projektu. Závěrečné fáze projektu by měly být věnovány programování DVZ 
a finálnímu ověřování, nikoliv výběru exponátů a vypracování historických podkladů. 
 
1.1.2.1.1.2.4 Programátor 
Komise zavazuje žadatele ke snížení počtu jednotek této položky rozpočtu na 2 145, tj. z 80 hod./měs. na 65 
hod./měs. Vzhledem k tomu, že práce programátora jsou paralelně řešeny dodavatelsky v rámci položky 
1.1.2.6.1.1, shledala Komise plánovaný rozsah zapojení této pozice do realizace projektu jako nadhodnocený. 
 
1.1.2.3.1.2 Úložiště dat 
Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí výše uvedené položky z rozpočtu v plném rozsahu. Výdaje svým 
charakterem spadají dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.4.3 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 upozorňuje žadatele, že je povinen vytvořený DVZ poskytnout na otevřené platformě, a to takovým 
způsobem, aby byl plně funkční na běžně využívaných operačních systémech a zařízeních. 
 
Komise doporučuje žadateli, aby do realizačního týmu projektu zapojil nezávislého posuzovatele se zaměřením 
na výuku na druhém stupni ZŠ. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Vlastivědné muzeum v Olomouci 

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

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012315 

Výsledný počet bodů 71,5 

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 14 997 102,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 692 102,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

305 000,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.3.2 Ověřovatel vzdělávacích 
materiálů 

240,00  300,00  72 000,00  -72 000,00  

1.1.2.1.1.3.3 Odborný posuzovatel 250,00  300,00  75 000,00  -25 000,00  

1.1.2.1.1.3.4 Jazykový korektor 240,00  600,00  144 000,00  -72 000,00  

1.1.2.1.1.3.9 Odborný evaluační 
pracovník 

250,00  300,00  75 000,00  -75 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 2 938 420,50  1,00  2 938 420,50  -61 000,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.2 Ověřovatel vzdělávacích materiálů 
1.1.2.1.1.3.3 Odborný posuzovatel 
1.1.2.1.1.3.9 Odborný evaluační pracovník 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek těchto položek rozpočtu na 300. Plánované zapojení osob 
pro ověřování vzdělávacích materiálů, odborných posuzovatelů a dále odborných evaluačních pracovníků není 
vzhledem k plánovanému počtu DVZ adekvátní a Komisí je shledáno jako nadhodnocené a nehospodárné.  
 
1.1.2.1.1.3.4 Jazykový korektor 
Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu jednotek této položky rozpočtu na 600, tj. zapojení této pozice do 
realizace projektu po dobu 20 měsíců po 30 hod. Žadatelem plánované zapojení jazykového korektora není 
vzhledem k plánovanému počtu DVZ adekvátní a Komisí je shledáno jako nadhodnocené a nehospodárné. 
 
Dále je v příloze Realizační tým u této pozice uveden kód CZ-ISCO 3341. 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 D9 kódu 
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2643 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 2643 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 
 
1.1.2.1.1.3.6 Odborný poradce pro  DVZ - didaktik/psycholog 
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 2351. Plánovaná sazba však nepřekračuje horní limit Q3 kódu 
2351 dle ISPV. Komise tedy zavazuje žadatele pouze k úpravě kódu CZ-ISCO na kód 235 v příloze Realizační tým 
před vydáním PA. 
 
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. 
 
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. 
 
Komise upozorňuje žadatele na nutnost dodržení licence Creative Commons při pořizování fotografií. 
 
Komise upozorňuje žadatele, že je povinen vytvořený DVZ poskytnout na otevřené platformě, a to takovým 
způsobem, aby byl plně funkční na běžně využívaných operačních systémech a zařízeních. 
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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 3 Propojování formálního a neformálního 
vzdělávání ve spolupráci s kulturními/ paměťovými institucemi, science centry a ekocentry) jsou 
součástí posledního Zápisu z jednání Komise pro aktivitu č. 3. 
 
Zápis z jednání Komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 

Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 13. 6. 2019 
 
Zápis vyhotovila: Ing Irena Havlová 
 
 

 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 
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