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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 5. 9. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Harfa Office 
Park, Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 1. 

Číslo výzvy a název výzvy 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II  

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 400 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Univerzita Hradec Králové 

Název projektu 
Pregraduální vzdělávání na Univerzitě Hradec Králové 
II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015738 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 80 

Požadovaná výše finanční podpory 49 812 742,35 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 49 640 773,99 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

171 968,36 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

6 518 300,00  1,00  6 466 153,60  -52 146,40  

1.1.2.3.1.1 PC 18 000,00  20,00  360 000,00  -72 000,00  

1.1.2.3.1.2 Notebook 20 000,00  10,00  200 000,00  -40 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 5 404 413,39  1,00  5 404 413,39  -7 821,96  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou hranici 
60 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází ke 
krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu zrušení 
tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Nepřímé náklady 
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Projekt je velmi dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze očekávat jeho úspěšnou realizaci. 
Mezi silné stránky projektu patří zapojení více fakult a aktivní zapojení všech stupňů škol a rovněž 
zapojení odborníků z praxe do výuky. Slabší stránkou projektu je zapojení a motivace cílových skupin, 
nejasnosti ohledně výběrových řízení a nejasné zdůvodnění některých položek v rozpočtu.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu 
Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a 
evaluace v přípravě budoucích učitelů 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 85 

Požadovaná výše finanční podpory 29 862 456,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 29 836 926,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

25 530,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

2 775 000,00  1,00  2 752 800,00  -22 200,00  

1.3 Nepřímé náklady 2 408 238,00  1,00  2 408 238,00  -3 330,00  

Komentář Komise 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou hranici 
60 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází ke 
krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu zrušení 
tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je velmi dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze očekávat jeho úspěšnou realizaci. 
Mezi silné stránky projektu patří kvalitní a podrobný popis cílových skupin, velmi dobře zpracovaná 
analýza rizik a přehledně zpracovaný a přiměřený rozpočet projektu. Žadatel mohl lépe rozpracovat 
klíčové aktivity a podrobněji zdůvodnit výběr cílových zemí pro zahraniční mobility. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Název projektu 
Fakultní učitel jako facilitátor kvalitní přípravy 
budoucích učitelů mateřských škol a 1. stupně ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015923 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena 

Výsledný počet bodů 78 

Požadovaná výše finanční podpory 10 517 543,71 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 517 543,71 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu bez úprav. Žádost o podporu splnila minimální bodovou hranici 
60 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria.  
 
Projekt je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silné stránky projektu jsou 
kvalitní administrativní i odborný tým, popis práce s cílovými skupinami a dále přiměřený a přehledný 
rozpočet. Žadatel mohl lépe rozpracovat zdůvodnění potřebnosti projektu a dále klíčové aktivity 
včetně zahraničních mobilit. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Pardubice 

Název projektu 
Profesní model jako inovativní cesta přípravy 
budoucích učitelů: pilotní ověření a evaluace 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015963 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 78 

Požadovaná výše finanční podpory 35 975 870,77 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 35 931 261,12 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

44 609,65 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

4 848 875,00  1,00  4 810 084,00  -38 791,00  

1.3 Nepřímé náklady 4 479 981,02  1,00  4 479 981,02  -5 818,65  

Komentář Komise 
Komise doporučuje žádost o podporu s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální bodovou hranici 
60 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech kombinovaných 
kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Nad rámec hodnocení kritéria V4.1 uvedeného ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází  
ke krácení položky rozpočtu 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ. Z důvodu 
zrušení tzv. karenční doby byl novelizován zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti. Na základě této novely došlo s platností od 1. 7. 2019 ke snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění. U zaměstnavatele činí nyní sazba pojistného na sociální 
zabezpečení včetně nemocenského pojištění 24,8 % z vyměřovacího základu namísto původních 25 %. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje dochází ke snížení následující položky: 
1.3 Nepřímé náklady 
 
Projekt je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Mezi silné stránky projektu 
patří dobře sestavený administrativní a odborný tým a dále přiměřený rozpočet. Slabší stránkou je 
popis klíčových aktivit, který měl být popsán ve vyšší míře detailu včetně harmonogramu jejich 
realizace.  
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele České vysoké učení technické v Praze 

Název projektu 
Rozvoj didaktických kompetencí učitelů odborných 
technických předmětů na ČVUT v Praze 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016109 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 51 

Požadovaná výše finanční podpory 39 525 623,96 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu. Žádost nesplnila minimální bodovou hranici 60 bodů 
stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaného kritéria V2.3. 
 
Žádost o podporu vykazuje nedostatky v řadě aspektů, zejména ve výši úvazků administrativního  
i odborného týmu, dále pak ve zdůvodnění potřebnosti, které není podloženo žádnými daty. Popis 
cílových skupin je obecný. Aktivity jsou navrženy netransparentně, jsou popsány velmi obecně a 
celkově nedostatečně. Rozpočet projektu je velmi nadhodnocený a obsahuje nedostatečně 
zdůvodněné položky. Rovněž popisu rizik žadatel nevěnoval dostatečnou pozornost. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

Název projektu Kompetentní vyučování 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016137 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni --- 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4  0  0  0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Nedoporučena 

Výsledný počet bodů 50 

Požadovaná výše finanční podpory 19 103 834,23 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise nedoporučuje žádost o podporu. Žádost nesplnila minimální bodovou hranici 60 bodů 
stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici kombinovaných kritérií V2.5 a V3.2. 
 
Žádost o podporu vykazuje nedostatky v řadě aspektů, především nelze nijak ověřit způsob stanovení 
cílových hodnot indikátorů. Dále nejsou uvedena žádná opatření na eliminaci rizik. Rovněž zdůvodnění 
potřebnosti projektu a popis klíčových aktivit nejsou zcela dostačující vzhledem k velké míře 
obecnosti.   
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III. 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. Jednání Komise se zúčastnil 
zástupce útvaru, který zajišťuje činnost ŘO.    
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
Do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV navrhuje Komise zařadit všechny 
projednané žádosti, které splnily minimální bodovou hranici stanovenou výzvou a zároveň splnily 
minimální bodovou hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria. Žádosti, které 
nesplnily minimální bodovou hranici 60 bodů stanovených výzvou a dále minimální bodovou hranici 
kombinovaných kritérií, navrhuje Komise zařadit do Seznamu nedoporučených projektů k podpoře 
z OP VVV. 
 
Přehled  všech projednaných projektů zařazených do Seznamu (ne)doporučených projektů k podpoře 
z OP VVV bude součástí posledního zápisu z jednání Komise ze dne 12. 9. 2019. 
 

 

Neveřejná část zápisu: 

Přílohy 

1. Seznam členů Komise 
2. Prezenční listina 
3. Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
4. Výsledná hodnoticí tabulka projektů (zhotovena a uložena v MS 2014+) 
5. Hlasovací archy členů Komise 

 

 

V Praze dne 5. 9. 2019 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 


