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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 13. 11. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 3. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně 
vyloučené lokality II (SVL II)  

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 700 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Město Odry 

Název projektu Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016408 

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 70 

Požadovaná výše finanční podpory 15 277 136,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 551 515,28 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

725 621,12 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 

405 331,20  1,00  405 331,20  -3 268,80  

1.1.2.3.3.3 P4, PA 4.3 a 5.10 Akce s 
rodiči v SVČ (3 akce/rok * 
3 roky * 25000,-/akce) 

3 000,00  9,00  27 000,00  -198 000,00  

1.1.2.6.1 Outsourcované služby 727 448,00  1,00  727 448,00 -451 862,00  

1.1.2.6.1.4 P4, PA 4.3 Akce s rodiči 
(lektoři, animátoři, 
moderátoři; 9 akcí á 
30000,-) 

0,00 0,00 0,00 -270 000,00 

1.1.2.6.2.1 P4, PA 4.3 Nájmy prostor 
pro akce s rodiči (3 
akce/rok * 3 roky * 8000,-
) 

0,00  0,00  0,00  -72 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 409 780,08  1,00  409 780,08  -490,32  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování 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. 
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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. Žadatel prokázal potřebnost 
projektu, silnou stránkou projektu je rovněž dobře sestavený realizační tým. Slabou stránkou projektu 
je nadhodnocený rozpočet s neodůvodněnými položkami. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Město Litvínov 

Název projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437 

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 73 

Požadovaná výše finanční podpory 33 873 254,67 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 33 705 878,55 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

167 376,12 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1 Keramická pec vč. 
příslušenství 

0,00  0,00  0,00  -65 895,00  

1.1.2.1.1.2.3.06 Personální 
zajištění - aktivita 
doučování - ISPV 
5312 - asistent 
pedagoga 

0,00  0,00  0,00  -77 280,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

1 359 591,55  1,00  1 359 591,55  -10 964,45  

1.3 Nepřímé náklady 1 566 861,20  1,00  1 566 861,20  -13 236,67  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování 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  
a indikátorů 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 %. 
 



 

5 
  

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 lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Žadatel žádost o podporu 
doplnil řadou detailně zpracovaných příloh. Silnou stránkou projektu je šíře dopadu v regionu na cílové 
skupiny. Slabší stránkou projektu je nepřesně zpracovaný harmonogram. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Vzájemné soužití o.p.s. 

Název projektu Prosaďme inkluzivní vzdělávání dětí ! 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016447 

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 74 

Požadovaná výše finanční podpory 20 893 509,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 086 735,44 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

806 773,66 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 

1 930 233,60  1,00  1 930 233,60  -700 488,40  

1.1.2.4.1 MS Office, antivir. 
program na 2 PC (KA4 
- Předškolní kluby 
Brouček) 

6 394,00  2,00  12 788,00  -1 212,00  

1.3 Nepřímé náklady 1 718 961,84  1,00  1 718 961,84  -105 073,26  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování 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  
a indikátorů 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 žadatelem 
plánovaných 33,8 %. 
 
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 lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je šíře dopadu v regionu na cílové skupiny a zpracování klíčových aktivit. Slabší stránkou je zpracování 
indikátorů.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Romano jasnica, spolek 

Název projektu Předškolní centrum Postoloprty 

Registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016463 

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 72 

Požadovaná výše finanční podpory 12 509 546,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 496 753,40 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

12 792,60 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 

1 379 376,00  1,00  1 379 376,00  -11 124,00  

1.3 Nepřímé náklady 1 295 681,40  1,00  1 295 681,40  -1 668,60  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování 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  
a indikátorů 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 lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je šíře dopadu v regionu na cílové skupiny a dobře sestavený realizační tým. Slabou stránkou je 
vymezení cílových skupin.  
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III. Přehled projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV  

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) 

Výsledný 

počet 

bodů 

1. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016408 Město Odry 
Vzájemně se podpoříme, 
rozvoj školství umožníme 

15 277 136,40 15 277 136,40 14 551 515,28 14 551 515,28 70 

2. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016437 Město Litvínov 
Podpora kvality vzdělávání 

v Litvínově 
33 873 254,67 49 150 391,07 33 705 878,55 48 257 393,83 73 

3. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016447 Vzájemné soužití o.p.s. 
Prosaďme inkluzivní 

vzdělávání dětí ! 
20 893 509,10 70 043 900,17 20 086 735,44 68 344 129,27 74 

4. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016463 Romano jasnica, spolek 
Předškolní centrum 

Postoloprty 
12 509 546,00 82 553 446,17 12 496 753,40 80 840 882,67 72 
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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.    
 
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.  
 
Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 
 
 

 

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 13. 11. 2019 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

  

 


