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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 30. 10. 2019; 12. 11. 2019 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Modrá zasedací místnost, 3. NP, Stříbrná 
zasedací místnost, 5. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 1. (2. krok věcného hodnocení pro aktivitu B) 

Číslo výzvy a název výzvy 02_19_076 Inovace v pedagogice  

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 250 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Masarykova univerzita 

Název projektu Životní dráhy neúspěšných maturantů a maturantek 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016377 

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 

5  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 59 

Požadovaná výše finanční podpory 11 770 596,10 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 421 012,02 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

349 584,08 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.1.1 Expert s 
mezinárodním renomé 

18 096,00  36,00  651 456,00  -100 224,00  

1.1.1.2.1.3 Odborný řešitel (s 
PhD) 

17 200,00  108,00  1 857 600,00  -86 400,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

1 439 157,89  1,00  1 439 157,89  -46 282,75  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

522 275,04  1,00  522 275,04  -16 796,16  

1.2 Paušální náklady 3 263 146,29  1,00  3 263 146,29  -99 881,17  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 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. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 
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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek rozpočtu dle krácení 

v položkách v kapitole 1.1.1 Platy: 

1.1.4.2.1 Odvody do Sociálního fondu z platů (mimo DPP a DPČ) 

Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující 
položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Projekt je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silné stránky projektu jsou 
dobře sestavený administrativní a odborný tým. Mezi slabší stránky patří obecně zpracovaný 
harmonogram a popis klíčové aktivity a dále výběr cílových skupin.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Název projektu 
Veřejnost(i), vzdělávání a vzdělávací politika: 
hodnoty, postoje, argumentace a zkušenosti 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016402 

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 

5  0  0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 14 070 176,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 14 070 176,40 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 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. 
 
Projekt je velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a 
efektivita pedagogických intervencí 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí --- 

Nepřítomni 1 

Jednání o doporučení/nedoporučení žádosti o podporu  

Hlasování o výsledku věcného hodnocení 
žádosti o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

4 0 0 1 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 61 

Požadovaná výše finanční podpory 12 402 479,74 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 12 402 479,74 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

0,00 Kč 

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria.  
 
Projekt je velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je dobře zpracovaný rozpočet a kvalitně sestavený realizační tým. Mezi slabší stránky patří nejasný 
výběr cílových skupin.  
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Důvody nenastoupení absolventů pedagogických 
fakult do profese učitele / pedagogického pracovníka 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016404 

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 

5 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou  

Výsledný počet bodů 58 

Požadovaná výše finanční podpory 14 879 409,29 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 693 584,65 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 185 824,64 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.1.2.2.5 Vědecký pracovník 300,00  4 752,00  1 425 600,00  -475 200,00  

1.1.1.2.3.1 Tvůrce databáze 220,00  2 880,00  633 600,00  -211 200,00  

1.1.2.1 Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

1 689 832,32  1,00  1 689 832,32  -117 849,60  

1.1.3.1 Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a 
DPČ 

613 245,60  1,00  613 245,60  -42 768,00  

1.2 Paušální náklady 3 912 452,76  1,00  3 912 452,76  -338 807,04  

Komentář Komise 
 
Komise doporučuje žádost o podporu k financování s úpravami. Žádost o podporu splnila minimální 
bodovou hranici 52 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. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky dochází ke snížení 
následujících položek: 
1.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 
1.1.3.1 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 1.1.1 Platy: 

1.1.4.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Celkové způsobilé osobní přímé výdaje dochází ke snížení následující 
položky: 
1.2 Paušální náklady 
 
Projekt je dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Mezi silné stránky patří 
zpracování klíčových aktivit projektu a harmonogram. Slabší stránkou je nejasný způsob stanovení 
cílových hodnot indikátoru a nesoulad přílohy Realizační tým s rozpočtem projektu.  
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III. Průběh jednání 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 12. 11. 2019 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

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.    

Jednání Komise bylo po projednání projektu s pořadovým číslem 2 z časových důvodů přerušeno. 
Komise pokračovala v přerušeném jednání ve stejném složení dne 12. listopadu 2019. 

Komise pověřuje ŘO v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 5.4.2 
k vytvoření samostatného Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV pro každou 
podaktivitu povinně volitelné aktivity B a navrhuje do něj zařadit všechny projednané žádosti, které 
v rámci dané podaktivity obdržely nejvyšší počet bodů. Pro zbývající projekty navrhuje Komise 
vytvořit samostatný zásobník náhradních projektů pro každou podaktivitu povinně volitelné aktivity 
B. Projekty budou v zásobníku náhradních projektů seřazeny sestupně dle výsledného počtu bodů 
získaných ve fázi věcného hodnocení. K vytvoření Seznamu projektů zařazených do zásobníku 
náhradních projektů rovněž pověřuje Komise ŘO. 

Přehled všech projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře 
z OP VVV/  Seznamu projektů zařazených do zásobníku náhradních projektů na základě výsledků fáze 
věcného hodnocení je součástí Zápisu z posledního jednání Komise ze dne 12. listopadu 2019.  
Konečný výsledek jednání o žádosti o podporu (doporučena k financování / zařazena do zásobníku 
náhradních projektů ) byl do obou Zápisů z jednání Komise doplněn po tomto druhém jednání, které 
bylo zároveň posledním jednáním dané výzvy. 

Zápis z jednání Hodnoticí komise byl schválen všemi členy Komise. 


