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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 5. 2. 2020 

Čas zahájení jednání 9:30 

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

Pořadí jednání Komise 2. 

Číslo a název výzvy 
02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Povinně volitelná aktivita 
Aktivita č. 2: Podpora pedagogických pracovníků 
při realizaci tranzitních programů a ucelených 
programů připravujících na samostatný způsob 
života 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 500 000 000,00 

Dílčí alokace aktivity v Kč 300 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Život v 21. století, z. s. 

Název projektu Tranzitní program Vídeňská 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016749 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Výsledný počet bodů 67 

Požadovaná výše finanční podpory 3 378 275,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 157 570,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

220 705,00 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 

6x Poradce 
tranzitního 
programu Vídeňská 
x 20 měsíců 

250,00  2 160,00  540 000,00  0,00  

1.1.2.1.1.3.2 
koordinátor 
Vídeňská (pan 
ředitel) 

250,00  360,00  90 000,00  0,00  

1.1.2.1.1.3.3 
koordinátor Úřad 
práce 

250,00  720,00  180 000,00  0,00  

1.1.2.1.1.3.4 
Odpovědná osoba 
za ŠVP a roční 
plány výuky 

250,00  192,00  48 000,00  0,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

169 136,00  1,00  169 136,00  -1 364,00  

1.1.2.6.1.1 
Amazon Web 
Services (webové 
služby) 

1 800,00  0,00  0,00  -43 200,00  

1.1.2.6.2.1 Nájem prostor 6 000,00  0,00  0,00  -132 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 631 514,00 1,00  631 514,00  -44 141,00  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
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o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových hodnot 
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.   
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt je smysluplný a potřebný pro cílovou skupinu, aktivity jsou popsány velmi obecně, ale 
vycházejí z požadavků výzvy, nastavení odborného týmu odpovídá klíčovým aktivitám a rozsahu 
projektu, většina položek v rozpočtu je dobře zdůvodněna. Do žádosti jsou uvedeny indikátory, které 
nejsou pro projekty s klíčovou aktivitou č. 2 relevantní. Slabou stránkou projektu je zejména obecný 
harmonogram, rizika projektu rovněž vykazují nedostatky. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. 

Název projektu Tranzitní program SVÍTÁNÍ 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016751 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 78 

Požadovaná výše finanční podpory 9 745 352,89 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 8 859 641,26 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

885 711,63 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti o 
podporu 

1.1.2.1.1.2.07 

Zpracovatel 
metodiky soc. 
kompetencí 250,00  1 440,00  360 000,00  -240 000,00  

1.1.2.1.1.2.08 

Pilotní ověření 
metodiky soc. 
kompetencí 250,00  320,00  80 000,00  -120 000,00  

1.1.2.1.1.2.10 

Vedoucí 
zpracovatel 
Profesní orientace 270,00  300,00  81 000,00  -81 000,00  

1.1.2.1.1.3.2 
Sběr informací na 
stážích - Itálie 250,00  90,00  22 500,00  -45 000,00  

1.1.2.1.1.3.3 
Sběr informací na 
stážích - SRN 250,00  90,00  22 500,00  -22 500,00  

1.1.2.1.2.1 

Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 522 188,80  1,00  522 188,80  -109 368,20  

1.1.2.1.3.1 

Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 189 504,00  1,00  189 504,00  -39 690,00  

1.1.2.2.1.1 Doprava Itálie 2 121,00  9,00  19 089,00  -2 121,00  

1.1.2.2.1.2 
Ubytování Itálie (5 
nocí) 6 127,80  9,00  55 150,20  -6 127,80  

1.1.2.2.1.3 Diety Itálie 1 147,50  54,00  61 965,00  -6 885,00  

1.1.2.2.1.4 Doprava SRN 1 426,00  9,00  12 834,00  -1 426,00  



 

5 
  

1.1.2.2.1.5 
Ubytování SRN (3 
noci) 4 837,30  9,00  43 535,70  -4 837,30  

1.1.2.2.1.6 Diety SRN 1 147,50  36,00  41 310,00  -4 590,00  

1.1.2.4.1 SW pro notebooky 6 394,00  4,00  25 576,00  -24,00  

1.1.2.6.1.25 
Závěrečná 
konference 25 000,00  1,00  25 000,00  -25 000,00  

1.2 Nepřímé náklady 1 771 928,25  1,00  1 771 928,25  -177 142,33  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových hodnot 
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
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 
 
Projekt je dobře zpracován, aktivity jsou podrobně popsány, přínos pro cílovou skupinu je zřejmý, 
harmonogram projektu je dobře zpracovaný. Projekt navazuje na projekt schválený v IROP. Slabou 
stránkou projektu je nadhodnocený rozpočet, naddimenzovaná velikost odborného týmu.  
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele 
Základní škola a Praktická škola, Český Brod, 
Žitomířská 1359 

Název projektu 
Tranzitní program na Českobrodsku  Příprava 
mladých lidí na samostatný způsob života 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016766 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 75 

Požadovaná výše finanční podpory 4 000 000,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 3 805 822,15 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

194 177,85 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 Manažer projektu 43 000,00  2,70  116 100,00  -116 100,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

298 329,12  1,00  298 329,12  -28 792,88  

1.1.2.1.3.1 

Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z platů 
a DPČ 

108 264,60  1,00  108 264,60  -10 449,40  

1.2 Nepřímé náklady 761 164,43  1,00  761 164,43  -38 835,57  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových hodnot 
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.  
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
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 
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Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt obsahuje jasný záměr, je komplementární k projektu IROP, harmonogram je dobře zpracován, 
rozpočet projektu je přehledný. Slabou stránkou projektu byla neprovázanost administrativních pozic 
napříč žádostí, nedostatečný popis motivace, oslovení a způsobu zapojení cílových skupin, stručný 
popis aktivit. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele AGAPO, o.p.s. 

Název projektu Ze školy do práce a do života 2020+ 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016771 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Výsledný počet bodů 72 

Požadovaná výše finanční podpory 4 849 600,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 4 650 035,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

199 565,00 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 Metodik TP 31 000,00  42,00  1 302 000,00  -93 000,00  

1.1.2.1.1.3.2 
Pracovní 
asistent 

150,00  1 024,00  153 600,00  -19 200,00  

1.1.2.1.1.3.3 
Mentor 
zaměstnavatele 

250,00  512,00  128 000,00  -16 000,00  

1.1.2.1.2.1 

Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

322 896,00  1,00  322 896,00  -23 064,00  

1.1.2.1.3.1 

Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

117 180,00  1,00  117 180,00  -8 370,00  

1.1.2.3.1.2 
Mobilní telefon 
pro metodika TP 

4 982,00  1,00  4 982,00  -18,00  

1.2 
Nepřímé 
náklady 

930 007,00  1,00  930 007,00  -39 913,00  

Komentář Komise 

 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu a cílových hodnot 
indikátorů včetně jejich zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.   
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
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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 
 
Cílová skupina projektu je velmi dobře popsána, rozpočet je přehledně zpracován a je navrženo pouze 
drobné krácení, obecná potřebnost projektu je dobře zpracována a doložena regionálními 
dokumenty. Slabou stránkou je věcný obsah a relevantnost aktivit, kte ré jsou popsány velmi stručně 
a neobsahují dostatečnou provazbu na rozpočet projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. 
Vejdovského Olomouc - Hejčín 

Název projektu ŠANCE PRO DĚTI SE SVP II 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016783 

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 

3 0 0 0 

Výsledek jednání o žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Výsledný počet bodů 83 

Požadovaná výše finanční podpory 10 707 435,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 10 658 423,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

49 012,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.3.1.2 SW Windows 3 921,00  0,00  0,00  -39 210,00  

1.2 
Nepřímé 
náklady 

2 131 684,60  1,00  2 131 684,60  -9 802,50  

Komentář Komise 
 
Žádost splnila minimální bodovou hranici stanovenou výzvou, zároveň splnila minimální bodovou 
hranici všech kombinovaných kritérií a všechna vylučovací kritéria a Komise doporučuje žádost 
o podporu k financování s úpravami. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu včetně jejich zdůvodnění 
jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu.   
 
Nad rámec krácení uvedených ve výsledné hodnoticí tabulce projektu dochází k následujícím 
úpravám: 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení následující položky: 
1.2 Nepřímé náklady 
 
Projekt je celkově velmi dobře připraven, potřebnost a zdůvodnění projektu je dobře popsána, cílové 
skupiny jsou dobře vymezené a popsané, klíčové aktivity projektu jsou podrobně popsány. Projekt 
nemá výrazné nedostatky. 
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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.    
 
Komise pověřuje ŘO k vytvoření Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV, do kterého 
navrhuje zařadit všechny doporučené projekty, na které vystačí finanční alokace výzvy č. 02_19_077 
určená pro aktivitu č. 2: Podpora pedagogických pracovníků při realizaci tranzitních programů 
a ucelených programů připravujících na samostatný způsob života. Komise dále pověřuje ŘO 
k vytvoření Seznamu nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV, do kterého budou zařazeny 
všechny nedoporučené projekty. Přehled všech projednaných projektů zařazených do Seznamu 
doporučených/nedoporučených projektů k podpoře z OP VVV na základě zohlednění finanční alokace 
aktivity č. 2 výzvy a výsledků fáze věcného hodnocení je součástí Zápisu z posledního jednání Komise 
pro aktivitu č. 2 ze dne 5. března 2020. 
 
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 5. 2. 2020 
 
 
Zápis vyhotovila: Ing. Irena Havlová 
 
 

 

 

 

 

Podpis předsedy Komise Podpis zástupce ŘO OP VVV  


