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

I. Identifikace Komise 

Datum jednání 1. 2. 2021 

Čas zahájení jednání 9:30 

Místo konání 
Zlatá zasedací místnost, 2. NP, Harfa Office Park, 
Českomoravská 2420, Praha 9 

Pořadí jednání Komise 3. 

Číslo výzvy a název výzvy 
02_19_078 Implementace krajských akčních 
plánů II 

Prioritní osa 3 

Vyhlašovatel ŘO OP VVV MŠMT 

Alokace výzvy v Kč 3 650 000 000,00 
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II. Projednávané žádosti o podporu  

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Karlovarský kraj 

Název projektu 
Implementace Krajského akčního plánu 2 
v Karlovarském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 

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 60 

Požadovaná výše finanční podpory 99 740 499,94 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 98 525 572,07 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 214 927,87 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 Hlavní manažer 
projektu 

0,00  0,00  0,00  -810 000,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

2 838 046,42  1,00  2 636 203,89  -201 842,53  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

1 029 601,40  1,00  956 686,90  -72 914,50  

1.3 Nepřímé náklady 9 222 351,65  1,00  9 222 351,65  -130 170,84  

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. 
 
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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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek 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 
 
Projekt je připraven na dostatečné úrovni, po zapracování návrhů dle Komise lze předpokládat jeho 
úspěšnou realizaci. Slabými stránkami jsou především rizika projektu, harmonogram a zpracování 
rozpočtu projektu. Dále Komise upozorňuje žadatele, aby při realizaci projektu věnoval zvýšenou 
pozornost rizikům duplicitních aktivit s IPs projekty a realizoval je tak, aby byly vždy v souladu s výzvou.  
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Zlínský kraj 

Název projektu 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 

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 69 

Požadovaná výše finanční podpory 203 180 300,56 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 202 757 625,88 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

422 674,68 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.2.13 Technický řešitel 
(P19 -FT) 

250,00  2 275,00  568 750,00  -292 500,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

11 747 542,00  1,00  11 675 001,76  -72 540,24  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

4 263 221,00  1,00  4 236 895,80  -26 325,20  

1.3 Nepřímé náklady 14 415 517,32  1,00  14 415 517,32  -31 309,24  

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. 
 
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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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek 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 
 
Projekt je velmi dobře připraven a lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. Silnou stránkou projektu 
je zpracování rozpočtu a klíčových aktivit. Slabší  stránkou projektu je popis motivace cílových skupin 
a obecnější popis eliminace rizik. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Plzeňský kraj 

Název projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 

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 188 325 999,99 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 188 325 999,99 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 60 bodů stanovených výzvou a zároveň splnila minimální bodovou hranici všech 
kombinovaných kritérií a rovněž všechna vylučovací kritéria. Konkrétní návrhy na úpravy rozpočtu 
(resp. přílohy Realizační tým) včetně zdůvodnění jsou uvedeny ve výsledné hodnoticí tabulce projektu. 
 
Projekt je dobře připraven. Silnou stránkou projektu je zpracování rozpočtu v návaznosti na popis 
realizace klíčových aktivit. Slabší stránkou je obecnější popis rizik projektu. Dále Komise upozorňuje 
žadatele, aby při realizaci projektu věnoval zvýšenou pozornost rizikům duplicitních aktivit s IPs 
projekty a realizoval je tak, aby byly vždy v souladu s výzvou. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele Královéhradecký kraj 

Název projektu 
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání v Královéhradeckém kraji II 

Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 

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 67 

Požadovaná výše finanční podpory 191 669 026,27 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 188 553 884,64 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

3 115 141,63 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky 

ze žádosti 
o podporu 

1.1.2.1.1.1.01 P0 Věcný 
manažer 

48 000,00  178,40  8 563 200,00  -2 140 800,00  

1.1.2.1.2.1 Pojistné na 
sociální 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

8 327 718,48  1,00  8 327 718,48  -530 918,40  

1.1.2.1.3.1 Pojistné na 
zdravotní 
zabezpečení z 
platů a DPČ 

3 022 155,90  1,00  3 022 155,90  -192 672,00  

1.1.2.1.5.2.2 Nemocenská 
hrazená 
zaměstnancům 

0,00  0,00  0,00  -20 000,00  

1.3 Nepřímé náklady 11 545 834,94  1,00  11 545 834,94  -230 751,23  

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. 
 
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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Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následujících položek 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 
1.1.2.1.5.2.1 Ostatní jiné povinné výdaje (např. stravenky) 
 
Projekt je dobře připraven a po navrhovaných úpravách lze předpokládat jeho úspěšnou realizaci. 
Silnou stránkou projektu je provázanost plánovaných aktivit. Slabší stránkou projektu je zpracování rizik 
projektu. 
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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.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 Karlovarský kraj 
Implementace Krajského 

akčního plánu 2 v 
Karlovarském kraji 

99 740 499,94 99 740 499,94 98 525 572,07  98 525 572,07 60 

2. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 Zlínský kraj 

Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území 

Zlínského kraje II 

203 180 300,56 302 920 800,50 202 757 625,88 301 283 197,95 69 

3. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 Plzeňský kraj 
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském 

kraji 
188 325 999,99 491 246 800,49 188 325 999,99 489 609 197,94  72 

4. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192 Královéhradecký kraj 

Implementace Krajského 
akčního plánu rozvoje 

vzdělávání v 
Královéhradeckém kraji II 

191 669 026,27 682 915 826,76 188 553 884,64 678 163 082,58 67 
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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 1. 2. 2021 
 
 
 
 
 
Zápis vyhotovila: Mgr. Zuzana Slimáková 
 

 

 

Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO  

 

 

  

 


