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

  
 

I. Identifikace Komise 

 
Datum jednání 

  
25. 4. 2017 

 
 
Čas zahájení jednání 

  
10:00 

 
 
Místo konání 

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

 
 
Pořadí jednání Komise 
 

 
1. 

 
Číslo výzvy a název výzvy 
 

02_16_037 Podpora žáků se zdravotním 
postižením I (Implementace APIV) 

 
Prioritní osa  
 

  
3 

 
Vyhlašovatel 
 

  
ŘO OP VVV MŠMT 

 
Alokace výzvy v Kč 
 

  
300 000 000,00  

 

II. Složení Komise  

 
Předseda Komise 
 

 

Tomáš Zmeškal, B. A. Hons  
 

 
Členové/náhradníci Komise s hlasovacím právem 
 

Ing. Mgr. Martin Plucha 

Mgr. Blanka Hrudková 
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III. Projednávané Žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů 

Pořadové číslo  1. 

Název žadatele Ostravská univerzita 

Název projektu 
Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském 
kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971 

Výsledný počet bodů 98,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 13 049 180,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 13 049 180,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k navýšení indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na cílovou hodnotu 120. Dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3.1 Společné indikátory musí být projekt koncipován tak, 
aby vzdělávací aktivity každé podpořené osoby dosahovaly v souhrnu minimální hranice bagatelní podpory (40 
hodin). Vzhledem k tomu, že cílová hodnota indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti je 120, Komise zavazuje žadatele uvést cílovou hodnotu indikátoru 6 00 00 
Celkový počet účastníků do souladu s indikátorem 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti. 
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Pořadové číslo  2. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému 
vzdělávání 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004022 

Výsledný počet bodů 96,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 24 629 451,07 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 24 629 451,07 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise vyslovuje souhlas s hodnocením obou hodnotitelů a nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  3. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu 
Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím 
rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030 

Výsledný počet bodů 96,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 24 447 405,31 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 24 447 405,31 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti, který je dle přílohy č. 1 výzvy svázaný s indikátorem 5 40 00 Počet 
podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání. Dále Komise zavazuje žadatele k nastavení cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na minimální hodnotu 180 tak, jak je uvedeno v popisu cílové skupiny 
v žádosti o podporu. Dále Komise žadatele zavazuje k nastavení cílových hodnot indikátorů 5 40 00 Počet 
podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání a 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti v souladu s pravidly výzvy.  
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory (dále jen PA) k bližší 
specifikaci používání strojů a zařízení v projektu, tj. kompenzačních pomůcek, a to jak při realizaci klíčových aktivit, 
tak po ukončení fyzické realizace projektu, tzn. k popisu používání pomůcek ve prospěch CS děti a žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami po ukončení projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k bližší specifikaci programů všech stáží. 
 
Komise doporučuje žadateli, aby blíže specifikoval CS děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i na 
úroveň 1. podpůrného opatření tak, aby žadatel mohl zahrnout do CS žáky s plánem ped. podpory pro oblast 
pohybové gramotnosti. Komise doporučuje rozšířit činnost konzultantů o tvorbu plánů ped. podpory. 
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Pořadové číslo  4. 

Název žadatele 
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, 
příspěvková organizace 

Název projektu Zažít úspěch 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004857 

Výsledný počet bodů 96,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena 

Požadovaná výše finanční podpory 6 624 637,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 6 624 637,50 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise vyslovuje souhlas s hodnocením obou hodnotitelů a nenavrhuje žádné úpravy projektu. 
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Pořadové číslo  5. 

Název žadatele Západočeská univerzita v Plzni 

Název projektu Vzděláním k úspěchu bez bariér 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003942 

Výsledný počet bodů 95,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 18 049 134,40 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 18 049 134,40 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě struktury rozpočtu v kapitolách 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 
1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení dle metodiky uvedené v Uživatelské příručce IS KP14+ – Pokyny pro 
vyplnění formuláře žádosti o podporu (aktuální verze – 1.7), kapitola 5.14. Záložka Rozpočet, cit.: „Do položek 
Pojistné na sociální zabezpečení a Pojistné na zdravotní zabezpečení uveďte do sloupce Počet jednotek hodnotu 
„1“ a sloupce Cena jednotky hodnotu celé položky.“ 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na cílovou hodnotu 50. Dle 
Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3.1 Společné indikátory musí být projekt koncipován 
tak, aby vzdělávací aktivity každé podpořené osoby dosahovaly v souhrnu minimální hranice bagatelní podpory 
(40 hodin). Vzhledem k tomu, že cílová hodnota indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a dovednosti je 50, Komise zavazuje žadatele uvést cílovou hodnotu indikátoru 
6 00 00 Celkový počet účastníků do souladu s indikátorem 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi 
uplatňují nově získané poznatky a dovednosti. 
 
Komise s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Komise se však s výsledným hodnocením arbitra plně neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli 
zvážit realizaci takto koncipovaného projektu vzhledem k následujícím nedostatkům: 

- nízká orientace žadatele v problematice inkluzivního vzdělávání (užívání již neplatné terminologie), 
-  
- rozpočet není dostatečně propojen s popisem klíčových aktivit, zejména u zahraničních stáží, 
- z popisu projektu není zjevný přínos a dopad projektu pro CS nad rámec legislativních povinností. 

 
S ohledem na výše uvedené nedostatky považuje Komise realizaci projektu za velmi rizikovou. 
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Komise upozorňuje žadatele, že oblast kariérového poradenství pro žáky se SVP je podrobně vymezena v příloze 
vyhlášky č. 72/2005 sb., o poradenských službách ve školách a školských zařízeních, kterou se žadatel musí řídit. 
Aktivitami projektu nesmí být plněna povinnost vycházející z výše uvedené vyhlášky. 
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Pořadové číslo  6. 

Název žadatele 
Meruzalka – Základní škola a Mateřská škola Jihlavské 
Terasy, o.p.s. 

Název projektu 
Podpora a tvorba prostředí ve školách pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004842 

Výsledný počet bodů 94,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 7 481 255,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 481 255,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

0,00 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 

žádosti o 
podporu 

Komentář Komise 

 
V rozpočtu projektu nebyly zahrnuty povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Komise upozorňuje 
žadatele na povinnost dodržovat platnou legislativu České republiky, a tedy na povinnost odvádět ze mzdy za 
své zaměstnance sociální a zdravotní pojištění.  
 
 Vzhledem k tomu, že v této fázi procesu schvalování není možné navyšovat rozpočet, doporučuje Komise 
žadateli hradit pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na zdravotní zabezpečení z vlastních zdrojů, popř. 
přesunout finanční prostředky na úhradu pojistného z jiných položek rozpočtu v rámci změnového řízení v 
průběhu realizace projektu. 
 
Vzhledem k faktu, že celková částka zákonných odvodů činí 837 183,36 Kč, Komise upozorňuje žadatele na riziko 
související s úhradou odvodů z vlastních zdrojů. 
 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů k doplnění indikátorů 5 25 10 Počet pracovníků 
ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti, 6 00 00 Celkový počet účastníků 
a 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání a stanovení jejich cílových hodnot dle pravidel 
výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele, aby při realizaci projektu dodržoval platnou legislativu, která se týká inkluzivního 
vzdělávání, a to z toho důvodu, že žádost o podporu v této oblasti vykazuje závažné nedostatky. 
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Pořadové číslo  7. 

Název žadatele Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace 

Název projektu Centra kolegiální podpory 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004773 

Výsledný počet bodů 93,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 21 602 442,18 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 20 400 766,98 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 201 675,20 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.2 Metodik I. 250,00  2 880,00  720 000,00  -115 200,00  

1.1.2.1.1.2.3 Metodik II. 250,00  2 880,00  720 000,00  -115 200,00  

1.1.2.1.1.2.4 Metodik III. 250,00  1 440,00  360 000,00  -57 600,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 809 000,00 1,00  1 809 000,00  -72 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

651 240,00 1,00  651 240,00  -25 920,00  

1.1.2.3.1.2 
Mobilní zařízení pro 
přepravu tabletů 

0,00  0,00 0,00  -387 200,00  

1.1.2.6.1.1 Doprava pro účastníky KA 3 8 000,00  44,00  352 000,00  -220 000,00  

1.2 Nepřímé náklady   3 540 628,98  -208 555,20  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.2.2 Metodik I. 
1.1.2.1.1.2.3 Metodik II. 
1.1.2.1.1.2.4 Metodik III. 
Komise zavazuje žadatele snížit hodinovou sazbu (jednotková cena) u pozic metodiků na 250,- Kč. Žadatelem 
navrhovaná částka je vzhledem ke specifikaci pracovní náplně nadsazená.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje 
 
1.1.2.3.1.2 Mobilní zařízení pro přepravu tabletů – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky z rozpočtu, 
jelikož tento typ vybavení lze považovat za nadstandardní. Pro realizaci naplánovaných aktivit projektu není 
nezbytný a potřeba jeho pořízení nebyla žadatelem řádně zdůvodněna (?? – je-li to pravda). 
 
1.1.2.6.1.1 Doprava pro účastníky KA3 – Komise zavazuje žadatele ke krácení jednotkové ceny zpáteční ceny 
letenky na 8000,- Kč. Tato cena více odpovídá částce obvyklé dle průzkumu trhu, a tudíž pravidlu účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti (3E).  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve 
vzdělávání na hodnotu 300. Každý pedagogický pracovník, který obdrží podporu týkající se vzdělávání, jež je 
financována z rozpočtu, musí být uveden v indikátorech. Žadatel popisuje pedagogické pracovníky jako CS a v KA2 
– Centra kolegiální podpory realizuje vzdělávání pedagogických pracovníků, ale do hodnoty indikátoru 5 40 00 
Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání započítává pouze účastníky zahraniční stáže v rámci KA 3 
(vedoucí CKP, odborný garant, metodici). 
 
Komise zavazuje žadatele nad rámec návrhů obou hodnotitelů k navýšení cílových hodnot indikátorů 5 25 10 
Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti a 6 00 00 Celkový počet 
účastníků na hodnotu 80, a to z důvodů uvedených výše. 
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Pořadové číslo  8. 

Název žadatele Erudis, o.p.s. 

Název projektu 
Inovativní metody integrace žáků s poruchou autistického 
spektra v ZŠ 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004682 

Výsledný počet bodů 92,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 11 744 897,50 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 11 379 865,00 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

365 032,50 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.2.3 Metodik Brno - Logo 280,00  2 520,00  705 600,00  -176 400,00  

1.1.2.1.1.3.2 Metodik Praha - SPC Nautis 280,00  135,00  37 800,00  -9 450,00  

1.1.2.1.1.3.3 Metodik Brno - Erudis 280,00  360,00  100 800,00  -25 200,00  

1.1.2.1.1.3.5 Evaluátor - Erudis 280,00  300,00  84 000,00  -21 000,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

1 304 700,00  1,00  1 304 700,00  -44 100,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

469 692,00  1,00  469 692,00  -15 876,00  

1.2 Nepřímé náklady    2 275 973,00  -73 006,50  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.2.3 Metodik Brno - Logo 
1.1.2.1.1.3.2 Metodik Praha - SPC Nautis 
1.1.2.1.1.3.3 Metodik Brno - Erudis 
1.1.2.1.1.3.5 Evaluátor – Erudis 
Krácení hodinové sazby (jednotková cena) u výše uvedených položek na 280,- Kč. Žadatelem navržené sazby 
jsou vzhledem ke specifikaci pracovní náplně nadsazené. 
 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 položky 1.2 Nepřímé náklady. 
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Komise zavazuje žadatele k uvedení v soulad příloze č. 3 Harmonogram klíčových aktivit s popisem klíčových 
aktivit. Harmonogram uvedený v popisu KA 05 neodpovídá údajům uvedeným v příloze č. 3 žádosti o podporu.  
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 
intervencí a stanovení cílové hodnoty tohoto indikátoru na hodnotu 13. Dle pravidel výzvy je tento indikátor 
svázaný s indikátorem 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání. Cílová hodnota vychází z počtu 
zapojených škol, které žadatel vykazuje v příloze č. 13 Seznam škol. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a vzdělávacím 
programem a stanovení cílové hodnoty tohoto indikátoru na hodnotu 2. Tento indikátor je dle přílohy č. 2 výzvy 
vázán na volitelnou aktivitu č. 1 a cílová hodnota vychází z popisu KA 06, v niž budou vytvořeny 2 soubory 
materiálů. Komise zavazuje žadatele před vydáním PA k dopracování přílohy č. 4 Přehled klíčových výstupů k 
naplnění indikátorů projektu ESF (doplnění indikátoru 5 13 01 Počet vzdělávacích modulů s metodikou a 
vzdělávacím programem). 
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Pořadové číslo  9. 

Název žadatele Univerzita Karlova 

Název projektu 
Podpora společného vzdělávání v oblasti školní tělesné 
výchovy a pohybově orientovaných programů 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664 

Výsledný počet bodů 90,5 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 6 101 480,25 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 5 190 145,51 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

911 334,74 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 Externí odborníci 260,00  2 240,00  582 400,00  -176 400,00  

1.1.2.1.1.3.2 Zahraniční expert 0,00  0,00  0,00  -10 000,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

203 416,01  1,00  203 416,01  -542 667,79  

1.2 Nepřímé náklady   1 038 029,10  -182 266,95  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
 
1.1.2.1.1.3.1 Externí odborníci – Komise zavazuje žadatele ke krácení počtu hodin (počet jednotek) dle 
jednotlivých KA následovně: 500 hod. (KA2), 500 hod. (KA3), 1240 hod. (KA4, z toho Teambuilding 480 hod., 
Paralympijský den 160 hod., Příměstský tábor 600 hod.). Dle popisu u jednotlivých aktivit není odůvodněno 
zapojení odborníků, žadatel nespecifikuje, o jaké odborníky se jedná. Popis náplně práce této pozice je 
nedostatečný a málo konkrétní.  Zároveň žadatel nevysvětlil rozdílnou sazbu u pozic, které označil stejným kódem 
ISPV. Komise zavazuje žadatele ke krácení hodinové sazby (jednotková cena) na 260,- Kč. 
 
1.1.2.1.1.3.2 Zahraniční expert – Komise zavazuje žadatele k vyškrtnutí položky, jelikož dle popisu KA se jedná o 2 
zahraniční experty (přednášející na konferenci), kterým budou hrazeny letenky a náklady v rámci per diem. Tyto 
náhrady by nemohly být hrazeny zahraničním expertům, kteří mají s příjemcem uzavřen pracovněprávní vztah. 
 
Žadatel chybně naalokoval finanční prostředky v kapitolách 1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení a 1.1.2.1.3 
Pojistné na zdravotní zabezpečení a nepostupoval dle platné legislativy České Republiky.  
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení položky 1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ dle platné 
legislativy na 9 % ze součtu kapitol 1.1.2.1.1.1 Platy a 1.1.2.1.1.2 DPČ.  
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V této fázi procesu schvalování není možné navyšovat položky rozpočtu, proto Komise doporučuje žadateli 
chybějící prostředky v položce 1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ hradit z vlastních zdrojů, 
popř. přesunout finanční prostředky na úhradu pojistného z jiných položek rozpočtu v rámci změnového řízení v 
průběhu realizace projektu. 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách v 
kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.4 FKSP 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení cílové hodnoty indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti na 60 (10 osob – stáže, 50 osob – další aktivity). Do projektu 
bude zapojeno 10 ZŠ a vzhledem k potřebnosti podobného způsobu přenosu zkušeností i motivace k dalšímu 
růstu Komise považuje za důležité zajištění zahraniční stáže minimálně pro zástupce každé školy. Dle metodiky si 
v průběhu realizace projektu zpracovává každý podpořený pracovník reflexi absolvovaných aktivit v portfoliu 
pedagoga nebo v jiném profesním portfoliu, tudíž je třeba vykázat všechny podpořené osoby. Dále Komise 
zavazuje žadatele k úpravě cílové hodnoty 5 40 00 Počet podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání v souladu 
s pravidly výzvy. 
 
Komise zavazuje žadatele k navýšení indikátoru 5 10 16 na cílovou hodnotu 40 (navýšení plánovaných 20 
teambuildingových akcí na 30, neboť na tuto hodnotu jsou vyčísleny náklady u popisu aktivity + 10 
Paralympijských školních dnů). 
 
Komise zavazuje žadatel nad rámec návrhů hodnotitelů k navýšení indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků na 
cílovou hodnotu 60. Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kap. 11.3.1 Společné indikátory musí 
být projekt koncipován tak, aby vzdělávací aktivity každé podpořené osoby dosahovaly v souhrnu minimální 
hranice bagatelní podpory.  
 
Komise zavazuje žadatele k tvorbě komplexních IVP v souladu s platnou legislativou (tj. vyhláškou č. 27/2016 sb.), 
nikoli pouze zaměřených na předmět tělesné výchovy. Komise upozorňuje žadatele, že hlavní náplní projektu 
musí být práce na naplňování povinně volitelných aktivit, v tomto případě implementace mezinárodních 
standardů do oblasti pohybové gramotnosti – výuky TV, a to formou realizovaného vzdělávacího programu pro 
žáky z CS. Dále Komise doporučuje žadateli, aby před vydáním PA blíže specifikoval CS žáků se SVP a to i na úroveň 
1. podpůrného opatření tak, aby žadatel mohl zahrnout do CS žáky s plánem ped. podpory pro oblast pohybové 
gramotnosti. Komise doporučuje rozšířit činnost konzultantů o tvorbu plánů ped. podpory. 
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Pořadové číslo  10. 

Název žadatele Univerzita Palackého v Olomouci 

Název projektu Metodická podpora sítě inkluzivních škol 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004021 

Výsledný počet bodů 87,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti 
o podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou a doporučením 

Požadovaná výše finanční podpory 24 043 634,12 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 22 260 810,44 Kč 

Celková minimální výše krácených 
finančních prostředků 

1 782 823,68 Kč 

Požadované úpravy rozpočtu 

Kód Název položky 
Jednotková 

cena 
Počet 

jednotek 
Celkem 

Rozdíl konečné 
částky a částky ze 
žádosti o podporu 

1.1.2.1.1.1.1 Hlavní řešitel projektu 46 000,00  28,80  1 324 800,00  -115 200,00  

1.1.2.1.1.1.3 Metodik sítě CKP 27 000,00  18,00  486 000,00  -486 000,00  

1.1.2.1.1.2.2 
Metodik tiskových výstupů 
projektu 

0,00  0,00  0,00  -450 000,00  

1.1.2.1.1.3.1 Vedoucí CKP 270,00  2 160,00  583 200,00  -64 800,00  

1.1.2.1.2.1 
Pojistné na sociální 
zabezpečení z platů a DPČ 

2 152 200,00   1,00  2 152 200,00  -262 800,00  

1.1.2.1.3.1 
Pojistné na zdravotní 
zabezpečení z platů a DPČ 

774 792,00  1,00  774 792,00  -94 608,00  

1.2 Nepřímé náklady   3 863 446,44  -309 415,68  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k následujícím úpravám rozpočtu: 
1.1.2.1.1.1.1 Hlavní řešitel projektu –krácení měsíční mzdové sazby (jednotková cena) na 46 000,- Kč. Žadatelem 
navrhovaná sazba dosahuje maxima uvedeného kódu ISPV bez bližšího odůvodnění. Částka 46 000,- Kč je 
hospodárná a efektivní a splňuje tak pravidlo 3E.  
 
1.1.2.1.1.1.3 Metodik sítě CKP – krácení úvazku (počet jednotek) na 0,5. Tato výše úvazku je vzhledem k potřebám 
náplně práce dané pozice dostačující.  
 
1.1.2.1.1.2.2 Metodik tiskových výstupů projetu – vyškrtnutí položky. Náplň práce je možno začlenit do činnosti 
pozice 1.1.2.1.1.2.5 Metodik pro diseminaci výstupů do CS.  
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1.1.2.1.1.3.1 Vedoucí CKP – krácení na hodinovou sazbu 270,- Kč. Žadatelem navrhovaná sazba dosahuje maxima 
uvedeného kódu ISPV bez bližšího odůvodnění. Hodinová mzda 270,- Kč je hospodárná a efektivní a splňuje tak 
pravidlo 3E.  
 
Komise upozorňuje žadatele i ŘO OP VVV na položky 1.1.2.6.1.1 Tisk inovovaného katalogu PO a 1.1.2.6.1.2 Tisk 
nové části katalogu PO- SPUCH, dle informací uvedených v příloze č. 6 jeden kus katalogu vychází na 237,- Kč, což 
se jeví jako vysoce nehospodárné vzhledem k cenám obvyklým a rovněž vzhledem k potřebám CS. Komise 
doporučuje žadateli zvážit výši jednotkové ceny zejména s ohledem na dodržení pravidla hospodárnosti. 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje 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 
 
Komise zavazuje žadatele ke krácení (je-li relevantní) následující položky rozpočtu dle krácení v položkách 
v kapitole 1.1.2.1 Osobní výdaje: 
1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění a stanovení cílové hodnoty následujících indikátorů: 5 40 00 Počet 
podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání na hodnotu 600 (KA konference, worshopy; konference 200 
účastníků, workshopy 400 účastníků), 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané 
poznatky a dovednosti na 150 (KA konference, worshopy) a 6 00 00 Celkový počet účastníků na 150 (KA 
konference, worshopy) v souladu s hodnotami uvedenými v žádosti o podporu. Z popisu cílové skupiny 
Pedagogičtí pracovníci a KA2 a KA4 je patrno, že systémovým a dlouhodobým působením v CKP budou podpořeni 
a zvýší své kompetence i pedagogičtí pracovníci zúčastněných ZŠ. 
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Pořadové číslo  11. 

Název žadatele Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s. 

Název projektu 
Podpora žáků se zdravotním postižením na ZŠ v Jihočeském 
kraji 

Registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004657 

Výsledný počet bodů 83,0 

Členové Komise, kteří se 
neúčastní projednávání 
projektu 

Podjatí ----- 

Nepřítomni ----- 

Jednání o doporučení/nedoporučení Žádosti o podporu 

Hlasování o výsledku projednávání Žádosti o 
podporu 

Pro Proti Zdrželo se Nehlasovalo 

3 - - - 

Výsledek jednání o Žádosti o podporu Doporučena s výhradou 

Požadovaná výše finanční podpory 8 003 600,00 Kč 

Maximální výsledná výše finanční podpory 7 924 225,00 Kč 

Celková minimální výše krácených finančních 
prostředků 

79 375,00 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 Poradce kariérového střediska 270,00  700,00  189 000,00  -56 000,00  

1.1.2.1.1.3.3 
Psycholog - bilanční 
diagnostika 

390,00  250,00  97 500,00  -7 500,00  

1.2 Nepřímé náklady    1 584 845,00  -15 875,00  

Komentář Komise 

 
Komise zavazuje žadatele k úpravě rozpočtu u následujících položek: 
1.1.2.1.1.3.3 Psycholog – bilanční diagnostika – žadatelem navrhovaná hodinová sazba překračuje mzdové limity 
stanovené výzvou. Komise zavazuje žadatele ke snížení hodinové sazby na 390,- Kč. 
 
Komise zavazuje žadatele nad rámec hodnocení obou hodnotitelů ke krácení následující položky: 
1.1.2.1.1.3.1 Poradce kariérového střediska – na základě porovnání náplní práce obdobných pozic v žádostech o 
podporu projednávaných danou Komisí mezi sebou Komise zavazuje žadatele ke snížení hodinové sazby u této 
pozice na 270,- Kč.  
 
Na základě krácení v kapitole 1.1 Výdaje na přímé aktivity dochází ke snížení položky 1.2 Nepřímé náklady. 
 
Komise zavazuje žadatele k doplnění indikátoru 5 25 10 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují 
nově získané poznatky a dovednosti, který je dle pravidel výzvy povinně svázaný s indikátorem 5 40 00 Počet 
podpořených osob - pracovníci ve vzdělávání a úpravě cílových hodnot ostatních indikátorů v souladu s pravidly 
výzvy a popisem KA. Komise dále zavazuje žadatele úpravě cílové hodnoty indikátoru 5 16 11 Počet dětí a žáků s 
potřebou podpůrných opatření začleněných do vzdělávání na minimální cílovou hodnotu 60 v souladu s popisem 
hodnoty indikátoru. 
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Komise s ohledem na svoje pravomoci stanovené Jednacím řádem je nucena předloženou žádost doporučit 
k financování. Komise se však s výsledným hodnocením arbitra plně neztotožňuje a důrazně doporučuje žadateli 
zvážit realizaci takto koncipovaného projektu. V případě realizace projektu pak doporučuje  ŘO zvýšenou 
pozornost při kontrole. 
 
Komise upozorňuje, že všechny aktivity projektu musejí být realizovány v souladu s Dlouhodobým záměrem 
rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR a Akčním plánem inkluzivního vzdělávání pro období 2016 – 2018. 
 

 

 

  



 

19 
 

IV. Průběh jednání Komise 

Celkový komentář k jednání Komise 

 
Členové Komise zvolili předsedu Komise. Členové Komise byli seznámeni se Statutem Komise  
a Jednacím řádem. Členové Komise odsouhlasili účast pozorovatelů. Jednání Komise se zúčastnil zástupce ŘO s 
právem veta. 
 
Zápis z jednání Výběrové komise byl schválen všemi členy Komise. 
 

 

Neveřejné přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
Prohlášení účastníků jednání Komise o nestrannosti, mlčenlivosti a skartaci 
Hlasovací archy členů Komise 

 

V Praze dne 25. 4. 2017 
 
Zápis vyhotovil: Mgr. Jakub Krátký 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy Komise     Podpis zástupce ŘO 

 

 

 


