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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI  

Název 
Výroční zpráva o implementaci programu 02 Operační program 
Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2016 

Verze 2 

Vykazovaný rok 2016 

Datum schválení zprávy 
monitorovacím výborem 

 

 

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Výroční zpráva o provádění programu za rok 2016 představuje informace o průběhu implementace 

Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) za období do 31. 12. 2016. 

Důležitou událostí implementace v roce 2016 bylo provedení Auditu designace ze strany Auditního 

orgánu Ministerstva financí, který prověřoval správné nastavení řídicího a kontrolního systému 

operačního programu a dodržování designačních kritérií. Finální výrok auditora zněl „bez výhrad“, 

čímž byly splněny podmínky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 pro 

určení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) Řídicím orgánem Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Následně, v souladu s článkem 124, odst. 3 uvedeného 

nařízení, proběhlo ze strany Evropské komise (EK) ve dnech 14. - 16. 11. 2016 vlastní šetření 

k prověření řídicích procesů a postupů Řídicího orgánu. Šetření bylo uzavřeno v únoru 2017 

zasláním vyjádření (tzv. „Designation closure letter“), které potvrdilo určení Řídicího orgánu 

OP VVV a obsahovalo několik připomínek, které budou do řídicích postupů a procesů zapracovány 

v roce 2017. 

Aktivity Řídicího orgánu v roce 2016 spočívaly především v přípravě a vyhlašování výzev 

k předkládání projektových žádostí a zajištění hodnocení podaných projektových žádostí. 

V posledním čtvrtletí byla zahájena administrace prvních schválených projektů. Řídicí orgán vyhlásil 

v uplynulém roce ve třech tematických prioritních osách celkem 22 výzev za 39,1 mld. Kč, resp. 

1,45 mld. EUR (zahrnuty celkové způsobilé výdaje, tj. výše podpory z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (tzv. EU podíl) a národní spolufinancování), a jednu výzvu na technickou 

pomoc.  

Celkem od zahájení implementace programu bylo do konce roku 2016 vyhlášeno již 31 výzev 

s finančním objemem přesahujícím 56 mld. Kč, resp. 2,1 mld. EUR, což činí více než 60 % celkové 

alokace OP VVV. Absorpční kapacita, i díky velmi intenzivně vedené propagační kampani, byla 

vysoká, finanční objem zaregistrovaných projektových žádostí o podporu dosahoval dvojnásobku 

vyhlášené alokace. Řídicí orgán pravidelně, s přihlédnutím ke zkušenostem z minulého 

programového období, vyhodnocoval disponibilní alokaci programu a v případě pěti výzev pak 

s přihlédnutím k počtu a kvalitě podaných projektových žádostí přistoupil k navýšení alokace.  

Procesem hodnocení od začátku realizace programu do konce roku 2016 prošlo na čtyři tisíce 

projektových žádostí. V tomto období získalo podporu 1495 projektů, na které byla přidělena částka 

celkových způsobilých výdajů přesahující 13 mld. Kč, resp. 0,5 mld. EUR, tj. přesahující 14 % 

celkové alokace programu. Největší počet projektů (celkem 1452) byl podpořen v prioritní ose 3, 

stalo se tak především díky velkému zájmu mateřských a základních škol o projekty tzv. „šablon“. 

V roce 2016 zahájilo v PO3 realizaci také 5 individuálních projektů systémových.  

Přípravu a vyhlášení výzev doprovázelo nastavování metodického prostředí pro administraci 

projektů a příprava a aktualizace pravidel pro realizaci projektů. V roce 2016 byla vydána 2. verze 

Operačního manuálu OP VVV, 3. a 4. verze Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část a pro 

každou vyhlášenou výzvu Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část. Pro 4 výzvy vyhlášené 
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v režimu zjednodušeného vykazování výdajů prostřednictvím jednotkových nákladů byla s EK 

projednána příslušná metodika vykazování výdajů a byla vydána Pravidla pro žadatele a příjemce 

zjednodušených projektů ve verzi 1 a 2.  

V roce 2016 byly ze strany příjemců podpory předloženy první žádosti o platbu. Celková výše 

schválených způsobilých výdajů vykázaných Řídicímu orgánu, činila 332 mil. Kč resp. 

12,3 mil.  EUR (zahrnuje celkové způsobilé výdaje). 

K 31. 12. 2016 předložil Řídicí orgán Platebnímu a certifikačnímu orgánu Ministerstva financí (PCO) 

šest souhrnných žádostí o platbu, z nichž čtyři v celkové výši 258 025 818,11 Kč, 

resp.  9 545 803,95 EUR (pouze EU podíl) byly PCO schváleny a zaúčtovány. První souhrnná 

žádost musela být pro technické problémy v informačním systému MS2014+ na žádost Řídicího 

orgánu zamítnuta a u jedné nebyly do konce roku 2016 vyřešeny problémy s přenosem do 

informačního systému VIOLA.  

V první průběžné certifikaci výdajů nebyly EK předloženy žádné výdaje, v druhé průběžné certifikaci 

za období od 1. 7. do 18. 11. 2016 byly předloženy výdaje ve výši 165 010 162,08 Kč,  

resp. 6 106 511,81 EUR (pouze EU podíl). 

Velice intenzivní činnost vykazoval v roce 2016 Monitorovací výbor OP VVV, který se sešel celkem 

pětkrát, z toho jednou na dvoudenním zasedání. Na těchto zasedáních členové schvalovali 

výběrová kritéria pro jednotlivé vyhlašované výzvy, charty chystaných individuálních projektů 

systémových, Evaluační plán OP VVV a Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV.  Kromě 

informací o postupu implementace programu, vyhodnocení Strategického realizačního plánu  

a naplňování předběžných podmínek byly též prezentovány informace o realizaci již schválených 

individuálních projektů systémových. Prostřednictvím elektronického projednávání „per rollam“ byla 

schválena Výroční zpráva OP VVV za rok 2015.  Na zářijovém jednání byl též schválen návrh 

revize textu OP VVV, který se zejména týkal doplnění chybějících výchozích a cílových hodnot 

některých indikátorů a formulační úpravy ve vazbě na novelu zákona č. 111/1998 o vysokých 

školách. Intenzivně probíhala též činnost na 12 zasedáních Plánovací komise programu, na kterých 

byl s partnery projednáván jak Harmonogram výzev, tak i jejich zaměření a obsah. Podrobné 

informace o činnosti Monitorovacího výboru a Plánovacích komisí programu lze nalézt na webových 

stránkách MŠMT. 

V roce 2016 probíhala intenzivní komunikační kampaň OP VVV, hlavními komunikačními nástroji 

byly:   
 - Přímá komunikace: 95 seminářů pro žadatele a příjemce (téměř 6000 účastníků), Konference 

Vize a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství (22. 11. 2016), tematické veletrhy a konference 

(např. konference Řízení školy, veletrhy Gaudeamus, Absolvent a Schola Pragensis, Týden vědy  

a techniky nebo Den Evropy). 

 - Publikační aktivity: 4 vydání Newsletteru OP VVV, 15 různých letáků, 17 tiskových zpráv,  

21 článků, brožura. 

 - Mediální kampaň: tištěná inzerce na téma společného vzdělávání (11. 4. - 15. 6. 2016: Deník ČR, 

Právo, Učitelské noviny), příprava 6 televizních spotů zaměřených na různé oblasti OP VVV pro 

realizaci TV kampaně na ČT1, Nově a Primě. 

V prosinci 2016 bylo ze strany Evropské komise verifikováno naplnění poslední tematické 

předběžné podmínky OP VVV. Informace o plnění dalších dvou předběžných podmínek, týkající se 

OP VVV, byly zaslány Evropské komisi v listopadu 2016, k formální verifikaci ze strany Evropské 

komise došlo na začátku roku 2017, čímž byly pro OP VVV splněny všechny použitelné předběžné 

podmínky. 

Při implementaci OP VVV nebyly dosud využity finanční nástroje ve smyslu čl. 37 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013.  V roce 2016 probíhalo mapování možností využití 

finančních nástrojů pro oblast pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání.  

 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
7 

3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

3.1 Přehled implementace 
 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové 
události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

02.1 Posilování kapacit pro 
kvalitní výzkum 

PO1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro vzdělávací účely  
a na podporu strategického řízení VaVaI. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy 
(alokace uváděny v celkových způsobilých výdajích): 
- Výzkumné infrastruktury (alokace 4 mld. Kč, 148 mil. EUR), podporující 
výzkumné a investiční aktivity výzkumných infrastruktur komplementárně 
k podpoře provozu výzkumných infrastruktur ze státního rozpočtu.  
 - Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace 
(alokace 3,5 mld. Kč, 130 mil. EUR), pro podporu infrastrukturního  
a materiálního zajištění výuky  na VŠ. Je provázána s dalšími třemi výzvami 
PO2. 
- Excelentní výzkum (alokace 6 mld. Kč, 222 mil. EUR), na podporu 
výzkumu, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a 
dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu.  
- Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I (alokace 1,36 mld. Kč, 
50,3 mil. EUR) pro podporu systému centralizovaného zpřístupňování 
elektronických informačních zdrojů pro VaV a řízení národní Strategie 
inteligentní specializace.  
V roce 2016 byl ukončen výběr projektů výzev Teaming a Podpora 
excelentních výzkumných týmů), u které z důvodu předložení řady kvalitních 
projektů došlo k navýšení  alokace o 2,8 mld. Kč. 
V roce 2016 byly připravovány výzvy Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
a Předaplikační výzkum, včetně jejich částí pro Integrované územní 
investice (ITI). Posunutí termínu vyhlášení na rok 2017 bylo ovlivněno 
schvalováním strategií ITI a projednáváním veřejnoprávní smlouvy mezi 
Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty a řešením problematiky 
sledování veřejné podpory v MS 2014+.  

02.2 Rozvoj vysokých škol a 
lidských zdrojů pro 
výzkum a vývoj 

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení 
na VŠ, rozvoj lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky 
spojené s výzkumem, a na zlepšení infrastrukturních podmínek a otevřenost 
vzdělávání na vysokých školách. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy výzvy 
(alokace výzev uváděny v celkových způsobilých výdajích): 
- Budování expertních kapacit - transfer technologií (alokace 450 mil. Kč, 
16,7 mil. EUR), zaměřená na zajištění vyhovujících expertních kapacit a 
podmínek pro transfer technologií z výzkumu do praxe. 
 - Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (alokace 660 mil. Kč, 24,4 mil. EUR), 
zaměřená na rozvoj kapacit, znalostí a dovedností pracovníků výzkumných 
organizací.  
- Společně byly vyhlášeny výzvy ESF výzva pro vysoké školy (alokace  
3,5 mld. Kč, 130 mld. EUR), která je zaměřena na studenty bakalářských a 
magisterských studijních programů a výzva Rozvoj výzkumně zaměřených 
studijních programů (alokace 550 mil. Kč, 20,4 mil. EUR), která je zaměřena 
na studenty doktorských studijních programů. Uvedené výzvy byly současně 
komplementárně doplněny výzvami investičními - ERDF výzva pro vysoké 
školy (alokace 10 mld. Kč, 370,3 mil. EUR) a Výzkumné infrastruktury pro 
vzdělávací účely - budování či modernizace (PO 1), které se zaměřují na 
infrastrukturní zajištění výuky, přístrojové a materiálové vybavení. 
V průběhu roku 2016 byly připravovány dvě výzvy týkající se Mezinárodních 
mobilit výzkumných pracovníků.  
 
V PO2 byla řešena problematika veřejné podpory. Vzhledem k nutnosti 
zhodnocení dopadu podmínek veřejné podpory v oblasti celoživotního 
vzdělávání bylo rozhodnuto o odložení vyhlášení výzvy zaměřené na 
specifický cíl 3 "Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na 
vysokých školách". 

02.3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a 

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, zvýšení kvality předškolního 
vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy pedagogických 
pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy. V roce 2016 
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na klíčové 
události, významné problémy a opatření přijatá k jejich odstranění 

sekundárnímu vzdělávání bylo vyhlášeno 13 výzev, jejichž celková alokace činila 9 mld. Kč výzvy, tj. 
333,3  mil. EUR (celkové způsobillé výdaje). 
 
Centra kolegiální podpory a společenství praxe podporují výzvy Budování 
kapacit pro rozvoj škol I (tematický cíl (TC) 10), Rozvoj klíčových 
kompetencí v rámci oborových didaktik (TC 10), a výzva Gramotnosti (TC 
9). Systémové projekty zaměřené na podporu společného vzdělávání a 
odborného vzdělávání budou podporovány v rámci výzvy Individuální 
projekty systémové II (TC 9 a 10). 
Podpora znevýhodněných dětí, žáků a studentů je průřezové téma celé 
prioritní osy 3, nicméně děti a žáci ze socioekonomicky znevýhodněného  
a kulturně odlišného prostředí a děti a žáci se zdravotním postižením jsou 
podpořeni zejména ve výzvách Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I a II (TC 
9), Gramotnosti (TC 9) a Podpora žáků se zdravotním postižením I 
(Implementace APIV) (TC 9). 
S implementací společného vzdělávání pomohou školám aktivity 
vyhlášených výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony a 
pro hl. město Praha; TC 9 a 10), Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I (výzva pro méně 
rozvinuté regiony a pro hl. město Praha, TC 9 a 10). Na rozvoj digitálních 
dovedností je zaměřena výzva Implementace strategie digitálního 
vzdělávání I (TC 10) a na podporu budoucích pedagogických pracovníků 
výzva Pregraduální vzdělávání (TC 10). 

02.4 Technická pomoc 
Prioritní osa 4 OP VVV je zaměřena na podporu v oblasti přípravy, 
monitorování a administrativní a technické podpory (administrace, studie, 
analýzy, propagace, informační systémy, výměna zkušeností, odborná 
školení apod.), hodnocení, audit a kontrolu, které jsou nezbyné pro účinnou 
implementaci OP VVV.   
V lednu 2016 byla vyhlášena výzva pro technickou pomoc OP VVV. Po 
projednání v Pracovní skupině pro technickou pomoc OP VVV byly 
předloženy jednotlivé projekty. V roce 2016 vstoupilo do realizace  
10 projektů, v závěru roku 2016 byly přeloženy další 2 navazující projekty 
z oblasti administrativní kapacity. Ze schválených projektů byly hrazeny 
výdaje na technickou pomoc OP VVV a též výdaje související s uzavíráním 
programů minulého operačního období, tj. Operačního programu Výzkum  
a Vývoj pro inovace (OP VaVPI) a Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (OP VK). V období leden až březen 2016 bylo 
zajištěno stěhování Sekce operačních programů do nových prostor 
v objektu Harfa Office Park.  
V roce 2016 evidoval Odbor technické pomoci problém v souvislosti  
s investičními výdaji technické pomoci OP VVV, resp. s povinností jejich 
evidence v informačních systémech EDS/SMVS. Tato povinnost  
a zdlouhavé administrativní procesy s ní spojené představovaly riziko pro 
dostatečné zajištění požadavků Řídicího orgánu financovaných  
z investičních prostředků, problém byl však do konce roku 2016 vyřešen. 
V žádostech o platbu za projekty technické pomoci bylo do konce roku 2016 
předloženo celkem 285 mil. Kč, tj. 10,5 mil. EUR. Ke stejnému termínu bylo  
v žádostech o platbu schváleno 160 mil. Kč, tj. 5,9 mil. EUR (EU podíl a 
národní spolufinancování). 
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3.2 Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 

Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“1 

 

Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, 

zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

publikace 
Méně rozvinuté 

regiony 
1844 

 
2013 

2400 
 

2219 
 

2681 
 

n/a2         

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

Publikace 
Více rozvinuté 

regiony 
3317 

 
2013 

3600 
 

3550 
 

3901 
 

n/a         

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

publikace  5161 2013 6000 5769 6582 n/a         

20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

Publikace 
Méně rozvinuté 

regiony 
4494 2013 5000 4909 5715 n/a         

20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

Publikace 
Více rozvinuté 

regiony 
7064 2013 7500 7419 8090 n/a         

                                                           
1 V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
2 N/A – K danému termínu nebyla u některých indikátorů data k dispozici 
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20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

publikace  11558 2013 12500 12328 13805 n/a         

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

20,5 1/2015 22 - 11,9 12,8         

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

Více rozvinuté 
regiony 

20,6 1/2015 22 - 13,8 13,7         

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

               

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

273 2010-2012 320 349 357 n/a         

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

Více rozvinuté 
regiony 

175 2010-2012 200 200 220 n/a         

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

 448 2010-2012 520 549 577 n/a         

54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
32 

2014 
 

36 32 32 32         

54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
32 2014 36 32 32 32         
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54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

%                

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

2,1 1/2015 3,0 - 2,0 1,1         

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

Více rozvinuté 
regiony 

0,9 1/2015 3,0 - 0 0         

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

               

20410 
 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
4,51 2011 4,9 - 8,28 n/a         

20410 
 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
6,99 2011 7,6 - 8,67 n/a         

20410 

 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

%                
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Investiční priorita: 02.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 

spojenou s 
výzkumem 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
43,8 2014 53 43,8 43,8 n/a         

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 
spojenou s 
výzkumem 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
43,8 2014 53 43,8 43,8 n/a         

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 
spojenou s 
výzkumem 

 

%                

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
0,27 2013 0,33 0,47 0,58 0,65         

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
0,27 2013 0,33 0,42 0,58 0,65         

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

%                
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Investiční priorita: 02.4.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

% Méně rozvinuté 
regiony 

94 2007-2013 95 - 81 94,89         

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

% Více rozvinuté 
regiony 

0 2007-2013 0 - 0 0         

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

%                

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

% Méně rozvinuté 
regiony 

39 2014 45 - 53,97 64,8         

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

% Více rozvinuté 
regiony 

0 2014 0 - 0 0         

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

%                
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Tabulka 1a: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“3 

Roční přírůstky, dosažené hodnoty v jednotlivých letech jsou zachyceny v Tabulce 1 výše.  

 

Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, 

zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

publikace 
Méně rozvinuté 

regiony 
1844,000 

 
2013 

2400,000 
 

375,000 
 

462,000 
 

0,000 
        

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

Publikace 
Více rozvinuté 

regiony 
3317,000 

 
2013 

3600,000 
 

233,000 
 

351,000 
 

0,000 
        

20215 
 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) se 

zahraničním 
spoluautorství

m 
 

publikace  5161,000 2013 6000,000 608,000 813,000 0,000         

20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

Publikace 
Méně rozvinuté 

regiony 
4494,000 2013 5000,000 415,000 806,000 0,000         

20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

Publikace 
Více rozvinuté 

regiony 
7064,000 2013 7500,000 355,000 671,000 0,000         

                                                           
3 V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
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20210 

Odborné 
publikace 

(vybrané typy 
dokumentů) 

 

publikace  11558,000 2013 12500,000 770,000 
1477,00

0 
0,000         

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

20,500 1/2015 22,000 0,000 8,6 0,900        

U hodnoty za 
2015 došlo k 

poklesu, v 
roce 2016 
následoval 

malý nárůst.  

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

Více rozvinuté 
regiony 

20,600 1/2015 22,000 0,000 6,8 0,100        

Za roky 2015 
i 2016 došlo k 

poklesům 
hodnoty. 

20110 
 

Míra 
úspěšnosti 

účastníků z ČR 
v 

mezinárodních 
výzkumných 
programech 

 

% 
 

 41,100 1/2015 44,000 0,000 15,400 1,000         

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

273,000 2010-2012 320,000 76,000 8,000 0,000         

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

Více rozvinuté 
regiony 

175,000 2010-2012 200,000 25,000 20,000 0,000         

22010 
 

Mezinárodní 
patentové 
přihlášky 

(PCT) 
 

přihlášky 
 

 448,000 2010-2012 520,000 101,000 28,000 0,000         

54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
32,000 

2014 
 

36,000 0,000 0,000 0,000         

54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
32,000 2014 36,000 0,000 0,000 0,000         
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54510 
 

Podíl studentů 
doktorského 

studia 
využívajících 
infrastrukturu 

 

%  64,000 2014 72,000 0,000 0,000 0,000         

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

Méně rozvinuté 
regiony 

2,100 1/2015 3,000 0,000 0,100 0,900        

Za roky 2015 
I 2016 došlo 
k poklesům 

hodnoty. 

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

Více rozvinuté 
regiony 

0,900 1/2015 3,000 0,000 0,900 0,000        

Za rok 2015 
došlo k 
poklesu 
hodnoty.  

20310 
 

Podíl projektů 
koordinovanýc
h institucemi z 

ČR na 
kolaborativních 
mezinárodních 

projektech s 
českou účastí 

 

% 
 

 3,000 1/2015 6,000 0,000 1,000 0,900         

20410 
 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
4,510 2011 4,900 0,000 3,770 0,000         

20410 
 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
6,990 2011 7,600 0,000 1,680 0,000         

20410 

 

Podíl 
výzkumných 
pracovníků s 
cizím státním 
občanstvím 

 

%  11,500 2011 12,500 0,000 5,450 0,000         
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Investiční priorita: 02.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 

spojenou s 
výzkumem 

 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
43,800 2014 53,000 0,000 0,000 0,000         

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 
spojenou s 
výzkumem 

 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
43,800 2014 53,000 0,000 0,000 0,000         

52710 
 

Podíl studentů 
bakalářského a 
magisterského 

studia, kteří 
využívají 

infrastrukturu, 
mimo 

infrastrukturu 
pro výuku 
spojenou s 
výzkumem 

 

%  87,600 2014 106,000 0,000 0,000 0,000         

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

% 
Méně rozvinuté 

regiony 
0,270 2013 0,330 0,200 0,110 0,070         

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

% 
Více rozvinuté 

regiony 
0,270 2013 0,330 0,150 0,160 0,070         

51810 
 

Podíl studentů 
se SP k počtu 

studentů  
 

%  0,540 2013 0,660 0,350 0,270 0,140         
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Investiční priorita: 02.4.125 Technická pomoc 

 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí rok 
Cílová hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

% Méně rozvinuté 
regiony 

94,000 2007-2013 95,000 0,000 13,000 13,890        Za rok 2015 
došlo k 
poklesu 
hodnoty, v 
2016 
následoval 
nárůst. 

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

% Více rozvinuté 
regiony 

0,000 2007-2013 0,000 0,000 0,000 0,000         

80210 Míra 
úspěšnosti 
projektových 
žádostí 

%  94,000  95,000 0,000 13,000 13,890         

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

% Méně rozvinuté 
regiony 

39,000 2014 45,000 0,000 14,970 10,830         

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

% Více rozvinuté 
regiony 

0,000 2014 0,000 0,000 0,000 0,000         

82510 Míra 
stabilizace 
zaměstnanců 
implementač
ní struktury 

%  39,000 2014 45,000 0,000 14,970 10,830         
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Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech 
výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné 
indikátory, pro něž byl stanoven cíl.4 
Investiční priorita: 02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast 
a úrovně dosaženého vzdělání 

ID Indikátor 
Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 
použitý 

jako 
základ pro 
stanovení 

cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota (2023) 

(Rozdělení 
podle pohlaví 

je pro cíl 
nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0         

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

                                                           
4 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v 

závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost 
č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
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62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
 

0 0 0        0 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0  

0 0 0        0  

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 
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Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové5 

ID Indikátor 
Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 
použitý 

jako 
základ pro 
stanovení 

cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota (2023) 

(Rozdělení 
podle pohlaví 

je pro cíl 
nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 
účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 

kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0         

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
 

0 0 0        0 

                                                           
5 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v 

roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě 
o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
22 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 
 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0  

0 0 0        0  

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 
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Investiční priorita: 02.3.62 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí6 

ID Indikátor 
Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 
použitý 

jako 
základ pro 
stanovení 

cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota (2023) 

(Rozdělení 
podle pohlaví 

je pro cíl 
nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 
 
 
 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0         

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62800 
Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 

Mrr nerelevantní osoby N/A 0 0 0        0 
 

 

                                                           
6 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v 

roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě 
o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
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jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

0 0 0        0 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0  

0 0 0        0  

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 
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Investiční priorita: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy7 

ID Indikátor 
Kategorie 
regionu 

Společný 
indikátor 
výstupů 
použitý 

jako 
základ pro 
stanovení 

cíle 

Měrná 
jednotka 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota (2023) 

(Rozdělení 
podle pohlaví 

je pro cíl 
nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62400 

Neaktivní účastníci, kteří 
znovu začali hledat 
zaměstnání po ukončení 
své účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62500 

účastníci v procesu 
vzdělávání / odborné 
přípravy po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62600 

účastníci, kteří získali 
kvalifikaci po ukončení své 
účasti 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0         

 
0 0 0        0 

62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

                                                           
7 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v 

závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. Možnost 
č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
 
Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční 
hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku. 
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62700 

účastníci zaměstnaní po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
 

0 0 0        0 

62800 

Znevýhodnění účastníci, 
kteří po ukončení své 
účasti hledají zaměstnání, 
jsou v procesu vzdělávání/ 
odborné přípravy, rozšiřují 
si kvalifikaci nebo jsou 
zaměstnaní, a to i OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

62900 

účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení své 
účasti, včetně OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63000 

účastníci, jejichž situace na 
trhu práce se 6 měsíců po 
ukončení jejich účasti 
zlepšila 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Mrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 

63100 

účastníci  ve věku nad 54 
let zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti, včetně 
OSVČ 

Vrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0 

 

0 0 0        0 

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Mrr nerelevantní osoby N/A 
0 0 0        0  

0 0 0        0  

63200 

Znevýhodnění účastníci 
zaměstnaní 6 měsíců po 
ukončení své účasti včetně 
OSVČ** 

Vrr nerelevantní osoby N/A 

0 0 0        0 

 
0 0 0        0 
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Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí 
rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ 

 
Investiční priorita: 02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast 
a úrovně dosaženého vzdělání 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

20415 

Počet výzkumných 
organizací s nově 
příchozími 
výzkumnými 
pracovníky ze 
zahraničí nebo ze 
soukromého sektoru 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

31 0 0 0        0 

            

            

20415 

Počet výzkumných 
organizací s nově 
příchozími 
výzkumnými 
pracovníky ze 
zahraničí nebo ze 
soukromého sektoru 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

9 0 0 0        0 

            

            

20415 

Počet výzkumných 
organizací s nově 
příchozími 
výzkumnými 
pracovníky ze 
zahraničí nebo ze 
soukromého sektoru 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

40 0 0 0        0 

            

            

20810 

Počet organizací, 
jejichž pracovníci 
zvýšili svou kvalifikaci 
ve VaV, jeho řízení a 
oblastech 
souvisejících 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

62 0 0 0        0 

            

            

20810 

Počet organizací, 
jejichž pracovníci 
zvýšili svou kvalifikaci 
ve VaV, jeho řízení a 
oblastech 
souvisejících 
 
 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 

 

           
          

          

18 0 0 0        0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

20810 

Počet organizací, 
jejichž pracovníci 
zvýšili svou kvalifikaci 
ve VaV, jeho řízení a 
oblastech 
souvisejících 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

80 0 0 0        0 

            

            

20811 

Počet výzkumných 
organizací s 
modernizovaným 
systémem 
strategického řízení 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

23 0 0 0        0 

            

            

20811 

Počet výzkumných 
organizací s 
modernizovaným 
systémem 
strategického řízení 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

7 0 0 0        0 

            

            

20811 

Počet výzkumných 
organizací s 
modernizovaným 
systémem 
strategického řízení 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

30 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

13 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

7 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

20 0 0 0        0 

            

            

51710 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51710 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51710 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 
organizacích 

ESF  
Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

52113 
Počet nově 
vytvořených kurzů 
CŽV 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Kurzy číslo 
 

           
          

          

63 0 0 0        0 

            

            

52113 
Počet nově 
vytvořených kurzů 
CŽV 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Kurzy číslo 
 

           
          

          

37 0 0 0        0 

            

            

52113 
Počet nově 
vytvořených kurzů 
CŽV 

ESF  Kurzy číslo 
 

           
          

          

100 0 0 0        0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

52114 

Počet studentů se SP 
využívajících produkty 
poradenské a 
asistenční podpory 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

2060 0 0 0        0 

            

            

52114 

Počet studentů se SP 
využívajících produkty 
poradenské a 
asistenční podpory 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

640 0 0 0        0 

            

            

52114 

Počet studentů se SP 
využívajících produkty 
poradenské a 
asistenční podpory 

ESF  Studenti číslo 
 

           
          

          

2700 0 0 0        0 

            

            

52810 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
v nových či 
modernizovaných 
výzkumně 
zaměřených studijních 
programech 
akreditovaných i pro 
výuku v cizím jazyce 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 

 

           
          

          

4095 0 0 0        0 

            

            

52810 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
v nových či 
modernizovaných 
výzkumně 
zaměřených studijních 
programech 
akreditovaných i pro 
výuku v cizím jazyce 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 

 

           
          

          

2205 0 0 0        0 

            

            

52810 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
v nových či 
modernizovaných 
výzkumně 

ESF  Studenti číslo  

           
          

          

6300 0 0 0        0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

zaměřených studijních 
programech 
akreditovaných i pro 
výuku v cizím jazyce 

            

52910 

Podíl studijních 
programů 
vyučovaných v cizím 
jazyce 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

% číslo 
 

           
          

          

30 0 0 0        0 

            

            

52910 

Podíl studijních 
programů 
vyučovaných v cizím 
jazyce 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

% číslo 
 

           
          

          

30 0 0 0        0 

            

            

52910 

Podíl studijních 
programů 
vyučovaných v cizím 
jazyce 

ESF  % číslo 
 

           
          

          

30 0 0 0        0 

            

            

53110 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

4200 0 0 0        0 

            

            

53110 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

1800 0 0 0        0 

            

            

53110 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových studijních 
oborů zaměřených na 
praxi 

ESF  Studenti číslo  

           
          

          

6000 0 0 0        0 

            



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
32 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

            

53113 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových bakalářských 
studijních oborů 
zaměřených na praxi 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

3360 0 0 0        0 

            

            

53113 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových bakalářských 
studijních oborů 
zaměřených na praxi 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Studenti číslo 
 

           
          

          

1440 0 0 0        0 

            

            

53113 

Počet absolventů 
prvních ročníků 
nových bakalářských 
studijních oborů 
zaměřených na praxi 

ESF  Studenti číslo 
 

           
          

          

4800 0 0 0        0 

            

            

53510 

Počet VŠ se 
zavedenými 
transparentními 
systémy hodnocení 
kvality 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

13 0 0 0        0 

            

            

53510 

Počet VŠ se 
zavedenými 
transparentními 
systémy hodnocení 
kvality 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

7 0 0 0        0 

            

            

53510 

Počet VŠ se 
zavedenými 
transparentními 
systémy hodnocení 
kvality 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

20 0 0 0        0 

            

            

54310 
 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF 
Méně 
rozvinuté 

Spoluprá
ce 

číslo 56 
          

0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

regiony 0 0 0        

            

            

            

54310 
 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Spoluprá
ce 

číslo 

144 

          

0           

0 0 0        

            

            

            

54310 
 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF  
Spoluprá
ce 

číslo 

200 

          

0           

0 0 0        

            

            

            

 
Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

90 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

10 0 0 0        0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

100 0 0 0        0 

            

            

51715 
Počet dětí a žáků 
Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51715 
Počet dětí a žáků 
Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51715 
Počet dětí a žáků 
Romů začleněných do 
vzdělávání 

ESF  
Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

52510 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 
 

           
          

          

5340 0 0 0        0 

            

            

52510 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 
 

           
          

          

660 0 0 0        0 

            

            

52510 
Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 

ESF  
pracovní
ci ve 
vzdělává

číslo 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

získané poznatky a 
dovednosti 

ní 6000 0 0 0        0 

            

            

 
Investiční priorita: 02.3.62 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

92 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

8 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

100 0 0 0        0 

            

            

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

460 0 0 0        0 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

40 0 0 0        0 

            

            

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

500 0 0 0        0 

            

            

52510 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 
 

  0         
          

          

712 0 0 0        0 

            

            

52510 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 
 

  0         
          

          

88 0 0 0        0 

            

            

52510 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF  

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 
 

           
          

          

800 0 0 0        0 
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Investiční priorita: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

1388 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

122 0 0 0        0 

            

            

50810 
Počet organizací, 
které byly ovlivněny 
systémovou intervencí 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

  0         
          

          

1510 0 0 0        0 

            

            

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

4658 0 0 0        0 

            

            

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

351 0 0 0        0 

            

            



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
38 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

51010 

Počet organizací, ve 
kterých se zvýšila 
kvalita výchovy a 
vzdělávání a 
proinkluzivnost 

ESF  
Organiza
ce 

číslo 
 

           
          

          

5009 0 0 0        0 

            

            

51610 

Počet dětí a žáků s 
potřebou podpůrných 
opatření v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51610 

Počet dětí a žáků s 
potřebou podpůrných 
opatření v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51610 

Počet dětí a žáků s 
potřebou podpůrných 
opatření v 
podpořených 
organizacích 

ESF  
Děti a 
žáci 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51710 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51710 

Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 
organizacích 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
 

           
          

          

0 0 0 0        0 

            

            

51710 
Počet dětí, žáků a 
studentů Romů v 
podpořených 

ESF  
Děti, žáci 
a 
studenti 

číslo 
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ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

organizacích 0 0 0 0        0 

            

            

 
52510 
 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 

26176 
          

0 
          

 
          

 
0 0 0        

            

            

52510 
 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 

3044 

          

0 
          

          

          

            

 0 0 0         

52510 
 

Počet pracovníků ve 
vzdělávání, kteří v 
praxi uplatňují nově 
získané poznatky a 
dovednosti 

ESF  

pracovní
ci ve 
vzdělává
ní 

číslo 

29220 

          

0 
          

          

          

            

 0 0 0         

54310 
 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

spoluprá
ce 

číslo 

167 

          

0 
          

          

          

            

 0 0 0         

54310 
 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF 
Více 
rozvinuté 
regiony 

spoluprá
ce 

číslo 

12 

          

0 
          

          

          

            

 0 0 0         

 
54310 

Počet podpořených 
spoluprací 

ESF  
spoluprá
ce 

číslo 

179 

          

0 
          

          

          

            

 0 0 0         
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Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 

investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“)8 

Investiční priorita: 02.1.01 Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména 
těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] * 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR  200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20000 
/ 
CO26 

Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi  

Podniky EFRR  200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

225,000 0,000 43,000 218,39 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

225,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

                                                           
8 V tabulce 3A se rozdělení podle pohlaví v příslušných polích použije pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 5 nebo 13 OP. V opačném případě použijte T = celkem. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

operace [skutečné 
splnění] 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

25,000 0,000 0,000 36,74 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR  250,000 0,000 43,000 255,13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20400 
/ 
CO24 

Počet nových výzkumných 
pracovníků v podporovaných 
subjektech 

FTE EFRR  250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 710,000 0,000 100,000 1402,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 710,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

190,000 0,000 0,000 271,43 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR  1 900,000 0,000 100,000 1673,89 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

20500 
/ 
CO25 

Počet výzkumných pracovníků, 
kteří pracují v modernizovaných 
výzkumných infrastrukturách 

FTE EFRR  1 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

36,000 0,000 0,000 20,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

36,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

4,000 0,000 0,000 3,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR  40,000 0,000 0,000 24,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24000 
/ 

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

infrastruk
tury 

EFRR  40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

6,000 0,000 0,000 1,22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,78 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR  6,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

21501 
/  

Počet nově vytvořených produktů 
strategického řízení VaVaI 

Produkty EFRR  6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR  70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

24101 
/  

Počet rozšířených či 
modernizovaných výzkumných 
pracovišť 

Pracovišt
ě 

EFRR  70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

19,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

příjemci] 

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR  30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52701 
/  

Počet nově vybudovaných, 
rozšířených či modernizovaných 
infrastruktur pro výzkumně 
zaměřené studijní programy 

Infrastruk
tury 

EFRR  30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

7 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

7 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

4 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

4 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR  
12 000,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

54501 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu pro 
výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Studenti EFRR  
12 000,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Investiční priorita: 02.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením 
infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

14,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

14,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR  20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

30500 
/  

Počet pořízených informačních 
systémů 

Počet IS EFRR  20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

68,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

68,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

splnění] 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR  100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

30600 
/  

Pořízené informační zdroje 
Informač
ní zdroje 

EFRR  100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

82 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

82 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

48 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

48 000,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR  
130 000,0

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

52705 
/  

Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu, 
mimo infrastrukturu pro výuku 
spojenou s výzkumem 

Studenti EFRR  
130 000,0

00 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Investiční priorita: 02.4.125 Technická pomoc9 

 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

95,000 0,000 0,000 22,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

95,000 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 2,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR  95,000 0,000 0,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80001 
/  

Počet uspořádaných informačních 
a propagačních aktivit 

Aktivity EFRR  95,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

3,000 0,000 0,000 0,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

                                                           
9  Pro prioritní osy „technická pomoc“ nejsou cíle povinné. 
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR  3,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80103 
/  

Počet vytvořených komunikačních 
nástrojů 

Nástroje EFRR  3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

45,000 0,000 0,000 23,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

45,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 2,860 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR  45,000 0,000 0,000 26,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80500 
/  

Počet napsaných a zveřejněných 
analytických a strategických 
dokumentů (vč. evaluačních) 

Dokume
nty 

EFRR  45,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

50,000 0,000 0,000 71,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR 
Méně 
rozvinuté 

50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

regiony 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 8,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR  50,000 0,000 0,000 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

80600 
/  

Počet jednání orgánů, pracovních 
či poradních skupin 

Jednání EFRR  50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

500,000 0,000 0,000 106,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 13,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR  500,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

82000 
/  

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a konferencí  

Aktivity EFRR  500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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 ID Indikátor 
Měrná 

jednotka 
Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

splnění] 

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 801,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 99,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – vybrané 

operace [odhad 
poskytnutý 
příjemci] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR  0,000 0,000 0,000 900,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Kumulativní 
hodnota – plně 

implementované 
operace [skutečné 

splnění] 

82500 
/  

Počet pracovních míst 
financovaných z programu 

FTE EFRR  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).10 

Investiční priorita: 02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast 
a úrovně dosaženého vzdělání 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

(Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
pro cíl 

nepovinné
) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  

Méně 

rozvinuté 
regiony 

7253 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Více 
rozvinuté 
regiony 

4647 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků   11900 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

(Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
pro cíl 

nepovinné
) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

                                                           
10  Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci  

v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 
 
Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému SFC2014 vypočítá 
na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. Tento celkový počet zahrnuje 
pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků musí členské státy uvést všechny účastníky programů podpořených z ESF, včetně účastníků s 
neúplným záznamem osobních necitlivých údajů. 
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ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

(Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
pro cíl 

nepovinné
) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Méně 
rozvinuté 
regiony 

7120 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Více 
rozvinuté 
regiony 

880 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků   8000 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

Investiční priorita: 02.3.62 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

(Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
pro cíl 

nepovinné
) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Méně 
rozvinuté 
regiony 

890 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Více 
rozvinuté 
regiony 

110 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků   1000 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         
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Investiční priorita: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy 

ID Indikátor (název indikátoru) 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

(Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
pro cíl 

nepovinné
) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 

M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Méně 
rozvinuté 
regiony 

33852 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků  
Více 
rozvinuté 
regiony 

3948 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

60000 / 
CESF0 

Celkový počet účastníků   37800 

 
 
 

0 
 0 

0 0 0         

0 0 0         

 
Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro prioritní 
osy „technická pomoc“).  

Investiční priorita: 02.2.69 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast 
a úrovně dosaženého vzdělání 

ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

20806 
Počet podpořených osob 
zapojených do řízení a 
implementace politiky VaVaI 

Osoby 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

186 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

20806 
Počet podpořených osob 
zapojených do řízení a 
implementace politiky VaVaI 

Osoby 
Více 
rozvinuté 
regiony 

14 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

20806 
Počet podpořených osob 
zapojených do řízení a 

Osoby  
200 

  
0 
 

0 
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

implementace politiky VaVaI  0 0 0          

 0 0 0          

21502 

Počet nových produktů 
modernizujících systémy 
strategického řízení ve 
výzkumných organizacích 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

38 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

21502 

Počet nových produktů 
modernizujících systémy 
strategického řízení ve 
výzkumných organizacích 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

12 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

21502 

Počet nových produktů 
modernizujících systémy 
strategického řízení ve 
výzkumných organizacích 

Produkty  

50 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

854 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

496 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty  

1350 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52103 
Počet podpořených produktů 
CŽV 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

126 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52103 
Počet podpořených produktů 
CŽV 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

74 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52103 
Počet podpořených produktů 
CŽV 

Produkty  

200 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52104 
Počet produktů poradenské a 
asistenční podpory 

Produkty 

Méně 

rozvinuté 
regiony 

88 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52104 
Počet produktů poradenské a 
asistenční podpory 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

52 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52104 Počet produktů poradenské a Produkty  140  0 0 
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

asistenční podpory    

 0 0 0          

 0 0 0          

52801 

Počet nových či 
modernizovaných výzkumně 
zaměřených studijních 
programů akreditovaných i 
pro výuku v cizím jazyce 

Program
y 

Méně 
rozvinuté 
regiony 

19 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52801 

Počet nových či 
modernizovaných výzkumně 
zaměřených studijních 
programů akreditovaných i 
pro výuku v cizím jazyce 

Program
y 

Více 
rozvinuté 
regiony 

11 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52801 

Počet nových či 
modernizovaných výzkumně 
zaměřených studijních 
programů akreditovaných i 
pro výuku v cizím jazyce 

Program
y 

 

30 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52901 
Počet nově vytvořených 
akreditovaných studijních 
programů v českém jazyce 

Program
y 

Méně 
rozvinuté 
regiony 

175 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52901 
Počet nově vytvořených 
akreditovaných studijních 
programů v českém jazyce 

Program
y 

Více 
rozvinuté 
regiony 

75 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52901 
Počet nově vytvořených 
akreditovaných studijních 
programů v českém jazyce 

Program
y 

 

250 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52902 

Počet studijních programů s 
alespoň jedním předmětem 
nově vyučovaným v cizím 
jazyce 

Program
y 

Méně 
rozvinuté 
regiony 

175 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52902 

Počet studijních programů s 
alespoň jedním předmětem 
nově vyučovaným v cizím 
jazyce 

Program
y 

Více 
rozvinuté 
regiony 

75 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52902 

Počet studijních programů s 
alespoň jedním předmětem 
nově vyučovaným v cizím 
jazyce 

Program
y 

 

250 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53001 

Počet nově vytvořených 
studijních programů 
vyučovaných ve spolupráci s 
jinou VŠ 

Program
y 

Méně 
rozvinuté 
regiony 

35 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53001 
Počet nově vytvořených 
studijních programů 

Program
y 

Více 
rozvinuté 

15 
  

0 
 

0 
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

vyučovaných ve spolupráci s 
jinou VŠ 

regiony  0 0 0          

 0 0 0          

53001 

Počet nově vytvořených 
studijních programů 
vyučovaných ve spolupráci s 
jinou VŠ 

Program
y 

 

50 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53101 
Počet nových studijních 
oborů zaměřených na praxi 

Obory 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

175 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53101 
Počet nových studijních 
oborů zaměřených na praxi 

Obory 
Více 
rozvinuté 
regiony 

75 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53101 
Počet nových studijních 
oborů zaměřených na praxi 

Obory  

250 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53103 
Počet nových bakalářských 
studijních oborů zaměřených 
na praxi 

Obory 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

120 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53103 
Počet nových bakalářských 
studijních oborů zaměřených 
na praxi 

Obory 
Více 
rozvinuté 
regiony 

60 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53103 
Počet nových bakalářských 
studijních oborů zaměřených 
na praxi 

Obory  

180 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53501 

Počet vytvořených produktů 
pro zkvalitnění strategického 
řízení a systému hodnocení 
vysokých škol 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

22 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53501 

Počet vytvořených produktů 
pro zkvalitnění strategického 
řízení a systému hodnocení 
vysokých škol 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

18 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

53501 
Počet vytvořených produktů 
pro zkvalitnění strategického 

Produkty  
40 

 
 
 

0 
 

0 
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

řízení a systému hodnocení 
vysokých škol 

 

 0 0 0          

 0 0 0          

54301 
Počet nových projektových 
záměrů připravených za 
podpory SmartAkcelerátoru 

Záměry 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

65 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54301 
Počet nových projektových 
záměrů připravených za 
podpory SmartAkcelerátoru 

Záměry 
Více 
rozvinuté 
regiony 

5 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54301 
Počet nových projektových 
záměrů připravených za 
podpory SmartAkcelerátoru 

Záměry  

70 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54303 
Počet nových nástrojů 
podpory VaVaI na regionální 
úrovni 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

19 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54303 
Počet nových nástrojů 
podpory VaVaI na regionální 
úrovni 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

1 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

             

             

54303 
Počet nových nástrojů 
podpory VaVaI na regionální 
úrovni 

Produkty  

20 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

2 08 00 
Počet podpořených 
výzkumných a akademických 
pracovníků 

Osoby 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1323  0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

2 08 00 
Počet podpořených 
výzkumných a akademických 
pracovníků 

Osoby 
Více 
rozvinuté 
regiony 

777  0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

2 08 00 
Počet podpořených 
výzkumných a akademických 
pracovníků 

Osoby  
2100  0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

2 08 03 
 

Počet podpořených 
administrativních a 
technických pracovníků ve 
VaV 

Osoby 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1134  
0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

2 08 03 
 

Počet podpořených 
administrativních a 
technických pracovníků ve 
VaV 

Osoby 
Více 
rozvinuté 
regiony 

666  0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

2 08 03 
 

Počet podpořených 
administrativních a 
technických pracovníků ve 
VaV 

Osoby  
1800  

0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

5 46 01 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

2520  
0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

5 46 01 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby 
Více 
rozvinuté 
regiony 

1480  
0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

5 46 01 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby  
4000  

0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

5 21 04 
Počet produktů poradenské a 
asistenční podpory 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
region 

88    

             

             

5 21 04 
Počet produktů poradenské a 
asistenční podpory 

Produkty 

Více 

rozvinuté 
regiony 

52  0 0 

 0 0 0          

 0 0 0          

5 21 04 
Počet produktů poradenské a 
asistenční podpory 

Produkty  
140  0 0 

 0 0 0         

 0 0 0          

54601 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

2520 
  

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54601 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby 
Více 
rozvinuté 
regiony 

1480 
  

 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

54601 

Počet studentů výzkumně 
zaměřených studijních 
programů a Ph.D. studentů, 
kteří se zúčastnili stáže 

Osoby  

4000 
  

 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          
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Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové 

ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

1 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty  

1 
 

 
 
 

0 
 

0 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

371 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0            
 0 0 0            

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

29 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty  

400 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

Investiční priorita: 02.3.62 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí 

ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

5 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty  

5 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

675 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

75 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty  

750 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

Investiční priorita: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné 
přípravy 

ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Méně 
rozvinuté 

regiony 

39 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

0 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          
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ID Indikátor (název indikátoru) 
Měrná 

jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní

) 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50801 
Počet produktů v 
systémových  projektech 

Produkty  

39 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Méně 
rozvinuté 
regiony 

6462 
 

 
 
 

8 
 

.12 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty 
Více 
rozvinuté 
regiony 

602 
 

 
 
 

0 
 

0 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

52100 Počet podpořených produktů Produkty  

7064 
 

 
 
 

8 
 

.11 
 

 0 0 0          

 0 0 0          

 

3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách o implementaci od 
roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích krocích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje 
zprávami, které mají být předloženy v roce 2017) 
Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 

 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

02.1 
Indikátor 
výstupu 

240
00 

Počet nově 
vybudovaných, 
rozšířených či 

Infrastr
uktury 

EFRR 
Méně 
rozvin
uté   
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

modernizovaných 
výzkumných 
infrastruktur a 
center excelence 

region
y 

7 36           

            

            

02.1 
Indikátor 
výstupu 

240
00 

Počet nově 
vybudovaných, 
rozšířených či 
modernizovaných 
výzkumných 
infrastruktur a 
center excelence 

Infrastr
uktury 

EFRR 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1 4           

            

            

02.1 
Finanční 
ukazatel 

  EUR EFRR 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1088557
65 

1098430
182   

1 902 674 
 
 
        

            

            

02.1 
Finanční 
ukazatel 

  EUR EFRR 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1538097
8 

1446959
64   

 
 

0        

            

            

02.2 
Indikátor 
výstupu 

306
00 

Pořízené 
informační zdroje 

Inform
ační 
zdroje 

EFRR 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

10 68           

            

            

02.2 
Indikátor 
výstupu 

306
00 

Pořízené 
informační zdroje 

Inform
ační 
zdroje 

EFRR 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

5 32           
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

02.2 
Indikátor 
výstupu 

527
05 

Počet studentů, 
kteří využívají 
nově 
vybudovanou, 
rozšířenou či 
modernizovanou 
infrastrukturu, 
mimo 
infrastrukturu pro 
výuku spojenou s 
výzkumem 

Stude
nti 

EFRR 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

11300 82000           

            

            

02.2 
Indikátor 
výstupu 

527
05 

Počet studentů, 
kteří využívají 
nově 
vybudovanou, 
rozšířenou či 
modernizovanou 
infrastrukturu, 
mimo 
infrastrukturu pro 
výuku spojenou s 
výzkumem 

Stude
nti 

EFRR 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

5700 48000           

            

            

02.2 
Indikátor 
výstupu 

600
00 

Celkový počet 
účastníků  

Osoby  ESF 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

2418 7253           

            

            

02.2 
Indikátor 
výstupu 

600
00 

Celkový počet 
účastníků  

Osoby  ESF 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1549 4647           

            

            

02.2 
Finanční 
ukazatel 

  EUR EFRR 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1088557
65 

4176837
80   0        
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

02.2 
Finanční 
ukazatel 

  EUR EFRR 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

6591848 
1205280

34   0        

            

            

02.2 
Finanční 
ukazatel 

  EUR ESF 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1106518
66 

3665008
86   0        

            

            

02.2 
Finanční 
ukazatel 

  EUR ESF 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

5163296 
7816763

0   0        

            

            

02.3 
Indikátor 
výstupu 

600
00 

Celkový počet 
účastníků  

Osoby  ESF 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

13954 41862           

            

            

02.3 
Indikátor 
výstupu 

600
00 

Celkový počet 
účastníků  

Osoby  ESF 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

1646 4938           

            

            

02.3 
Finanční 
ukazatel 

  EUR ESF 

Méně 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

7376791
0 

1007764
691   0        
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 Dosažená hodnota * 

Prior
itní 
osa 

Druh 
ukazatele 

ID 
Ukazatel nebo 

klíčový 
prováděcí krok 

Měrná 
jednot

ka 
Fond 

Kateg
orie 

region
u 

Milník 
pro rok 

2018 

Cílová 
hodnota 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 

Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 

Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

            

            

02.3 
Finanční 
ukazatel 

  EUR ESF 

Více 
rozvin
uté 
region
y 

  

          

 

          

          

7744943 
8535546

2   0        

            

            

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro finanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 
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3.4 Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/201411 

Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu 

Prioritní osa Fond Kategorie regionu Základ pro 

výpočet 

podpory Unie 

Financování celkem 

(v EUR) 

Míra 

spolufinanco

vání (v %) 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

(v EUR) 

Podíl 

celkového 

přídělu, na 

nějž se 

vztahují 

vybrané 

operace 

(v %) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

(v EUR) 

Celková výše 

způsobilých výdajů, 

jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Podíl 

celkového 

přídělu, na 

nějž se 

vztahují 

způsobilé 

výdaje 

vykázané 

příjemci (v 

%) 

Počet 

vybraných 

operací 

1 EFRR Méně rozvinuté Celkem 1 098 430 182,00 85,00 240 502 912,53 21,90 229 940 426,28 5 698 865,45 0,52 25 

1 EFRR Více rozvinuté Celkem 144 695 964,00 50,00 43 599 892,48 30,13 42 355 040,71 0,00 0,00 11 

2 EFRR Méně rozvinuté Celkem 417 683 780,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR Více rozvinuté Celkem 120 528 034,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

2 ESF Méně rozvinuté Celkem 366 500 886,00 85,00 4 473 668,77 1,22 3 802 618,47 0,00 0,00 3 

2 ESF Více rozvinuté Celkem 78 167 630,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

3 ESF Méně rozvinuté Celkem 1 007 764 692,00 85,00 154 450 113,03 15,33 151 611 970,94 498 780,76 0,05 1 346 

3 ESF Více rozvinuté Celkem 85 355 462,00 50,00 14 661 329,47 17,18 14 530 859,75 68 015,54 0,08 86 

4 EFRR Méně rozvinuté Celkem 106 236 235,00 85,00 39 468 674,44 37,15 39 468 674,44 5 363 157,15 5,05 12 

4 EFRR Více rozvinuté Celkem 13 130 322,00 50,00 4 878 150,79 37,15 4 878 150,79 662 862,21 5,05 12 

Celkem EFRR Méně rozvinuté  1 622 350 197,00 85,00 279 971 586,97 17,26 269 409 100,72 11 062 022,60 0,68 37 

Celkem EFRR Více rozvinuté  278 354 320,00 50,00 48 478 043,27 17,42 47 233 191,50 662 862,21 0,24 23 

                                                           
11 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. 9. 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání určitých 

informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certifikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 
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Finanční příděl prioritní osy na základě operačního programu Kumulativní údaje o finančním pokroku operačního programu 

Prioritní osa Fond Kategorie regionu Základ pro 

výpočet 

podpory Unie 

Financování celkem 

(v EUR) 

Míra 

spolufinanco

vání (v %) 

Celkové způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

(v EUR) 

Podíl 

celkového 

přídělu, na 

nějž se 

vztahují 

vybrané 

operace 

(v %) 

Veřejné způsobilé 

náklady operací 

vybraných pro 

poskytnutí podpory 

(v EUR) 

Celková výše 

způsobilých výdajů, 

jež příjemci vykázali 

řídicímu orgánu 

Podíl 

celkového 

přídělu, na 

nějž se 

vztahují 

způsobilé 

výdaje 

vykázané 

příjemci (v 

%) 

Počet 

vybraných 

operací 

Celkem ESF Méně rozvinuté  1 374 265 578,00 85,00 158 923 781,80 11,56 155 414 589,41 498 780,76 0,04 1 349 

Celkem ESF Více rozvinuté  163 523 092,00 50,00 14 661 329,47 8,97 14 530 859,75 68 015,54 0,04 86 

Celkový součet    3 438 493 187,00 80,50 502 034 741,51 14,60 486 587 741,38 12 291 681,11 0,36 1 495 

 
Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 
 
Tabulka tvoří  Přílohu č. 1 Výroční zprávy o implementaci programu za rok 2016 
 
 
Tabulka 8: Křížové financování – pro OP VVV nerelevantní 
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Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost)12 
 

Prioritní osa 

Výše podpory, na operace prováděné 
mimo programovou oblast na základě 
vybraných operací (v EUR) 

Podíl celkového 
finančního přídělu EU na 
prioritní osu (v %) 

Způsobilé výdaje  
na operace 
prováděné mimo 
programovou 
oblast, které 
příjemce vykázal 
řídičímu orgánu (v 
EUR) 

Podíl 
celkového 
finančního 
přídělu na 
prioritní osu 
(v %) 

02.1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 57 965 498 6,6313 0 0 

02.2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a 
vývoj 0 0 0 0 

02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 
a sekundárnímu vzdělávání 0 0 0 0 

 

 
 

Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF)14 

1. 2. 3. 4. 

Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii v rámci 
tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných operací 

(v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie a 
vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část 

programu financovaného z více fondů, která souvisí 
s ESF 
(v %) 

(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní 
příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které příjemce 
vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie 
a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část 
programu financovaného z více fondů, která souvisí 

s ESF 
(v %) 

(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní 
příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 
100) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

                                                           
12 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
13 Výše uvedený výpočet vychází z metodiky výpočtu dle dosavadní dohody na národní úrovni vyplývající z návrhu Guidance "Eligibility of operations depending on location" (EGESIF_15_0009-00 verze k 10. 2. 2015) a z 

přílohy č. 28 Metodického pokynu pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v PO 2014-2020, tj. uvedené procentní částky se vztahují k hlavní alokaci PO1 připadající na MRR bez výkonnostní rezervy. 
14 V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.   
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
V roce 2016 byly zahájeny první evaluační aktivity OP VVV, konkrétně Ověřovací studie prostředí pro 

realizaci intervencí prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů (dále 

pouze Ověřovací studie) a Průběžná evaluace implementace OP VVV. 

Ke konci roku 2016 byly k dispozici závěry Závěrečné zprávy Ověřovací studie a 1. Průběžné zprávy 

Průběžné evaluace implementace OP VVV. 

Hlavní závěry a doporučení Závěrečné zprávy Ověřovací studie zpracované na úrovni PO1, PO2 a PO3 

jsou následující: 

Analýza aktuálního stavu prostředí v oblasti výzkumu a vývoje, vysokoškolského vzdělávání 

a počátečního vzdělávání, tzn. oblastí do kterých cílí intervence OP VVV, neodhalila na úrovni 

specifických cílů žádné zásadní změny, které by vyžadovaly změnu textu Operačního programu. Klíčové 

potřeby v těchto oblastech, identifikované programovým dokumentem, nebyly změněny. Zároveň 

analýzy neprokázaly žádnou zásadní změnu jejich rozvojových potřeb. 
 
Veškeré programové indikátory PO1, PO2 a PO3 byly vyhodnoceny jako relevantní s ohledem na 

intervenční logiku a k aktuálnímu stavu prostředí. Ve vymezení specifických cílů nedochází k jejich 

překrývání. Z pohledu žadatelů je však vymezení specifických cílů OP VVV relativně obecné, proto je  

v Závěrečné zprávě evaluátorem formulováno průřezové doporučení na přesnou specifikaci 

podporovaných aktivit ve výzvách. Zároveň je považováno za vhodné uvádět i co nejkonkrétnější výčet 

aktivit, které budou z výzev podpořeny. Kromě tohoto průřezového doporučení bylo evaluátorem  

v Závěrečné zprávě formulováno specifické doporučení pro PO3, které za účelem zvýšení relevance  

a efektivity čerpání finančních prostředků OP VVV školami navrhuje zpracovat evaluaci k vyhodnocení 

efektivity systému územní dimenze PO3, tzn. krajských akčních plánů, místních akčních plánů, školních 

akčních plánů a plánů aktivit.  

Hlavní závěry a doporučení 1. Průběžné zprávy Průběžné evaluace implementace OP VVV:  

Věcný a finanční pokrok částečně odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV. Na základě analýzy 
byla stanovena střední rizika v oblasti naplnění indikátoru výkonnostního rámce. Dále byla zjištěna dílčí 
rizika v oblasti naplňování cílových hodnot indikátorů. Jedna z možností, jak na tato rizika reagovat, je 
bezodkladně vyhlašovat výzvy a navyšovat alokace příslušných výzev případně i urychlit proces 
hodnocení žádostí, tzn. rychlé přesunutí projektů do realizace, aby došlo k naplnění potřebných cílových 
hodnot a milníků. S cílem urychlit proces hodnocení a s ohledem na zpoždění vyhodnocení výzev  
s vysokým převisem alokace evaluátor doporučuje posílit personální kapacity na vyhodnocení těchto 
výzev. Na základě identifikace nepřesného nastavení cílových hodnot a hodnot milníků u vybraných 
indikátorů je doporučeno průběžně sledovat jejich naplňování a dle aktuálního vývoje jejich plnění zahájit 
v relevantních případech jednání s Evropskou komisí ke změnám jejich cílových hodnot a milníků. Z dané 
zprávy vyplývá, že k 30. 6. 2016 existovalo riziko nesplnění milníku v roce 2018 pro následující věcné 
ukazatele/indikátory milníků: Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných 
infrastruktur a center excelence (PO1); Celkový počet účastníků (PO2), Pořízené informační zdroje (PO2) 
a Celkový počet účastníků (PO3). 
 

Zároveň evaluátor doporučuje pokračovat v úsilí o odstraňování rizikového faktoru, který se týká 

nedostatečné funkčnosti MS2014+, včetně portálu IS KP14+, a to dle plánovaných postupů MŠMT. Na 

základě identifikace slabé podpory pro realizaci projektů Místních akčních plánů (MAP) a Krajských 

akčních plánů (KAP) evaluátor doporučuje provést analýzu komunikačních mechanismů a postupů na 

straně MŠMT a též sledovat průběh a věcný dopad realizace projektů MAP/KAP. 

Manažerská shrnutí Závěrečné zprávy Ověřovací studie zpracované na úrovni PO1, PO2 a PO3 a 1. 

Průběžné zprávy Průběžné evaluace implementace OP VVV jsou zveřejněna na webových stránkách 

MŠMT: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/jednotlive-evaluace-a-jejich-vystupy  

a v Knihovně evaluací:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci 

 

V roce 2016 probíhala další šetření v rámci Průběžné zprávy implementace OP VVV, konkrétně se jedná 

šetření pro níže uvedené zprávy, jejichž předmět je popsán v kapitole 12.1. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/jednotlive-evaluace-a-jejich-vystupy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci
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 Specifická zpráva hodnocení koordinace mechanismu a procesů vedoucích k plánování 

a realizaci synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými program;  

 Specifická zpráva hodnocení relevance a efektivnosti kombinace ESF a EFRR a podpory 

kategorie regionů (více a méně rozvinutých) v rámci OP VVV;  

 Specifická zpráva obsahující hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci 

implementace  

OP VVV;  

 Specifická zpráva obsahující vyhodnocení prvních výzev OP VVV  
 

V rámci roku 2016 byly pro veřejné zakázky připravovány věcné záměry externích evaluací 

individuálních projektů systémových.  

 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 
č. 1304/2013) 

 
Pro OP VVV nerelevantní. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ 
OPATŘENÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

 
a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

 
V nastavení procesu přípravy a administrace prvních výzev nebyl identifikován žádný zásadní problém, 

který by znemožňoval průběžné vyhlašování výzev a administraci projektových žádostí.  

Externím negativním faktorem s vlivem na administraci byla problematická funkčnost  MS2014. Gestor 

informačního systému zdůvodňuje situaci množstvím i rozsahem prováděných úprav systému MS2014+ 

na základě specifických požadavků jednotlivých programů, robustností systému a množstvím 

zadávaných dat, což v důsledku vedlo k tomu, že ze strany řídicích orgánů byly identifikovány vady, 

které svým charakterem komplikovaly jejich činnost a  administraci projektů.  V prvé řadě se jednalo 

o nestabilitu již zapracovaných funkcionalit, kdy se systém měnil v průběhu ostrého provozu i na 

činnostech, které již byly dříve zprovozněny, ale následně se u nich objevily nové nedostatky. Tento 

faktor se projevoval v celé řadě oblastí od procesu podávání žádostí, hodnocení i při podávání žádostí 

o platbu a podávání zpráv o realizaci. Nestabilita systému způsobovala zpožďování administrace. Další 

problémy přinášela skutečnost, že všechny funkcionality ještě nebyly v informačním systému 

zapracované v definitivní podobě, což způsobovalo ohrožení termínů definovaných jednotným 

metodickým prostředím. Nepřipravenost některých procesů v MS2014+ vyplývala z neuzavření 

problematiky na metodické úrovni a z nutné časové prodlevy mezi vyjasněním problematiky a jejím 

zapracováním v aplikaci MS2014+. Systém je nastaven na základní procesy a kroky, ale postrádá 

kontrolní mechanismy či ulehčující funkcionality, spousta údajů se do systému musí zadávat ručně, či je 

nutno vést další pomocné externí tabulky/databáze. Problémy byly průběžně řešeny s Ministerstvem pro 

místní rozvoj - Odborem správy monitorovacího systému a dodavatelem systému 

Další řešený problém se týkal nedostatku prostředků na předfinancování projektů v oblasti VaV. Řídicí 

orgán za účelem vyřešení tohoto rizika zpracoval analýzu obsahující vyčíslení prostředků na 

předfinancování, která byla společně s dalšími materiály využita při argumentaci k přípravě státního 

rozpočtu na rok 2017 a střednědobého výhledu na roky 2018 a 2019. V rámci 314. zasedání RVVI byl 

schválen materiál „Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 

2017 se střednědobým výhledem na léta 2018 a 2019 a dlouhodobým výhledem do roku 2021“, který 

obsahoval dostatečné navýšení celkových výdajů (včetně nadpožadavků MŠMT). Tento materiál byl 

schválen na jednání vlády ČR dne 30. 5. 2016. Předmětný požadavek byl následně promítnut v Zákoně 

o státním rozpočtu na rok 2017, který byl dne 7. 12. 2016 schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu 

ČR a který již zahrnuje prostředky OP VVV v požadované výši.   

Významné pro pokrok v implementaci programu bylo i vyřešení evidence projektů v systému EDS/SMVS. 

Problém byl řešen s Ministerstvem financí a dokumentace programu byla z jeho strany schválena dne 

17.10. 2016. V průběhu prosince 2016 došlo k prvnímu úspěšnému vystavení řídícího dokumentu  
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v SMVS (Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS), následně proběhl úspěšný 

přenos dat do MS2014+ a zpětný přenos dat do SMVS, poté bylo riziko překlasifikováno a dále je 

vedeno jako riziko nízkého významu.   

Řídicí orgán se též potýkal s nedostatečným počtem zahraničních hodnotitelů, který byl především 

zapříčiněn pro zahraniční hodnotitele složitým a málo komfortním administrativním procesem pro 

zpracování hodnocení. To způsobovalo, že jen malý počet uchazečů o hodnocení byl ochoten se do 

procesu hodnocení skutečně zapojit. Řídicí orgán tento problém řešil s Národním koordinačním orgánem 

ministerstva pro místní rozvoj (MMR NOK) a vyjednal zjednodušení procesu práce hodnotitelů  

v MS2014+, které spočívalo v jejich zahrnutí do organizační struktury operačního programu jako 

interních hodnotitelů a tím došlo k ulehčení na ně kladené administrativní zátěže. Řídicí orgán  

v návaznosti na úpravy procesu registrace zahraničních hodnotitelů opakovaně oslovil všechny 

relevantní subjekty a prodloužil již vyhlášené výběrové řízení, čímž zájem zahraničních odborníků vzrostl 

a došlo k navýšení na celkový počet 100 zahraničních hodnotitelů, který je již dostačující pro zajištění 

procesu hodnocení vyhlášených výzev v OP VVV. 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 411 ze dne 11. 5. 2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody  

o partnerství v programovém období let 2014-2020 byl OP VVV zařazen mezi programy, na které 

Ministerstvo pro místní rozvoj -aplikovalo tzv. zesílené řízení rizik. Identifikovaná specifická rizika na 

úrovni OP VVV se týkala zejména postupu implementace akčních plánů (KAP a MAP) v oblasti 

vzdělávání, řízení výzev (požadavek na vyhlášení 70 % alokace prioritní osy do konce roku 2016), 

naplňování definovaných synergických a komplementárních vazeb v OP, řízení administrativní kapacity, 

nedostatečného počtu zahraničních hodnotitelů a poskytování odpovídající podpory příjemcům v oblasti 

realizace veřejných zakázek. V oblasti horizontálních kritérií společných všem operačním programům se 

OP VVV týkaly rizikové oblasti propojení účetního systému ministerstva s informačním systémem 

MS2014+, uplatňování Správního řádu ve vztahu k Evropským strukturálním a investičním fondům, 

pravidelné testování scénářů nově zapracovaných funkcionalit v MS2014+  a v návaznosti na ukončené 

audity designace naplňování opatření z  akčních plánů na základě výsledků auditů.  Stanovená opatření 

Řídicí orgán průběžně plnil, termíny některých opatření mají ještě přesah do roku 2017. V případě 

požadavku na vyhlášení 70 % alokace ve výzvách roku 2016 došlo k naplnění v PO1, v případě PO2 

bylo dosaženo 60 %. V této prioritní ose byla vypsána zásadní výzva na podporu vysokých škol (ESF 

pro VŠ) v celkovém objemu 3,5 mld. Kč a Řídicí orgán předpokládá její opakování v dalších letech. Dále 

jsou připravovány šablonovité výzvy na podporu mobilit, které by měly být vyhlašovány opakovaně od 

roku 2017, čímž bude zajištěna eliminace rizika. S ohledem na opakování ESF výzev v PO2 

a především s ohledem na skutečnost, že výzvy zaměřené na mobility budou vyhlašovány formou 

zjednodušených projektů od roku 2017, nebylo možné v roce 2016 pokrýt 70 % alokace programu. 

V případě PO3 bylo vyhlášeno 45 % alokace, což souvisí s kontextem operačního programu, který je 

postaven na plnění akce KLIMA, tzn. provázání systémových, koncepčních a regionálních intervencí. 

Řídicí orgán plánuje vyhlášení strategických výzev na plnění MAP a KAP v roce 2018. V roce 2016 

došlo k vyhlášení první vlny výzev pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v celkovém objemu 5,5 mld. Kč. Až 6 mld. Kč 

je pak nutné rezervovat na každou další vlnu (roky 2019, 2021). 

V září 2016 byl OP VVV na základě výsledku multikriteriální analýzy MMR-NOK přeřazen z původní 

kategorie vysoce rizikových programů do kategorie středně rizikových programů. Současně byla 

horizontální opatření rozšířena o požadavek na zpracování analýzy čerpání finančních zdrojů 

operačního programu na integrované územní investice a o požadavek na stanovování priorit při 

zadávání rozvojových požadavků v MS2014+. Do specifických opatření byl zařazen požadavek na 

vyhodnocení zkušeností se zahraničními hodnotiteli.  

 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru (čl. 50 

odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění 

jejich splnění, s uvedením případných přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

 
Pro OP VVV nerelevantní, dále bude uvedeno v bodě 11.1 
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7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  
 
Výroční zpráva o provádění programu za rok 2016 představuje informace o průběhu implementace 

Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) za období do 31. 12. 2016.  

Důležitou událostí implementace v roce 2016 bylo provedení Auditu designace ze strany Auditního 

orgánu Ministerstva financí, který prověřoval správné nastavení řídicího a kontrolního systému 

operačního programu a dodržování designačních kritérií. Finální výrok auditora zněl "bez výhrad", čímž 

byly splněny podmínky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 pro určení MŠMT 

Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Následně, v souladu 

s článkem 124, odst. 3 uvedeného nařízení, proběhlo ze strany Evropské komise ve dnech  

14. - 16. 11. 2016 vlastní šetření k prověření řídicích procesů a postupů Řídicího orgánu. Šetření bylo 

uzavřeno v únoru 2017 zasláním vyjádření (tzv. "Designation closure letter"), které potvrdilo určení 

Řídicího orgánu OP VVV a obsahovalo několik připomínek, které budou do řídicích postupů a procesů 

zapracovány v roce 2017. 

Aktivity Řídicího orgánu v roce 2016 spočívaly především v přípravě a vyhlašování výzev k předkládání 

projektových žádostí a zajištění hodnocení podaných projektových žádostí. V posledním čtvrtletí se pak 

rozbíhala administrace prvních schválených projektů. Řídicí orgán vyhlásil v uplynulém roce ve třech 

tematických prioritních osách celkem 22 výzev za 39,1 mld. Kč (zahrnuta  je výše podpory z Evropských 

strukturálních a investičních fondů a národní spolufinancování), a jednu výzvu na technickou pomoc. 

Celkem od zahájení implementace programu bylo do konce roku 2016 vyhlášeno již 31 výzev 

s finančním objemem přesahujícím 56 mld. Kč, což činí více než 60 % alokace OP VVV. Absorpční 

kapacita, i díky velmi intenzivně vedené propagační kampani, byla vysoká, finanční objem 

zaregistrovaných projektových žádostí o podporu dosahoval dvojnásobku vyhlášené alokace. Řídicí 

orgán pravidelně, s přihlédnutím ke zkušenostem z minulého programového období, vyhodnocoval 

disponibilní alokaci programu a v případě pěti výzev pak s přihlédnutím k počtu a kvalitě podaných 

projektových žádostí přistoupil k navýšení alokace.  

Procesem hodnocení od začátku realizace programu do konce roku 2016 prošlo více než 4 tisíce 

projektových žádostí. V tomto období získalo podporu 1495 projektů, na které byla přidělena částka 

přesahující 13 mld. Kč (tj. přesahující 14 % celkové alokace programu). Největší počet projektů (celkem 

1452) byl podpořen v prioritní ose 3, stalo se tak především díky velkému zájmu mateřských 

a základních škol o projekty tzv. "šablon". V roce 2016 zahájilo v PO3 realizaci také 5 individuálních 

projektů systémových.  

Přípravu a vyhlášení výzev doprovázelo nastavování metodického prostředí pro administraci projektů  

a příprava a aktualizace pravidel pro realizaci projektů. V roce 2016 byla vydána 2. verze Operačního 

manuálu OP VVV, 3. a 4. verze Pravidel pro žadatele a příjemce - obecná část a pro každou vyhlášenou 

výzvu Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část. Pro 4 výzvy vyhlášené v režimu 

zjednodušeného vykazování výdajů prostřednictvím jednotkových nákladů byla s Evropskou komisí 

projednána příslušná metodika vykazování výdajů a byla vydána Pravidla pro žadatele a příjemce 

zjednodušených projektů ve verzi 1 a 2. V roce 2016 byly ze strany příjemců podpory předloženy první 

žádosti o platbu. Celková výše schválených způsobilých výdajů vykázaných Řídicímu orgánu, činila  

332 mil. Kč (EU podíl a národní spolufinancování). K 31. 12. 2016 byly ze strany Platebního 

a certifikačního orgánu Ministerstva financí (PCO) zaúčtovány a schváleny čtyři souhrnné žádosti 

o platbu v celkové výši 258 025 818,11 Kč, resp. 9 545 803,95 EUR (pouze EU podíl).  

Velice intenzivní činnost vykazoval v roce 2016 Monitorovací výbor OP VVV, který se sešel celkem 

pětkrát, z toho jednou na dvoudenním zasedání. Na těchto zasedáních členové schvalovali výběrová 

kritéria pro jednotlivé vyhlašované výzvy, charty chystaných individuálních projektů systémových, 

Evaluační plán OP VVV a Roční komunikační plán Řídicího orgánu OP VVV.  Kromě informací  

o postupu implementace programu, vyhodnocení Strategického realizačního plánu a naplňování 

předběžných podmínek byly též prezentovány informace o realizaci již schválených individuálních 

projektů systémových. Prostřednictvím elektronického projednávání "per rollam" byla schválena Výroční 

zpráva OP VVV za rok 2015.  Na zářijovém jednání byl též schválen návrh revize textu OP VVV, který se 

zejména týkal doplnění chybějících výchozích a cílových hodnot některých indikátorů a formulační 

úpravy ve vazbě na novelu zákona č. 111/1998 o vysokých školách. Intenzivně probíhala též činnost na 

12ti zasedáních Plánovací komise programu, na kterých byl s partnery projednáván jak Harmonogram 
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výzev, tak i jejich zaměření a obsah. Podrobné informace o činnosti Monitorovacího výboru  

a Plánovacích komisí programu lze nalézt na webových stránkách MŠMT. 

Věcně je OP VVV rozčleněn do 3 prioritních os (PO 1, 2 a 3). 

PO1 je zaměřena na podporu výzkumu, infrastruktur pro vzdělávací účely a na podporu strategického 

řízení VaVaI na národní úrovni. V roce 2016 byly vyhlášeny výzvy: 

- Výzkumné infrastruktury (alokace 4 mld. Kč), podporující výzkumné a investiční aktivity výzkumných 

infrastruktur komplementárně k podpoře provozu výzkumných infrastruktur ze státního rozpočtu.  

- Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či modernizace (alokace 3,5 mld. Kč), pro 

podporu infrastrukturního a materiálního zajištění výuky. Je provázána s dalšími třemi výzvami PO2 

směřujícími k podpoře studentů VŠ. 

- Excelentní výzkum (alokace 6 mld. Kč), na podporu výzkumu, který napomůže efektivnímu využití 

výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu.  

- Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I (alokace 1,36 mld. Kč) pro podporu systému 

centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro VaV a řízení národní Strategie 

inteligentní specializace.  

V roce 2016 byl ukončen výběr projektů výzev Teaming a Podpora excelentních výzkumných týmů, které 

byly vyhlášeny v roce 2015. U výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů došlo z důvodu předložení 

řady kvalitních projektů k navýšení alokace.  

V roce 2016 byla vyhlášena výzva Ministerstva pro místní rozvoj na předkládání strategií Integrovaných 

teritoriální investic (ITI)  a proběhlo hodnocení těchto strategií. Řídicí orgán v  případech relevantních pro 

OP VVV posoudil soulad strategií ITI s cíli, zaměřením a podmínkami OP VVV. Ve druhém pololetí roku 

2016 proběhlo sedm jednání se zástupci zprostředkujících subjektů k přípravě a nastavení výzev 

Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI a Předaplikační výzkum pro ITI a jejich procesu 

hodnocení a hodnoticích kritérií a také k procesu spolupráce s Řídicím orgánem. Výsledky těchto 

jednání byly promítnuty do návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími 

subjekty ITI a do předmětných výzev a související dokumentace. Dále byla během uvedených jednání 

prodiskutována návaznost nastavení výzev nositelů ITI.  

V rámci PO1 probíhá realizace dvou velkých fázovaných projektů Extreme Light Infrastructure - Beam 

lines (ELI) a Sustainable Energy (SUSEN).    

Prioritní osa 2 je zaměřena na zkvalitnění vzdělávání a strategického řízení na vysokých školách, rozvoj 

lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, včetně podpory výuky spojené s výzkumem, a na zlepšení 

infrastrukturních podmínek a otevřenost vzdělávání na vysokých školách. V roce 2016 byly vyhlášeny 

výzvy: 

- Budování expertních kapacit - transfer technologií (alokace 450 mil. Kč + navýšení o 52 mil. Kč), 

zaměřená na zajištění vyhovujících expertních kapacit a podmínek pro transfer technologií z výzkumu do 

praxe. 

- Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj (alokace 660 mil. Kč), zaměřená na rozvoj kapacit, znalostí 

a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem 

zvýšení jejich odborné kapacity pro manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení 

výzkumu a vývoje. 

- Společně byly vyhlášeny výzvy ESF výzva pro vysoké školy (alokace 3,5 mld. Kč), která je zaměřena 

na studenty bakalářských a magisterských studijních programů a výzva Rozvoj výzkumně zaměřených 

studijních programů (alokace: 550 mil. Kč), která je zaměřena na studenty doktorských studijních 

programů. Uvedené výzvy byly současně komplementárně doplněny výzvami investičními - ERDF výzva 

pro vysoké školy (alokace 10 mld. Kč) a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely - budování či 

modernizace (PO 1), které se zaměřují na infrastrukturní zajištění výuky, přístrojové a materiálové 

vybavení.  

 
V průběhu roku 2016 byly připravovány dvě výzvy týkající se Mezinárodních mobilit výzkumných 

pracovníků. 

PO 2 je též zaměřena na podporu studentů se specifickými potřebami prostřednictvím dvou 

komplementárně se doplňujících výzev: ESF výzva pro vysoké školy - pro podporu účasti studentů se 
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specifickými potřebami ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na 

vysokoškolském vzdělávání a snížení studijní neúspěšnosti studentů a ERDF výzva pro vysoké školy -  

doplňková investiční podpora intervencí ESF prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně 

náročného vybavení. 

Prioritní osa 3 je zaměřena na vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zvýšení kvality předškolního vzdělávání, rozvoj strategického řízení, zkvalitnění přípravy 

pedagogických pracovníků, zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy. V roce 2016 bylo 

vyhlášeno 13 výzev, jejichž celková alokace činila 9 mld. Kč. 

Centra kolegiální podpory a společenství praxe podporují výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol I, 

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik a výzva Gramotnosti. Systémové projekty 

zaměřené na podporu společného vzdělávání a odborného vzdělávání budou podporovány v rámci 

výzvy Individuální projekty systémové II.  

S implementací společného vzdělávání pomohou školám aktivity vyhlášených výzev Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony 

a pro hl. město Praha), Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ 

a VOŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony a pro hl. město Praha). Na rozvoj digitálních dovedností je 

zaměřena výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I a na podporu budoucích 

pedagogických pracovníků výzva Pregraduální vzdělávání.  

Podpora znevýhodněných dětí, žáků a studentů je průřezové téma PO3, děti a žáci ze socioekonomicky 

znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí jsou primární cílovou skupinou investiční priority  

3 "Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin".  

Na podporu inkluzivního vzdělávání cílí výzvy Inkluzivní vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I 

a II, Gramotnosti, Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV), Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I pro území hl. m. Prahy a mimo hl. m. 

Praha a Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ pro území 

hl. m. Prahy a mimo hl. m. Praha a též následující systémové projekty: Podpora krajského akčního 

plánování (P-KAP), Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), Podpora kvalitních 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze 

(KIPR), Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV/KPSVL) 

a Podpora práce učitelů (PPUČ). 

PO 3 též podporuje vznik krajských a místních akčních plánů, které vznikají na principu širokého 

partnerství, a jejich cílem je zabývat se kvalitou vzdělávání a nacházet inovativní řešení s cílem zajištění 

udržitelnosti místní spolupráce do budoucna. Tento princip je podporován i ve výzvě Budování kapacit 

pro rozvoj škol I., Gramotnosti a Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím oborových didaktik, kde 

vznikají centra kolegiální podpory a společenství praxe, v nichž se mají možnost učitelé setkávat, 

vyměňovat si zkušenosti a nacházet nové postupy, které aplikují ve výuce. 

V rámci této prioritní osy jsou do implementace OP VVV zapojeny též Místní akční skupiny (MAS), které 

pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a poskytují podporu mateřským a základním 

školám pro uplatnění žádostí ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování  - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

Tři tematické prioritní osy doplňuje prioritní osa 4, která je zaměřena na technickou pomoc, tj. podporu  

v oblasti přípravy, monitorování a administrativní a technické podpory (administrace, studie, analýzy, 

propagace, informační systémy, výměna zkušeností, odborná školení, hodnocení, audit a kontrolu), 

které jsou nezbytné pro účinnou implementaci OP VVV.  V lednu 2016 byla vyhlášena první výzva pro 

technickou pomoc OP VVV, následně vstoupilo do realizace 10 projektů, ze kterých byly hrazeny výdaje 

na technickou pomoc OP VVV a též výdaje související s uzavíráním programů minulého operačního 

období, tedy Operačního programu Výzkum a Vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

Princip rovných příležitostí a zákazu diskriminace, stejně tak jako princip rovnosti žen a mužů je  

v OP VVV uplatňován napříč všemi investičními prioritami. U výzev OP VVV a následně jednotlivých 

projektů OP VVV je dbáno a procesními kroky ošetřeno, aby nebyl podpořen žádný projekt, který by měl 

negativní dopad na tyto horizontální principy. Všechny podpořené projekty OP VVV jsou realizovány  

v souladu s principem rovných příležitostí, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů. S cíleným 

zaměřením na naplňování principu rovných příležitostí a zákazu diskriminace jsou v OP VVV 
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vyhlašovány výzvy v PO3. Projekty PO1 horizontální princip rovné příležitosti aktivně naplňují využitím 

možnosti nabízet zkrácené pracovní úvazky, čímž přispívají ke sladění pracovního a rodinného života  

a eliminují tak bariéry profesního rozvoje zejména vědkyň. Obdobně jako u projektů PO1 je princip 

rovných příležitostí naplňován projekty PO2, kde bude stejně jako u PO3 horizontální princip na podporu 

rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci naplňován cíleně, a to prostřednictvím plánované 

výzvy podpořené z PO2, která bude zaměřena na vyrovnávání hendikepů studentů se specifickými 

potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokých školách.  

 
V OP VVV je uplatňován zodpovědný přístup k udržitelnému rozvoji jak na úrovni Řídicího orgánu, tak  

i na úrovni realizátorů projektů. Řídicí orgán přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím uplatňování 

elektronické komunikace, digitalizace dat a vyžadováním minimálních zásad udržitelného rozvoje na 

úrovni každého podpořeného projektu. Udržitelný rozvoj je v OP VVV jedno z kritérií hodnocení, kterým 

se posuzuje vztah projektu zejména k environmentálnímu pilíři. Konkrétně jsou v tomto kritériu 

posuzovány návrhy vedoucí k omezování negativních vlivů na životní prostředí (minimalizace emisí 

hluku, emisí do ovzduší, kontaminace okolí apod.) či naopak vlivy projektu na zlepšení životního 

prostředí. Dále je zohledňován a hodnocen příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o udržitelném 

rozvoji (zejména o environmentální problematice), k uvážlivému využívání přírodních zdrojů (ve 

vhodných případech) a přínos projektu k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti. Toto 

kritérium je vylučovací, tzn. z OP VVV není možné podpořit žádný projekt, který není v souladu  

s horizontálním principem - udržitelný rozvoj, anebo projekt, který má na něj negativní vliv. 

V roce 2016 byly zahájeny první evaluační aktivity OP VVV, konkrétně Ověřovací studie prostředí pro 

realizaci intervencí prioritních os 1, 2 a 3 OP VVV a ověření relevance jejich specifických cílů  

a Průběžná evaluace implementace OP VVV. Analýza aktuálního stavu prostředí výzkumu a vývoje, 

vysokého školství a počátečního vzdělávání neodhalila žádné zásadní změny v relevantnosti vytyčených 

specifických cílů či rozvojových potřeb, které by vyžadovaly změnu textu Operačního programu. Veškeré 

programové indikátory PO1, PO2 a PO3 byly vyhodnoceny jako relevantní s ohledem na intervenční 

logiku a k aktuálnímu stavu prostředí. Věcný a finanční pokrok odpovídá ranému stavu realizace  

OP VVV. Byla identifikována dílčí rizika v oblasti naplňování cílových hodnot indikátorů a v oblasti 

naplnění výkonnostního rámce, na které by měl Řídicí orgán reagovat průběžným vyhodnocením 

ukazatelů a následným vyhlášením relevantních výzev a urychlením procesu hodnocení projektových 

žádostí. Manažerská shrnutí Závěrečné zprávy Ověřovací studie zpracované na úrovni PO1, PO2 a PO3 

a 1. Průběžné zprávy Průběžné evaluace implementace OP VVV jsou zveřejněna na webových 

stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/jednotlive-evaluace-a-jejich-vystupy 

 a  v  Knihovně  evaluací:  http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-

koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci 

V nastavení procesu přípravy a administrace prvních výzev nebyl identifikován žádný zásadní problém, 

který by znemožňoval průběžné vyhlašování výzev a administraci projektových žádostí. Mezi 

přetrvávající dílčí negativní faktory patří problematická funkčnost informačního systému MS2014+. Na 

základě Usnesení vlády ČR č. 411 ze dne 11. 5. 2016 k Výroční zprávě o implementaci Dohody  

o partnerství v programovém období let 2014-2020 byl OP VVV zařazen mezi programy, na které 

Ministerstvo pro místní rozvoj aplikovalo tzv. zesílené řízení rizik. V září 2016 byl OP VVV na základě 

výsledku multikriteriální analýzy provedené Národním koordinačním orgánem Ministerstva pro místní 

rozvoj přeřazen z původní kategorie vysoce rizikových programů do kategorie středně rizikových 

programů. V roce 2016 probíhala intenzivní komunikační kampaň OP VVV, hlavními komunikačními 

nástroji byly:   

- Přímá komunikace: 95 seminářů pro žadatele a příjemce (téměř 6000 účastníků), Konference Vize  

a cíle OP VVV v oblasti regionálního školství (22. 11. 2016), tematické veletrhy a konference (např. 

konference Řízení školy, veletrhy Gaudeamus, Absolvent a Schola Pragensis, Týden vědy a techniky 

nebo Den Evropy). 

- Publikační aktivity: 4 vydání Newsletteru OP VVV, 15 různých letáků, 17 tiskových zpráv, 21 článků, 

brožura. 

- Mediální kampaň: tištěná inzerce na téma společného vzdělávání (11. 4. - 15. 6. 2016: Deník ČR, 

Právo, Učitelské noviny), příprava 6 televizních spotů zaměřených na různé oblasti OP VVV pro realizaci 

TV kampaně na ČT1, Nově a Primě. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/jednotlive-evaluace-a-jejich-vystupy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Narodni-organ-pro-koordinaci/Evaluace/Knihovna-evaluaci
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V prosinci 2016 bylo ze strany Evropské komise verifikováno naplnění poslední tematické předběžné 

podmínky OP VVV. Informace o plnění dalších dvou předběžných podmínek, týkající se OP VVV, byly 

zaslány Evropské komisi v listopadu 2016, k formální verifikaci ze strany Evropské komise došlo na 

začátku roku 2017, čímž byly pro OP VVV splněny všechny použitelné předběžné podmínky. 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení 
(EU) č. 1303/2013) 

 
Při implementaci OP VVV nejsou využity finanční nástroje ve smyslu čl. 37 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 1303/2013.  Ve sledovaném období probíhalo mapování možností využití 

finančních nástrojů pro oblast pro oblast výzkumu, vývoje a vzdělávání.  

9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na 
ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud 
při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 
vzoru)  

Viz tabulky 14 a 15 
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 
odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1 Velké projekty 
Tabulka 12: Velké projekty 
 

Projekt CCI 

Stav 
velkého 
projektu 

1. 
dokončen 

2. 
schválen 

3. 
předložen 
4. plánuje 

se 
oznámení / 
předložení 

Komisi 
 

Celkové 
investice 

(EUR) 

Celkové 
způsobilé 

náklady (EUR) 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, 
čtvrtletí) 

Datum 
automatické
ho schválení 

Komisí 
(je-li 

použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / osa 
/ investiční 

priority 

Současn
ý stav 

realizace 
– 

finanční 
pokrok 

(% 
výdajů 

certifiko
vaných 
Komisi 

v porovn
ání 

s celkov
ými 

způsobil
ými 

náklady) 

Současný 
stav 

realizace – 
fyzický 
pokrok 

Hlavní fáze 
provádění 
projektu 

1. 
dokončeno / 
v provozu; 
2. pokročilá 
výstavba; 

3. výstavba; 
4. zadávání 

zakázek 
5. návrh 

Hlavní výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo15 
(je-li 

použitelné
) 

Připomínky 
(v případě 
potřeby) 

CZ.02.1.01/0.0/0.
0/15_008/000016
2 ELI - 
EXTREME 
LIGHT 
INFRASTRUCTU
RE - fáze 2 

2016C
Z16RF
MP00
1 

Schváleno 68 755 325,05 68 755 325,05 2015, Q2 4.11.2016 2016, Q1 2017, Q4 02.1 0,00 % 
Zadávání 
zakázek 

V rámci 2. fáze budou 
výslekdy za rok 2016 
vykazovány v 1.Q 2017.  

 

30.12.2015  

                                                           
15 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 
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CZ.02.1.01/0.0/0.
0/15_008/000029
3 Udržitelná 
energetika 
(SUSEN) - 2. 
fáze 

2016C
Z16RF
MP00
2 

Schváleno 27 839 235,24 27 839 235,24 2015, Q2 4.11.2016 2016, Q1 2017, Q2 02.1 6,83 % 
Zadávání 
zakázek 

• realizace dodávek 
přístrojového vybavení, 
které byly nasmlouvané a 
částečně plněné v první 
fázi projektu SUSEN 
• zadávání veřejné zakázek 
na přístrojové vybavení v 
druhé fázi projektu SUSEN 
• zapojení do komunity 
Generation IV. 
• hlavním koordinátor 
projektové žádosti 

HORIZON2020 NFRP4, 
podíl se na přípravě 
projektové žádosti do 
HORIZON2020 NFRP45 
• projektová žádost v rámci 
výzvy Výzkumné 
infrastruktury v programu 
Výzkum, vývoj a 
vzdělávání  
• společně s ÚFP AV ČR 
organizace mezinárodní 
konferenci SOFT2016 v 
Praze v oblasti 
termojaderné fúze  
• příprava nabídek k využití 
dokončených zařízení 
SUSEN v rámci „open 
access“  
• jednání o možnostech 
využití experimentálních 
technologií SUSEN k 
rozšíření účasti na 
výzkumných a vývojových 
pracích podporujících 
likvidaci následků havárie v 
elektrárně Fukušima 
(smluvní výzkum)  
• monitorovací indikátory a 
výstupy projektu plánované 
na rok 2016 jsou 
předmětem administrativní 
kontroly 4. Zprávy o 
realizaci projektu 

30.12.2015 

Pzn.: Projekt 
SUSEN zde 
uváděný jako 
Velký projekt - 
jedná se o 
fázovaný 

projekt, první 
fáze byla 
realizována v 
rámci OP 
Výzkum a vývoj 
pro inovace v 
programovém 
období 2007 - 
2013, podle 
pravidel pro 
programové 
období 2014–
2020 2. fáze 
nesplňuje 
definici velkého 
projektu dle čl. 
100 Obecného 
nařízení, 
celková výše 
obou fází 
projektu však 
přesahuje 
úroveň 
stanovenou v 
čl. 100 
Obecného 
nařízení. 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
79 

 
Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich 
odstranění. 
 
Mezi významné problémy, které jsou řešeny u  projektu Extreme Light Infrastructure - Beam lines (ELI), 
fáze II, patří zpoždění vývoje a testování laserového systému L4 ze strany dodavatele. Termín dodání do 
ČR je v tuto chvíli odhadován na přelom roku 2017/2018. V projektu probíhaly zejména opravné stavební 
práce, jako např. úprava izolace podlah kvůli dodatečnému omezení vibrací. Po odstranění těchto 
problémů je plánována instalace zbývajících částí výzkumné infrastruktury, v první řadě laserových 
systémů. Laser L3 je v současné době již otestován a do prostor projektu ELI by měl být dodán v květnu 
2017.  
 
U projektu Sustainable Energy (SUSEN), fáze II, jsou řešeny, zejména u technologicky složitých zařízení, 
problémy se zpožděním při zadávání a realizaci veřejných zakázek. Případná plánovaná změna v seznamu 
velkých projektů v rámci operačního programu. 
 
Řídicí orgán OP VVV zvažoval možné doplnění seznamu velkých projektů. Probíhá upřesňování 
projektových záměrů, prozkoumávání jejich souladu s intervenční logikou OP VVV a prozkoumávání 
potenciálu příspěvku projektových záměrů k plnění cílů OP VVV.  
 
Řídicí orgán bude po vyhodnocení všech aspektů možného doplnění seznamu velkých projektů, pokud to 
bude relevantní, postupovat v souladu s textem OP VVV (případné rozšíření indikativního seznamu velkých 
projektů je možné navrhnout monitorovacímu výboru pouze na základě předchozího kladného stanoviska 
Evropské komise ke konkrétnímu projektovému záměru). 
 

10.2 Společné akční plány 
Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 

Pro OP VVV nerelevantní 

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 

 
Pro OP VVV nerelevantní 

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

Pro OP VVV nerelevantní 

11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 
a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 

11.1 Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Do konce roku 2016 obdrželo podporu již 1495 projektů, většina těchto projektů se však v závěru roku 

nacházela v rané fázi realizace. Vyhodnocení míry dosahování cílů programu je proto možno provést 

zejména na základě posouzení potenciálu vyhlášených výzev a výše závazků příjemců ve schválených 

projektech či v předložených projektových žádostech.  

V PO1 „Posilování kapacit pro kvalitní výzkum“ bylo do konce roku 2016 vyhlášeno celkem 7 výzev, 

které pokryly 78 % stanovené alokace na tuto prioritní osu (přepočet v kurzu 27 Kč/EUR).  Do konce 

roku 2016 bylo v právních aktech o poskytnutí podpory v prioritní ose 1 zazávazkováno již celkem 7,68 

mld. Kč, což činí 22,8 % z alokace prioritní osy. Čtyři z vyhlášených výzev (Excelentní výzkum, 

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I, Výzkumné infrastruktury a Výzkumné infrastruktury pro 

vzdělávací účely – budování či modernizace) korespondovaly s požadavkem na soulad projektů s 

Národní RIS3 strategií. Za stěžejní výzvu této prioritní osy je považována výzva Excelentní výzkum, 

prostřednictvím které je podporována excelence ve výzkumu a vývoji v ČR. O výzvu byl enormní zájem, 

žadatelé předložili projektové žádosti, které v celkovém objemu 7násobně převyšovaly stanovenou 

alokaci.  Druhou výzvou , o kterou projevili žadatelé obdobný zájem, byla výzva Podpora excelentních 

výzkumných týmů. Do konce roku 2016 bylo prostřednictvím této výzvy podpořeno již 22 projektů a 

vzhledem k tomu, že se též jedná o výzvu vysokého významu pro naplnění cílů programu a vzhledem k 

vysoké kvalitě předložených projektů, došlo na návrh Výběrové komise k významnému navýšení alokace 

výzvy, aby mohly být podpořeny všechny kvalitní projekty. Podpořen také jeden projekt z výzvy 
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Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I. Významného finančního pokroku z hlediska čerpání 

prostředků bylo dosaženo u výzvy Fázované projekty, kde byly podpořeny 2 projekty, které započaly 

realizaci již v roce 2015 a v roce 2016 byla relevantní část vykázaných výdajů předloženak certifikaci.  

Milníky pro rok 2018 stanovené pro PO1 ve schváleném OP VVV, se skládají ze dvou ukazatelů. Jedním 
z nich je výstupový indikátor 24000 "Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a center excelence", druhým je finanční ukazatel certifikace výdajů. Na základě 
vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a 
na základě projektů, které již započaly realizaci, lze pro rok 2018 predikovat jejich dosažení.  
Naplňování cíle PO2 "Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj" je zajišťováno 
především prostřednictvím mechanizmu komplementárního provázání klíčových výzev zaměřených na 
vysoké školy. V této prioritní ose bylo již vyhlášeno celkem 6 výzev, které pokryly 60 % prostředků 
alokovaných na tuto prioritní osu. Tři z vyhlášených výzev Rozvoj výzkumně zaměřených studijních 
programů, Budování expertních kapacit – transfer technologií a Rozvoj kapacit pro VaV korespondovaly s 
Národní RIS3 strategií. 
 
Na základě doporučení výběrové komise byla navýšena alokace u výzvy Budování expertních kapacit - 

transfer technologií. Nejdále pokročila implementace v případě výzvy vyhlášené v roce 2015 Smart 

Akcelerátor, kde šesti z jedenácti projektů doporučených k podpoře byl do konce roku 2016 vydán právní 

akt o poskytnutí podpory. V případě výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů bylo do 

konce roku 2016 doporučeno k podpoře již 21 projektů. 

V této prioritní ose jsou stanoveny čtyři milníky pro rok 2018. Na základě vyhodnocení dosud 

vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu hodnocení, a na základě 

projektů, jež již započaly realizaci lze u těchto milníků predikovat dosažení finančních ukazatelů  

a celkově dosažení EFRR milníku pro kategorii méně rozvinutých regionů. V případě EFRR milníku pro 

kategorii více rozvinutých regionů ohrožuje jeho dosažení nízká hodnota ukazatele 30600 “Pořízené 

informační zdroje”. Plnění ESF milníků lze na základě dat dostupných k 31. 12. 2016 predikovat obtížně, 

neboť dosaženou hodnotu mohou ještě ovlivnit projekty výzev Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj  

a Mezinárodní mobility.  Rozpad věcných ukazatelů podle kategorie regionu lze též těžko predikovat, 

protože konečnou hodnotu ovlivní územní struktura úspěšných projektových žádostí. Dosažení ESF 

milníku může být ohroženo nízkou hodnotou ukazatele 60000 “Celkový počet účastníků” v obou 

kategoriích regionů.  

V PO3 "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" bylo 

vyhlášeno celkem 17 výzev, které pokryly 45 % prostředků alokovaných na tuto prioritní osu. Nižší 

procento pokrytí v PO3 souvisí s potřebou zajištění dostatečné alokace pro chystané strategické výzvy 

na plnění Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů v roce 2018 a na další vlny výzev pro MŠ, 

ZŠ, SŠ a VOŠ. Na základě doporučení výběrové komise došlo k navýšení alokace u výzev Inkluzivní 

vzdělávání (TC 9), Budování kapacit pro rozvoj škol (TC 10) a u výzvy Rozvoj klíčových kompetencí 

v rámci oborových didaktik (TC 10). V této prioritní ose došlo k předložení již 2500 projektových žádostí 

u výzev Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I pro území hl. 

m. Prahy a mimo území hl. m. Prahy (TC 9 a 10), 1152 z nich bylo do konce roku 2016 vydáno 

Rozhodnutí o poskytnutí podpory. Právní akty o poskytnutí podpory byly vydávány též v případě výzev 

Krajské akční plány rozvoje vzdělávání  - KAP (celkem 14 podpořených projektů), Místní akční plány 

rozvoje vzdělávání - MAP (204 podpořených projektů), Inkluzívní vzdělávání (42 podpořených projektů), 

Budování kapacit pro rozvoj škol I (celkem 9 podpořených projektů), Rozvoj klíčových kompetencí 

v rámci oborových didaktik, (celkem 9 podpořených projektů) a Gramotnosti (celkem 17 podpořených 

projektů). Do konce roku 2016 bylo ve vybraných a podpořených projektech zazávazkováno již celkem 

5,5 mld. Kč, což činí 18,6 % z alokace prioritní osy. 

Oba milníky pro rok 2018 stanovené pro PO3 se vždy skládají ze dvou ukazatelů. Jedním z nich je 

výstupový indikátor 60000 "Celkový počet účastníků", druhým je finanční ukazatel certifikace výdajů. Na 

základě vyhodnocení dosud vyhlášených výzev, přijatých projektových žádostí, které jsou v procesu 

hodnocení, a na základě projektů, které již započaly realizaci, lze pro rok 2018 predikovat jejich 

dosažení.  

 

Výzvy vyhlášené k datu 31. 12. 2016 pokrývají většinu specifických cílů (SC) OP VVV. Na základě 

zahrnutých aktivit, počtu předložených či již vyhodnocených projektových žádostí lze naplnění 

specifických cílů OP VVV předpokládat. 
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. K tomuto datu nebyly pokryty žádnou z vyhlášených výzev pouze dva SC: 

 PO1 - investiční priorita 1 - SC2 - Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných 
organizací s aplikační sférou -  Aktivity spadající do tohoto SC budou rámcově zaměřeny na 
podporu vytváření a rozvoje dlouhodobých partnerství veřejného a soukromého sektoru pro 
realizaci hraničního orientovaného výzkumu. K naplnění tohoto cíle budou směrovat zejména výzvy 
Předaplikační výzkum, Předaplikační výzkum pro ITI (vyhlášení  únor 2017) a výzva Dlouhodobá 
mezisektorová spolupráce a  Dlouhodobá mezisektorová spolupráce  pro ITI plánované na duben 
2017.  

 PO2 - investiční priorita 1 -  SC3 - Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých 
školách -  Aktivity spadající do tohoto SC jsou rámcově zaměřeny na zkvalitnění podmínek pro 
celoživotní vzdělávání. K naplnění tohoto cíle je zvažována příprava výzvy Celoživotní vzdělávání 
na vysokých školách, v souvislosti s níž řešil ŘO v závěru roku komplikovanou problematiku 
veřejné podpory s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Předpokládá se možné vyhlášení 
výzvy (v návaznosti na ověření absorpční kapacity) v druhé polovině roku 2017. 

 

Z hlediska plnění pravidla n+3, které slouží k zajištění plynulosti čerpání finančních prostředků, lze na 

základě výše uvedených skutečností predikovat vyčerpání stanovených finančních částek pro rok 2018, 

kdy bude hodnota tohoto ukazatele poprvé pro OP VVV sledována. 

 

11.2 Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení diskriminaci, 
zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, a provedená opatření, která mají 
zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a mužů do operačního programu a jednotlivých 
operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

 
Princip rovných příležitostí a zákazu diskriminace, stejně tak jako princip rovnosti žen a mužů je v OP 

VVV uplatňován napříč všemi investičními prioritami. U výzev OP VVV a následně jednotlivých projektů 

OP VVV je dbáno a procesními kroky ošetřeno, aby nebyl podpořen žádný projekt, který by měl 

negativní dopad na tyto horizontální principy. Všechny podpořené projekty OP VVV jsou realizovány  

v souladu s principem rovných příležitostí, zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů.  
 
S cíleným zaměřením na naplňování principu rovných příležitostí a zákazu diskriminace jsou v OP VVV 

vyhlašovány výzvy v PO3. Konkrétně se jedná zejm. o vyhlášené výzvy Inkluzivní vzdělávání, Inkluzivní 

vzdělávání pro KPSV I a II, Podpora žáků se zdravotním postižením a výzvu Individuální projekty 

systémové, v rámci které je podpořena realizace individuálního projektu systémového Inkluzivní  

a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami.  Projekty podpořené z těchto výzev 

jsou výrazně zaměřeny do oblasti inkluze a začleňování dětí ze socioekonomicky znevýhodněného 

prostředí a svým věcným záměrem přímo odstraňují bariéry v účasti ve vzdělávání. Dle dostupných dat 

MS2014+  vyplývá, že výrazná většina všech projektů PO3 má pozitivní vliv na horizontální princip rovné 

příležitosti a zákaz diskriminace.  

Projekty PO1 horizontální princip rovné příležitosti aktivně naplňují využitím možnosti nabízet zkrácené 

pracovní úvazky, čímž přispívají ke sladění pracovního a rodinného života a eliminují tak bariéry 

profesního rozvoje zejména vědkyň. Princip rovných příležitostí je naplňován též projekty v PO2, kde 

bude naplňován cíleně prostřednictvím výzvy zaměřené na vyrovnávání hendikepů studentů se 

specifickými potřebami, ze socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokých 

školách.  

S ohledem na malé množství projektů v realizaci zejm. v PO1 a PO2 a počáteční fázi realizace projektů 

v PO3 nebylo možné v roce 2016 vyhodnotit výsledky a dopady projektů, které se týkají podpory rovnosti 

žen a mužů a k předcházení diskriminaci. 

 

11.3 Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) nařízení 
(EU) č. 1303/2013) 

 
V OP VVV je uplatňován zodpovědný přístup k udržitelnému rozvoji jak na úrovni Řídicího orgánu, tak  
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i na úrovni realizátorů projektů. Řídicí orgán přispívá k udržitelnému rozvoji prostřednictvím uplatňování 

elektronické komunikace, digitalizace dat a vyžadováním minimálních zásad udržitelného rozvoje na 

úrovni každého podpořeného projektu.  

Udržitelný rozvoj je v OP VVV jedno z kritérií hodnocení, kterým se posuzuje vztah projektu zejména  

k environmentálnímu pilíři. Konkrétně jsou v tomto kritériu posuzovány návrhy vedoucí k omezování 

negativních vlivů na životní prostředí (minimalizace emisí hluku, emisí do ovzduší, kontaminace okolí 

apod.) či naopak vlivy projektu na zlepšení životního prostředí. Dále je zohledňován a hodnocen 

příspěvek projektu ke zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji (zejména o environmentální 

problematice) k uvážlivému využívání přírodních zdrojů (ve vhodných případech) a přínos projektu  

k posilování sociálního a ekonomického pilíře udržitelnosti. Toto kritérium je vylučovací, tzn. z OP VVV 

není možné podpořit žádný projekt, který není v souladu s horizontálním principem - udržitelný rozvoj, 

anebo projekt, který má na něj negativní vliv. 

U specifických cílů na projektové úrovni je monitorován výstupový environmentální indikátor "Rozšířené, 

zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu", který je 

navázán na 3 specifické cíle v PO1, a jeden cíl v PO2. Uplatněn byl dosud u 7 vyhlášených výzev  

a budou je vykazovat projekty, které zahrnují aktivity zaměřené na budování infastruktury. U některých 

výzev aktuálně probíhá proces hodnocení, závazek příjemců je v úhrnu 70 648 m2, plnění zatím 0 m2. 

 
Princip udržitelného rozvoje lze identifikovat u projektových žádostí či již podpořených projektů, které 

svým zaměřením budou mít v budoucnu dopad na udržitelný rozvoj na praktické úrovni. Naplňování 

udržitelného rozvoje konkrétními aktivitami těchto projektů však lze identifikovat už nyní, a to zejména  

v následujících oblastech: 

- výzkum směřující k vyšší míře aplikace technologií a materiálů s minimálním vlivem na životní 

prostředí; 

- snížení vlivu činnosti člověka na přírodní prostředí, jeho efektivní ochranu a tvorbu biotopů  

s minimálními regulačními zásahy;  

- zavádění opatření na zmírnění očekávaného negativního průběhu globální změny na životní prostředí; 

- optimalizace chemického složení přírodních složek a snižování dopadů globálních změn na zdraví 

člověka;  

- zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v konečné spotřebě energie; 

 - výzkum směřující ke společnosti méně náročné na zdroje s nízkou produkcí uhlíku; 

 - zvýšení účinnosti výroby energie a snížení emisí skleníkových plynů a negativních dopadů energetické 

výroby. 

V PO3 je promítnut princip udržitelného rozvoje do aktivit, které podporují kompetence dětí a žáků  

k udržitelnému rozvoji (např. badatelsky orientovaná výuka, technologie a energetická náročnost), 

přírodovědné gramotnosti, polytechnické vzdělávání, rozvoj osobních a občanských kompetencí (např. 

zodpovědnost a občanská aktivita) a postoje vedoucí k respektu a péči o životní prostředí. 

U všech prioritních os lze očekávat příspěvky k udržitelnému rozvoji i prostřednictvím nákupu 

energeticky šetrných a úsporných strojů, využíváním elektronické komunikace za účelem snížení 

množství papírových dokumentů atp. 

11.4 Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií 
údajů. Nepovinné: objasnění uvedených hodnot. 

 
Pro OP VVV nerelevantní 

11.5 Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 první 
pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

 
Základním nástrojem pro zapojení partnerů do implementace a monitorování programu je Monitorovací 
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výbor, složený ze zástupců orgánů veřejné správy, veřejnoprávních institucí, hospodářských a sociálních 

partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost. Jedná se zejména  o organizace, které se 

podílely již na přípravě OP VVV a zabývají se vzděláváním, výzkumem a vývojem. V roli poradců se 

zasedání zúčastňují zástupci Evropské komise z Generálního ředitelství Evropské komise pro regionální 

politiku a Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, v roli pozorovatele 

pak zástupci Auditního orgánu Ministerstva financí. 

Od začátku své činnosti se Monitorovací výbor sešel na celkem osmi řádných zasedáních, z toho v roce 

2016 pětkrát. Na každém zasedání byli členové informováni o průběhu realizace programu a o věcném  

a finančním pokroku a o naplňování předběžných podmínek.  Pravidelně projednávali a schvalovali 

metodiku výběru projektů a výběrová kritéria pro připravované výzvy a Strategický realizační plán, 

Evaluační plán OP VVV a Roční komunikační plán OP VVV pro jednotlivé roky. Členové též podrobně 

projednávali a schvalovali Charty chystaných individuálních projektů systémových a byli podrobně 

informováni o realizaci již schválených individuálních projektů systémových. Členové Monitorovacího 

výboru prostřednictvím elektronického projednávání schválili Výroční zprávu OP VVV za rok 2015. Na 

zářijovém Monitorovacím výboru byl též schválen návrh revize textu OP VVV.  

Partneři participovali na přípravě Harmonogramu výzev a na věcném utváření chystaných výzev také na 

jednáních Plánovací komise programu (PKP), která byla zřízena jako pracovní platforma Monitorovacího 

výboru OP VVV. 

Kromě jednání PKP a Monitorovacího výboru proběhla za účasti partnerů další jednání k přípravě výzev. 

K přípravě výzev PO2 zaměřených na mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků byla vytvořena 

speciální pracovní skupina a proběhla dvě jednání v dubnu a srpnu 2016. K přípravě výzev PO1 na 

Dlouhodobou mezisektorovu spolupráci a Předaplikační výzkum proběhla dvě jednání speciální pracovní 

skupiny k upřesnění věcného nastavení. V druhé polovině roku též probíhala intenzivní jednání se 

zástupci budoucích zprostředkujících subjektů ITI, a to zejména k problematice nastavení specifických 

podmínek pro výzvu vyhlašovanou pro ITI.  

Při přípravě výzvy Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I došlo k několika jednáním k věcnému 

zaměření výzvy a k jednotlivým podporovaným aktivitám. Jednání se účastnili odborníci na problematiku 

elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj, otevřeného přístupu k vědeckým informacím  

(tzv. open access), řízení RIS3 strategie na národní úrovni, hodnocení výzkumných organizací  

a hodnocení programů účelové podpory z projektu IPn Metodika, mapování inovační kapacity z projektu 

INKA, a na statistickou analýzu a možnosti jejího využití pro technology assessment a foresight. Na 

základě těchto jednání došlo k rozdělení výzvy na dvě a k omezení podporovaných aktivit na vytvoření 

systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro vědu a výzkum a řízení 

Národní RIS3 strategie.  

Připravované výzvy v PO3 byly projednávány s věcně příslušnými sekcemi MŠMT a dále v návaznosti 

na věcné zaměření výzvy probíhaly konzultace např. s Českou radou dětí a mládeže, Českou školní 

inspekcí či s Agenturou pro sociální začleňování a se zástupci krajů. 

 

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO 
PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

12.1 Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na závěry 
evaluací 

 
V roce 2016 byly v souladu s evaluačním plánem OP VVV v realizaci dva evaluační projekty, a to 

konkrétně Ověřovací studie a Průběžná evaluace implementace OP VVV. Oba dva projekty jsou 

realizovány externím hodnotitelem vybraným v otevřeném výběrovém řízení. 

Předmětem Ověřovací studie je ověření změny rozvojových potřeb OP VVV a vytyčených specifických 

cílů OP VVV, a dále posouzení relevance územní dimenze a synergických a komplementárních vazeb. 

Realizace Ověřovací studie byla zahájena po podpisu smlouvy se zhotovitelem v březnu 2016, 

Závěrečná zpráva z této studie byla zhotovitelem předložena v říjnu 2016. Blíže k závěrům  

a doporučením z této zprávy viz kap. 4. Finálním výstupem Ověřovací studie bude aktualizovaná 

Závěrečná zpráva zpracovaná na statistických datech zveřejněných Českým statistickým úřadem  

v lednu 2017.  
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Předmětem Průběžné evaluace implementace OP VVV je provádění průběžného hodnocení 

implementace OP VVV. Realizace této evaluace byla zahájena v červnu 2016 a potrvá do roku 2023.  

V roce 2016 byly zhotovitelem zpracovávány následující zprávy: 

Průběžná zpráva - Obsahem této zprávy je zhodnocení věcného a finančního pokroku OP VVV  

k 30. 6. 2016. Konkrétně bylo hodnoceno, zda věcný a finanční pokrok odpovídá očekávanému stavu 

realizace programu, reálnost dosažení vytyčených milníků a cílových hodnot indikátorů a absorpční 

kapacita, a to jak její predikce (systém jejího zjišťování u připravovaných výzev), tak i skutečná  

(tzn. počty a finanční objemy podaných projektových žádostí u výzev vyhlášených). Blíže k závěrům  

a doporučením z této zprávy viz kap. 4. 

Specifická zpráva hodnocení koordinace mechanismu a procesů vedoucích k plánování a realizaci 

synergických a komplementárních vazeb mezi OP VVV a jinými programy - Obsahem této zprávy je 

posouzení, zda je mechanismus koordinace (proces řízení a sledování) synergických  

a komplementárních vazeb mezi dotčenými řídicími orgány funkčně a vhodně nastaven. Předmětem 

šetření bylo zhodnocení doplňkovosti a provázanosti intervencí OP VVV s jinými operačními programy  

a dalšími pro OP VVV klíčovými dotačními tituly, které jsou identifikovány v textu programového 

dokumentu OP VVV.  Finální závěry a vyplývající doporučení budou k dispozici v roce 2017. 

Specifická zpráva hodnocení relevance a efektivnosti kombinace ESF a EFRR a podpory kategorie 

regionů (více a méně rozvinutých) v rámci OP VVV - Obsahem této zprávy je posouzení relevance 

multifondovosti a podpory více kategorií regionů v OP VVV a procesní i věcné zhodnocení vnitřních 

komplementárních vazeb OP VVV. Při hodnocení byly identifikovány přínosy a slabá místa v souvislosti 

s podporou multifondového OP VVV a podporou více rozvinutých a méně rozvinutých regionů. Finální 

závěry a vyplývající doporučení budou k dispozici v roce 2017. 

Specifická zpráva obsahující hodnocení naplňování horizontálních principů v rámci implementace  

OP VVV - Obsahem této zprávy je posouzení příspěvku intervencí OP VVV k horizontálním principům, 

konkrétně k podpoře rovnosti žen a mužů, k podpoře rovných příležitostí a ochrany před diskriminací  

a k podpoře udržitelného rozvoje, a to v souladu s informacemi definovanými v textu programového 

dokumentu OP VVV. Finální závěry a vyplývající doporučení budou k dispozici v roce 2017. 

 
Specifická zpráva obsahující vyhodnocení prvních výzev OP VVV - Obsahem této zprávy je zhodnocení 

přípravy a zaměření prvních výzev s ohledem na další plánované intervence programu a jeho specifické 

cíle, absorpční kapacita, dostupnost a srozumitelnost informací pro žadatele/příjemce, administrativní 

náročnost na straně žadatelů/příjemců a pracovníků Řídicího orgánu v souvislosti s přípravou, příjmem 

žádostí o podporu, hodnocením a výběrem projektů k financování, v relevantních případech i realizací 

projektů. Finální závěry a vyplývající doporučení budou k dispozici v roce 2017. 

Specifickým výstupem Průběžné evaluace v roce 2016 bude zpracování návrhu podkladů pro evaluace 

MMR-NOK, které váží na Zprávu o pokroku předkládanou MMR-NOK v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady č. 1303/2013 v roce 2017.  Podklady pro evaluace MMR-NOK mimo vlastních závěrů 

z šetření v této zprávě budou obsahovat i závěry šetření z jiných realizovaných specifických zpráv 

včetně Ověřovací studie.  

V roce 2016 byla zahájena příprava externí evaluace 4 individuálních projektů systémových a projektů  

s koncepčním charakterem. Veřejná zakázka byla vyhlášena na podzim roku 2016, přičemž ke konci 

roku 2016 probíhal výběr dodavatele. Předpokládaný termín uzavření smlouvy a zahájení realizace 

evaluace je 2. čtvrtletí 2017.  

Předmětem této evaluace je pravidelné hodnocení (s roční frekvencí zpráv) následujících Individuálních 

projektů systémových: 

- Podpora krajského akčního plánování  

- Krajské akční plánování rozvoje vzdělávání 

- Strategické řízení a plánování ve školách a v územích  

- Místní akční plány rozvoje vzdělávání  

- Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených 

na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj  

- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami  
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Ke konci roku 2016 byla zahájena příprava věcného záměru veřejné zakázky na externí evaluaci 

individuálního projektu systémového (Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib) 

financovaného z PO1 a příprava věcného záměru veřejné zakázky na externí evaluaci dalších šesti 

individuálních projektů systémových financovaných z PO3.  

Dne 15. 12. 2016 byla uzavřena smlouva na zhodnocení mediální kampaně OP VVV. Hlavním cílem této 

služby je zhodnotit u cílových skupin OP VVV spontánní a podpořenou znalost "značky" Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání/OP VVV na počátku kampaně a po odvysílání spotů jednotlivých 

fází kampaně. Poslední šetření bude realizováno na počátku roku 2019. Průběžné výsledky šetření 

budou využity při evaluaci publicity s naplánovaným termínem realizace v roce 2017.   

Na základě pokročilejší fáze implementace OP VVV a stavu realizace projektů byl v roce 2016 

aktualizován Evaluační plán OP VVV, který je k dispozici na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/evaluace-op-vvv. 

12.2 Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných v rámci 
komunikační strategie 

 
Hlavními cíli komunikace OP VVV v letech 2015 a 2016, stanovenými v Ročních komunikačních plánech 

OP VVV (RKoP) pro rok 2015 a 2016, bylo zajistit maximální informovanost potencionálních žadatelů  

o možnostech podpory z OP VVV při tvorbě žádostí o podporu a zajistit jednotný a jasný výklad pravidel 

čerpání dotací z OP VVV a přiměřenou podporu příjemcům při administraci projektů OP VVV. Dále 

komunikace cílila s ohledem na aktuální fázi implementace operačního programu na informování 

potencionálních a konečných uživatelů pomoci OP VVV o realizovaných projektech a na informování 

odborné a široké veřejnosti o zaměření a smyslu OP VVV, zahájení programového období 2014-2020  

a ukončování programového období 2007-2013. 

Cílům komunikace odpovídal výběr cílových skupin (odborná veřejnost, široká veřejnost a média)  

i hlavních komunikačních nástrojů, kterými pro rok 2015 i 2016 byly přímá komunikace, on-line 

komunikace a publikační aktivity. 

K naplnění prvního hlavního cíle směřovalo obsahové zaměření komunikačních aktivit (např. semináře, 

články v tematicky relevantních periodikách, eventy, konference, metodické dokumenty zveřejňované na 

internetových stránkách OP VVV), které se z velké části věnovaly informování o připravovaných nebo 

vyhlášených výzvách. Snahou Řídicího orgánu bylo poskytnout potenciálním žadatelům co nejvíce 

jednotných a srozumitelných informací tak, aby maximálně využili potenciálu vyhlášených výzev a podali 

kvalitní žádosti o podporu.  O vhodnosti zaměření vypovídá fakt, že finanční objem zaregistrovaných 

žádostí o podporu byl téměř dvojnásobný v porovnání s alokací vyhlášených výzev a bylo podáno více 

než 4 tisíce projektových žádostí.  

S ohledem na další ze stanovených cílů byla podpora příjemcům při administraci zajištěna 

prostřednictvím seminářů pro příjemce, metodických dokumentů zveřejňovaných na internetových 

stránkách OP VVV a případně také prostřednictvím individuálních konzultací. Bylo zorganizováno  

např. 15 seminářů pro příjemce, kterých se zúčastnilo téměř 900 zástupců příjemců. 

Vzhledem k tomu, že OP VVV byl schválen 13. 5. 2015, byly první výzvy OP VVV vyhlašovány až  

v červenci 2015 a realizace prvních projektů v průběhu roku 2016 teprve začínala. Komunikace 

směřující k zajištění informovanosti potenciálních a konečných uživatelů pomoci OP VVV  

o realizovaných projektech měla proto zatím obecnější charakter a týkala se spíše možností podpory 

projektů z OP VVV nebo zaměření a cílů konkrétních výzev, případně žádostí o podporu, nikoli jejich 

dosažených výsledků. Potenciální a koneční uživatelé pomoci OP VVV byli v tomto smyslu informováni 

např. tiskovými zprávami, PR články, mediální kampaní v televizi i tisku nebo v Newsletteru OP VVV. 

Zajištění informovanosti odborné a široké veřejnosti jasnou prezentací smyslu základních oblastí, na 

které se zaměřuje OP VVV, včetně informování o ukončování období 2007-2013, bylo naplněno realizací 

mediální kampaně, která se v několika spotech i tiskové inzerci věnuje klíčovým oblastem OP VVV. 

Informace o ukončování programového období 2007-2013 byly prezentovány v Newsletteru OP VVV 

nebo také v tiskové zprávě zveřejněné na internetových stránkách MŠMT. Informace o zahájení 

programového období 2014-2020 a o ukončování období 2007-2013 zazněly na úvodní konferenci OP 

VVV. 
 
Rozpočty RKoP 2015 a 2016 nebyly dočerpány, a to vzhledem k tomu, že některé plánované aktivity 
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byly pořízeny za nižší cenu, zrušeny nebo se jejich realizace přesunula do následujících let. Se vzniklou 

úsporou se počítá při sestavování rozpočtů dalších RKoP. 

Monitorovací indikátory v oblasti propagačních aktivit byly ke konci roku 2016 plněny úspěšně. Indikátor 

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí (82000) dosáhl hodnoty 112 a vzhledem 

k dosavadnímu plnění tohoto indikátoru se dá předpokládat, že cílová hodnota indikátoru, stanovená  

v projektu TP, bude naplněna již v prvních měsících roku 2017.  

Indikátor Počet uspořádaných informačních a propagačních aktivit (80001) byl v roce 2016 dokonce již 

přesažen, jelikož jeho hodnota činila 41 namísto plánovaných 25. U indikátoru Počet vytvořených 

komunikačních nástrojů (80103) nebylo dosaženo pokroku, protože realizace vlastních webových 

stránek OP VVV byla přesunuta do roku 2017. 

Pro potřeby Výroční zprávy OP VVV za rok 2016 zpracovala Evaluační jednotka OP VVV Vyhodnocení 

publicity a komunikačních aktivit. Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že dosud realizované a vyhodnocené  

Roční komunikační plány OP VVV za rok 2015 a 2016 jsou svým obsahem a zaměřením vhodně 

nastaveny jak s ohledem na cíle Společné komunikační strategie Evropských strukturálních  

a investičních fondů v ČR v programovém období 2014-2020, tak s ohledem na aktuální fázi 

implementace operačního programu. 

Podle výsledků úvodního hodnocení publicity, provedeného v souvislosti s realizací mediální kampaně, 

je OP VVV nejznámějším operačním programem v ČR v české populaci 15+ (44 % obyvatel ČR - 

nicméně je důležité uvést, že v současnosti OP VVV realizuje mediální kampaň jako jediný OP). Znalost 

operačního programu v cílové skupině odborná veřejnost dosahuje 58 % a je zde prostor pro zlepšení. 

 
Znalost OP VVV mezi cílovými skupinami je tedy v obecné rovině vysoká, ale je možné ji dále prohloubit 

pomocí propagace konkrétních příkladů přínosů OP VVV/výsledků a výstupů projektů OP VVV. 

 
Ze zprávy Vyhodnocení publicity a komunikačních aktivit dále vyplývá, že srozumitelnost poskytovaných 

informací je dobrá a důraz kladený na pořádání seminářů k jednotlivým výzvám je správný. Jako vhodný 

nástroj pro zvýšení informovanosti o připravovaných výzvách byl opakovaně uváděn i newsletter 

zasílaný přímo na instituce potenciálních žadatelů (všechny úrovně škol, VO atd.). Přehlednost 

webových stránek MŠMT je spíše dobrá, nicméně bylo doporučeno co možná nejrychlejší spuštění 

vlastního webu OP VVV. Velká pozornost by měla být věnována jednotnosti poskytovaných informací  

a lepší organizaci FAQ. Přes to, že u mnohých výzev převyšuje celkový požadovaný objem prostředků  

v žádostech o podporu vyhlášenou alokaci, je vhodné i nadále podporovat absorpční kapacitu 

především s ohledem na kvalitu předkládaných žádostí o podporu např. pomocí včasné komunikace 

nabízených možností jednotlivých výzev. 

S ohledem na fázi implementace OP VVV je obsah a zaměření komunikačních aktivit a publicity 

nastaven vhodně. Podrobnější informace o úspěšnosti komunikačních aktivit a publicity budou  

k dispozici v dalších fázích vyhodnocení publicity (posttesty po jednotlivých vlnách mediální kampaně), 

ucelenější obraz pak poskytne připravovaná Evaluace publicity OP VVV ve druhé polovině roku 2017. 

 
 

13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 
nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, která má být 
předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené 
v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku 
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Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek 
 

Použitelné obecné 
předběžné 
podmínky, které 
nebyly splněny 
vůbec nebo byly 
splněny jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 
(500 znaků) 

Kritéria 
splněna 
(ano/ne)  

Očekávané datum 
úplného provedení 
zbývajících 
opatření 

G4 
 
(OPP 4 – Veřejné 
zakázky) 

1 - Opatření pro účinné uplatňování předpisů Unie o veřejných zakázkách prostřednictvím 
odpovídajících mechanismů. 

Ano  

3 - Opatření pro odbornou přípravu a šíření informací pro zaměstnance podílející se na provádění 
fondů ESI. 

Ano  

4 - Opatření k posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o 
veřejných zakázkách. 

Ano  

G5 
 
(OPP 5 – Veřejná 
podpora) 

3 - Opatření pro posílení správní kapacity pro provádění a uplatňování právních předpisů Unie o 
státních podporách. 

Ano  

G7 
 
(OPP 7 – Statistické 
systémy a ukazatele 
výsledků) 

1 - Jsou vypracována opatření pro včasný sběr a agregaci statistických údajů, která obsahují tyto 
prvky: určení zdrojů a mechanismů pro zajištění statistického ověřování. 

Ano  

3 - Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: výběru ukazatelů výsledků pro každý program, jež 
budou vypovídat o motivaci k výběru strategických kroků financovaných z programu. 

Ano  

4 - Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: vytyčení cílů pro tyto ukazatele. Ano  

5 - Účinný systém ukazatelů výsledků, včetně: souladu každého ukazatele s těmito podmínkami: 
robustností a statistickou validací, jasným normativním výkladem, souladem se strategiemi, 
včasným sběrem údajů. 

Ano  
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Použitelné obecné 
předběžné 
podmínky, které 
nebyly splněny 
vůbec nebo byly 
splněny jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 
(500 znaků) 

Kritéria 
splněna 
(ano/ne)  

Očekávané datum 
úplného provedení 
zbývajících 
opatření 

6 - Postupy zajišťující, aby všechny operace financované z programu používaly účinný systém 
ukazatelů. 

Ano  

 
 

Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 
(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

G4 1 Bude připraven zcela nový 
zákon o vz, který bude 
představovat transpozici 
nových zadávacích 
směrnic EU. 18. 4. 2016 
Základní principy nového 
zákona: 1) transpozice 
všech relevantních 
(povinných) ustanovení, 2) 
obdobný režim pro 
podlimitní vz 3) snížení 
administrativní náročnosti 
zadávání, 4) zvýšení 
elektronizace (použití 
elektronických nástrojů) při 
zadávání bude odpovídat 
povinnostem uvedeným v 
nových směrnicích, a) ČR k 
18. 4. 2016 přijme 
zákonnou úpravu o 
povinném elektronickém 

31. 12. 
2016 

MMR Ano Opatření splněno dne 1. 10. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne EK dne 29. 11. 2016 a schváleno 
EK dne 6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
1-3, 5) Nový zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů 
dne 29. 4. 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ"). Tímto 
dnem zákon vstoupil v platnost. Účinnosti zákon nabyl 
ke dni 1. 10. 2016. 
4) S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 vešly v účinnost i 
nové prováděcí vyhlášky, které zároveň přinesly nové 
požadavky na elektronické nástroje a na uveřejňování 
informací a dokumentů na profilu zadavatele. NEN 
spuštěn do ostrého provozu na základě UV 568/2015 
od 1. 8. 2015. 
6) Gestor PP provedl analýzu rozhodovací praxe 
ÚOHS, národních soudů a rozhodnutí Soudního 
dvora Evropské unie. Díky provedené analýze 
současné rozhodovací praxe mohly být konfrontovány 
návrhy nové právní úpravy s existující rozhodovací 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

zadávání vz v souladu se 
směrnicemi 2014/23/ES, 
2014/24/ES a 2014/25/ES. 
Zavedení elektronizace v 
termínech požadovaných 
SM EU 2014/24. b) 
spuštění ostrého provozu 
Národního elektronického 
nástroje (NEN), 1. 10. 2015 
c) Vláda ČR rozhodne o 
povinnosti používat NEN 
pro jednotlivé druhy 
zadavatelů, 31. 12. 2016 5) 
zohlednění zásady 
proporcionality v 
zadávacím řízení, 6) na 
základě analýz 
rozhodovací praxe UOHS 
a kontrolních a auditních 
zjištění budou zpracovány 
návrhy na úpravu 
legislativy. 31. 12. 2015 

praxí, což je velmi důležité zejména pro právní jistotu 
a kontinuitu právní úpravy. 

1 Provedení série opatření, 
jejichž cílem bude 
zefektivnění dohledové 
činnosti ÚOHS - zejména s 
ohledem na zkrácení lhůt k 
rozhodování. Nelegislativní 
opatření: 1) Standardizace 
podnětů k zahájení řízení o 
přezkoumání úkonů 
zadavatele zasílaných ŘO. 
30. 6. 2015 Legislativní: 2) 
Dne 6. 3. 2015 vstoupila v 

18. 4. 2016 MMR, UOHS Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
1) splněno k 30. 6. 2015. Bylo vydáno metodické 

stanovisko ministryně pro místní rozvoj (č. j. 
13127/2015-33) k Závazným postupům, konkrétně ke 
kapitolám 1.6 a 1.7. Metodické stanovisko obsahuje 
vzorový dokument pro podání podnětu ÚOHS. 
2) splněno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 2015 vstoupila v 
účinnost technická novela, jejímž prostřednictvím 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

účinnost Technická novela 
ZVZ, která upravuje řízení 
před UOHS. Předmětem 
úpravy je povinnost 
účastníků řízení předkládat 
veškeré návrhy a důkazní 
prostředky co nejdříve, 
nejpozději do 15 dnů od 
zahájení řízení. 3) Při 
přípravě nového zákona 
dojde k dalšímu zvýšení 
elektronizace řízení před 
UOHS (povinnost zasílat 
dokumentaci v elektronické 
podobě) a zefektivnění 
činnosti UOHS. 18. 4. 2016 
MMR předloží Evropské 
komisi informaci o pokroku 
ve věci zpoždění s 
rozhodovací činností 
ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráva 
o pokroku v rámci činnosti 
UOHS zahrnující body 1), 
2) a 3)  

došlo ke snížení administrativních, časových a 
finančních nákladů účastníků zadávacích řízení. 
3) splněno k 18. 4. 2016. V ZZVZ dochází k dalšímu 
zvýšení elektronizace řízení před ÚOHS. Cílem je 
zefektivnit a zrychlit komunikaci ÚOHS se zadavateli i 
dodavateli v rámci správního řízení. Jde o naplnění 
požadavku elektronizace řízení před ÚOHS, což 
přináší zrychlení veškerých procesů spojených s 
dozorem a průběhem zadávacího řízení, ve kterém 
komunikace bude muset probíhat obligatorně 
elektronicky. Současně úprava tak navazuje na 
elektronizaci zadávacího řízení, povinně předepsanou 
směrnicemi regulující zadávací proces. Bude-li ÚOHS 
doručováno v elektronické formě, bude důsledkem 
navrhované úpravy nejen zefektivnění komunikace, 
ale i práce s dokumenty. 
4) splněno k 30. 6. 2016. Zpráva o pokroku v rámci 

činnosti UOHS (dále jen „zpráva“) byla předložena 
EK. Ve zprávě je uvedeno, jakým způsobem bylo 
dosaženo pokroku ve věci zpoždění s rozhodovací 
činností ÚOHS. Ze zprávy vyplývá, že zkrácení lhůt 
pro vydání rozhodnutí je způsobeno legislativními 
změnami a především zefektivněním interních 
procesů ÚOHS. 

1 MMR zpracuje každý rok 
zprávu o činnosti a pokroku 
tzv. Progress report, který 
bude sloužit jako hlavní 
nástroj identifikace 
nejčastějších pochybení a 
problémů v rámci 
zadávání. Po provedení 
identifikace problémů 
budou vydefinována i 

31. 12. 
2016 

MMR, ŘO Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, 
odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a 
schváleno EK dne 6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a za rok 2016 byla EK předložena 
Zpráva o činnosti a pokroku tzv. Progress report. 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

opatření. Zpráva bude 
obsahovat: a) seznam 
analyzovaných podkladů - 
rozhodnutí UOHS, soudů, 
Soudního dvora EU 
auditních zpráv, které v ČR 
budou provádět auditoři z 
EÚD a EK, se zaměřením 
na analýzu negativních a 
pozitivních zjištění b) 
Vyhodnocení souladu 
nastavení metodického 
prostředí s aplikační praxí 
a relevantní legislativou c) 
Vyhodnocení aplikační 
praxe v oblasti kontrol d) 
Vyhodnocení funkčnosti 
systému prevence e) 
Seznam přijatých opatření 
(zpracovaná metodická 
doporučení, případné 
úpravy legislativních 
předpisů či metodik) f) 
analýzu dopadů přijatých 
opatření a analýzu příčin 
chybovosti. G) Návrhy 
opatření legislativního i 
nelegislativního charakteru 
vydefinovaného na základě 
výše uvedených 
bodů,včetně 
harmonogramu. 31. 12. 
2015 31. 12. 2016 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

1 Zajištění souladu nastavení 
metodického prostředí 
napříč ŘO s aplikační praxí 
a relevantní legislativou: 1) 
Gestor ZVZ ověří pomocí 
připravených kontrolních 
listů, zda každý jeden řídicí 
orgán převzal Metodický 
pokyn pro oblast zadávání 
zakázek pro programové 
období 2014-2020 do své 
řízené dokumentace 
programu. 2) Každoročně v 
rámci výše uvedené 
Progress report bude 
vyhodnocena potřebnost 
provedení aktualizace 
Metodického pokynu pro 
oblast zadávání veřejných 
zakázek pro programové 
období 2014-2020. V 
případě, že bude shledána 
nutnost této aktualizace, 
bude provedena nejpozději 
do pěti měsíců od vydání 
Progress report. 30. 6. 
2015 (v návaznosti na 
schvalování programů 
nejpozději do 31. 12. 2015) 
31. 12. 2015 31. 12. 2016 

31. 12. 
2016 

MMR, ŘO Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, 
odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a 
schváleno EK dne 6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
Všechny řídící dokumentace gestor PP ověřil pomocí 
připravených kontrolních listů; i nadále bude probíhat 
ověření pomocí připravených kontrolních listů ze 
strany gestora PP vzhledem k aktualizacím řízených 
dokumentací programu nebo MP.  
 

1 Sjednocení a zlepšení 
aplikační praxe v oblasti 
kontrol. Na základě analýz 
jednotlivých zjištění budou 

31. 12. 
2016 

MMR Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, 
odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a 
schváleno EK dne 6. 2. 2017. 
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Komentář 
(2000 znaků) 

vydávána doporučení pro 
ŘO ve věci kontroly 
veřejných zakázek. 
Metodická doporučení 
budou projednávána na PS 
Veřejné zakázky. Posuny v 
rámci této oblasti budou 
součástí Progress report. 
31. 12. 2015 31.12. 2016  

Popis splnění opatření: 
Sankční mechanismy správního charakteru byly v 
ZVZ a nyní v ZZVZ nastaveny funkčně. ÚOHS 
každoročně vydává výroční zprávu o své činnosti, 
uveřejňuje rozhodnutí na svém webu, jeho 
zaměstnanci provádí školení odborné veřejnosti a 
aktivně vystupují na konferencích a jiných setkáních 
odborné veřejnosti, čímž dochází k rozšíření 
povědomí o rozhodovací praxi ÚOHS.  Závěry 
Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj a 
výkladová stanoviska k ZZVZ 
-na šestém jednání PS VZ byli účastníci podrobně 
seznámeni se závěry Expertní skupiny a výkladovými 
stanovisky k ZZVZ. Vzhledem k tomu, že členy PS VZ 
jsou mimo jiné i kontroloři, auditoři, zástupci 
Ministerstva financí, atd., je žádoucí sjednocovat 
aplikační praxi v oblasti kontrol právě na těchto 
jednáních. 
Navíc jsou na jednání PS VZ a školeních k MP, ZVZ, 
ZZVZ pravidelně prezentována rozhodnutí ÚOHS, 
rozhodnutí soudů, judikatura Soudního dvora 
Evropské unie či metodická doporučení, neboť je 
apelováno na propojení teorie s praxí. Cílem je 
zajištění stále větší informovanosti zainteresovaných 
subjektů 

1 Vytvoření efektivního 
systému prevence za 
účelem ex ante realizace 
preventivních opatření. • 
PS Veřejné zakázky ze sítě 
expertů napříč ŘO, členy 
jsou mimo ŘO a MMR i 
experti MF, ÚOHS a krajů. 
Činnost skupiny je 

31. 12. 
2016 

MMR, ŘO Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016, 
odesláno přes systém SFC dne 29. 11. 2016 a 
schváleno EK dne 6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a rok 2016 splněno. Podrobné informace 
jsou uvedeny ve Zprávě o činnosti a pokroku 2015 a 
Zprávě o činnosti a pokroku 2016. 
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především preventivní a 
slouží jako komunikační 
kanál. • V relevantních 
případech budou vydávána 
doporučení. Doporučení 
budou projednávána na PS 
Veřejné zakázky a 
formalizována aktualizací 
Metodického pokynu pro 
oblast zadávání zakázek 
pro programové období 
2014-2020, který je pro ŘO 
závazný. • 
Zprostředkovaně přes ŘO 
budou vydávána 
doporučení pro příjemce 
(zadavatele) jak správně 
postupovat při zadávání vz 
a jakých postupů se 
naopak vyvarovat. • V 
mezidobí provádění 
aktualizací budou (mohou 
být) v urgentních případech 
vydávána metodická 
stanoviska ministra pro 
místní rozvoj, která budou 
pro ŘO závazná. Každý rok 
zpracuje MMR zprávu o 
činnosti skupiny a zejména 
o obsahu a způsobu 
realizace jednotlivých 
doporučení. Zpráva bude 
součásti Progress report 
31. 12. 2015 31. 12. 2016 
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1 Opatření ke zlepšení 
systému šíření informací: 
Ke zlepšení systému šíření 
informací a zvýšení 
informovanosti všech 
subjektů v oblasti zadávání 
budou přijata následující 
opatření: 1)Technická 
úprava Info-fóra na Portálu 
o veřejných zakázkách a 
koncesích za účelem 
zlepšení uživatelské 
přívětivosti a snadného 
vyhledávání týkající dobré 
a špatné praxe při přípravě 
a vedení zadávacího řízení 
na základě klíčových slov. 
Portál je veřejně přístupný 
pro subjekty implementační 
struktury i příjemce 
(zadavatele). 2) Rozšíření 
databáze gestora ZVZ 
(uvedené v bodě 7 
nelegislativních opatření v 
předchozí tabulce) o další 
stěžejní Rozhodnutí Úřadu 
pro ochranu hospodářské 
soutěže, českých soudů a 
Soudního dvora EU a 
vybraných 
anonymizovaných 
nejčastějších auditních 
zjištění v této oblasti tak, 
aby databáze tvořila 

31. 12. 
2015 

MMR Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
 

Popis splnění opatření: 
1) Nyní je možné v info-fóru vyhledávat pomocí 
klíčových slov. Zároveň byla rozšířena možnost 
způsobu hledání na „jakékoli slovo“, „přesnou frázi“ či 
„všechna slova“. Navíc, odpovědi jsou přehledně 
seřazeny podle oblastí (dle jednotlivých částí ZVZ) a 
vždy řazeny od nejnovější po nejstarší, aby bylo 
dosaženo nejvyššího uživatelského komfortu.                                                                       
S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 jsou na portále k 
dispozici také nejčastější dotazy a odpovědi k ZZVZ. 
Vznikla nová e-mailová adresa 
(dotazynzzvz@mmr.cz) a nová telefonní linka (234 
154 074), kde mohou zadavatelé klást své dotazy. 
2) - součástí Portálu je Databáze rozhodnutí, kde má 
uživatel přímý přístup k rozhodnutím, které OPVZK 
považuje za stěžejní. Stěžejní rozhodnutí jsou v 
Databázi rozhodnutí seřazena následovně: 
•Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie  
•Rozhodnutí soudů České republiky  
•Rozhodnutí ÚOHS 
Kromě výše uvedených rozhodnutí, uveřejněných na 
Portále, má uživatel taktéž přístup k vybraným 
anonymizovaným nejčastějším auditním zjištěním. 
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ucelený rámec pro celou 
oblast zadávání.  

1 Gestor protikorupční 
strategie se zavazuje 
promítnout směrnice EU 
směřující k 
transparentnosti zadávání 
veřejných zakázek do 
závazků definovaných v 
protikorupční strategii vždy 
bezprostředně následující. 
Obdobným způsobem 
budou vždy bezprostředně 
po přijetí relevantní 
legislativy promítnuty, jak 
směrnice uvedené výše tak 
ustanovení národní 
legislativy s tímto 
související do jednotného 
metodického prostředí pro 
fondy ESI. V návaznosti na 
aktuální vývoj v oblasti 
přijímání legislativy EU 
budou promítány nové 
závazky do aktuálních 
vydání protikorupční 
strategie a jednotného 
metodického prostředí pro 
fondy ESI. 

 ÚV/MMR Ano Opatření splněno dne 11. 4. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
Termíny splnění úkolů jsou vždy uvedeny v Plánu 
legislativních prací vlády České republiky na příslušný 
rok a Plánu nelegislativních úkolů vlády na příslušný 
rok. Viz odkaz č. 1 a 2. 
 
1) Střet zájmů 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán 
boje s korupcí na rok 2016  
 
2) Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015 
 
3) Rozkrývání nejasné vlastnické struktury 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán 
boje s korupcí na rok 2016 
 
4) Zpráva o implementaci 
Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním 
plánu boje s korupcí na rok 2015 
 
Odkazy: 
1. "Plán legislativních prací vlády na rok 2015" 
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-
dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-
125665/ 
 
2. "Plán legislativních prací vlády na rok 2016 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125665/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125665/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-na-rok-2015-125665/
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http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-
dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-
2016-138491/ 
 
3. "Akční plán boje s korupcí na rok 2015" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-
vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-
na-rok-2015.pdf 
 
4. "Akční plán boje s korupcí na rok 2016" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-
s-korupci-na-rok-2016.pdf 
5. "Zhodnocení plnění opatření uvedených v Akčním 
plánu boje s korupcí na rok 2015" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-
dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-
plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-
korupci-na-rok-2015.pdf 
 

1 Pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek (včetně 

pravidel pro zadávání dat 

do monitorovacího 

systému) budou stanovena 

v Pravidlech pro žadatele a 

příjemce a v operačním 

manuálu OP VVV a budou 

plně respektovat platnou 

legislativu EU a ČR a 

Metodický pokyn pro oblast 

zadávání zakázek pro 

30. 6.2015 MŠMT Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

Popis splnění opatření: 
Pravidla pro žadatele a příjemce (obecná část) a 
Operační manuál OP VVV byly řádně schváleny a 
uveřejněny, přičemž v obou dokumentech jsou 
obsažená pravidla pro zadávání veřejných zakázek, a 
to v souladu s platnou legislativou EU a ČR a s 
Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek 
pro programové období 2014 - 2020. 
Odkaz: 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-
pro-zadatele-a-prijemce-1 

http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2016-138491/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2016-138491/
http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty/plan-legislativnich-praci-vlady-na-rok-2016-138491/
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Akcni-plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty-vlady/na-leta-2015-2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uvedenych-v-Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
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programové období 2014-

2020. 

 

 

1 MŠMT bude zpracovávat 
analýzu nejčastějších 
pochybení, kterých se v 
oblasti VZ dopouštěli 
příjemci v OP VK a OP 
VaVpI  2007-2013. Závěry 
budou uveřejněny na 
webových stránkách OP 
VVV. 
 

30. 6. 2015 MŠMT Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

Popis splnění opatření: 
Dne 30. 6. 2015 byl na webových stránkách OP VVV 
zřízen odkaz: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-
1/vybrane-aspekty-zadavani-verejnych-zakazek-s-
priklady 
 

3 Zpracování závěrečné 
evaluace Systému 
vzdělávání 2007-2013  

31. 12. 
2015 

MMR Ano Opatření splněno dne 26. 11. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 
   

Popis splnění opatření: 
V období září – listopad probíhala Evaluace Systému 
vzdělávání v programovém období 2007-2013, která 
slouží jako závěrečné zhodnocení Systému 
vzdělávání 2007-2013 a jako podklad pro nastavení a 
realizaci Systému vzdělávání v programovém období 
2014-2020. 
V rámci Systému vzdělávání bylo uskutečněno 
celkem 622 vzdělávacích akcí, při kterých bylo 
proškoleno 8 982 pracovníků; vzniklo 27 základních 
vzdělávacích programů a 62 aktualizačních seminářů. 
Dle výsledků evaluace je spokojenost s 
navštěvovanými kurzy 90 %. Na celkovou 
spokojenost má významný vliv srozumitelnost cíle 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vybrane-aspekty-zadavani-verejnych-zakazek-s-priklady
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vybrane-aspekty-zadavani-verejnych-zakazek-s-priklady
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vybrane-aspekty-zadavani-verejnych-zakazek-s-priklady
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(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

kurzu, účinnost vzdělávacích metod, množství nových 
informací a dovedností, odborná úroveň lektorů, 
kvalita podkladů a učebních pomůcek, se kterými je 
spokojeno dokonce 94 % účastníků.  
 
Vzdělávací akce také zvyšují vnímanou úroveň 
znalostí a dovedností účastníků, což uvedlo 88 % 
účastníků.  
 
Kurzy jsou také dle 79 % účastníků využitelné a 
přínosné a pro 80 % účastníků byly cíle kurzu 
naplněny bez výhrady. Díky kurzům rozumí lépe své 
práci 67 % účastníků.   
 
Evaluátor nenalezl nutnost systémové revize či 
zásadní změny struktury Systému vzdělávání. 

3 Vytvoření Systému 
vzdělávání 2014-2020, 
který bude vycházet z již 
osvědčeného Systému 
vzdělávání 2007-2013 a 
bude dále inovován. 
Moduly vzdělávání v 
oblasti veřejných zakázek 
budou: 1. Základní pojmy 
ZVZ 2. Příprava 
zadávacích podmínek, 
definování předmětu 
veřejné zakázky 3. 
Hodnotící kritéria 4. 
Kvalifikační předpoklady 5. 
Nejčastější chyby 
zadavatelů v zadávacím 
řízení 6. Výjimky ze ZVZ  

31. 12. 
2015 

MMR Ano Opatření splněno dne 1. 1. 2016,  odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
Projekt Systém vzdělávání 2014-2020 byl schválen a 
zajišťuje vzdělávání pro zaměstnance implementační 
struktury ESIF (administrativní kapacitu).  
Vzdělávání těchto zaměstnanců se skládá z 
následujících oblastí: 
- vzdělávání v daném služebním orgánu – dle 

zákona o státní službě (ZSS) zajišťují jednotlivé 

subjekty 

- Systém vzdělávání 2014-2020 pro subjekty ESIF – 

dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje 

(zajišťuje MMR-NOK) 

- specifické vzdělávání subjektů ESIF - dle UV č. 
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444/2014, resp. MP lidské zdroje (zajišťují 

jednotlivé subjekty) 

 
Dle výsledků služebního hodnocení a vzdělávacích 
plánů jsou jednotlivými subjekty dle pravidel ZSS, 
resp. předpisu č. 9/2015, a MP lidské zdroje 
připravovány plány vzdělávacích akcí na kalendářní 
rok. 
 
Vzdělávání plynule navazuje na zkušenosti z prog. 
období 2007-2013, proběhla evaluace Systému 
vzdělávání 2007-2013, doporučení jsou zapracována. 
 
Pro zajištění této oblasti jsou provedena následující 
opatření: 
- dle MP lidské zdroje si každý program pro období 

2014-2020 určil typové pozice zajišťující agendu 

veřejných zakázek; 

- plány vzdělávání těchto zaměstnanců jsou součástí 

jejich ročního hodnocení a zohledňují jejich 

agendu, vč. veřejných zakázek; 

- dle těchto plánů zajišťuje každý program sám 

specifické vzdělávání svých zaměstnanců a dále 

zasílá požadavky na horizontální akce MMR-NOK 

min. 2x ročně nebo častěji (např. při změnách 

legislativy); 

- MMR-NOK zajišťuje plánované akce a dále nabízí 

ad-hoc akce organizované např. též s OPVZK k 

veřejným zakázkám 

- je nastaveno povinné školení v MP k zadávání 

veřejných zakázek a na novelizaci zákona o 
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veřejných zakázkách pro typové pozice zajišťující 

tuto oblast na OP, čímž jsou pokryty všechny 

moduly vzdělávání VZ Systému vzdělávání 2014-

2020 a zajištěno proškolení v problematice; 

- zajištění agendy veřejných zakázek lid. zdroji a 

plnění povinného školení bude 2x ročně 

monitorováno; 

v případě neplnění povinných požadavků budou 
nastavena opatření v rámci řízení rizik programu. 

3 Zajištění proškolení všech 
relevantních zaměstnanců 
ŘO a ZS zabývajících se 
zadáváním veřejných 
zakázek v souvislosti s 
přijetím nového 
Metodického pokynu k 
zadávání Veřejných 
zakázek: 1) Gestor ZVZ 
proškolí řídicí orgány a 
zprostředkující subjekty v 
zadávání veřejných 
zakázek podle postupů 
stanovených v ZVZ a podle 
postupů stanovených v 
Metodickém pokynu pro 
oblast zadávání zakázek 
pro programové období 
2014-2020 (prezenční 
vzdělávací akce). 2) Ve 
spolupráci s NOK a ŘO a 
na jeho žádost bude gestor 
ZVZ stejným způsobem 
vzdělávat také příjemce 

30. 6. 2015 MMR, ŘO Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
1) Gestor PP proškolil ŘO a zprostředkující subjekty v 
zadávání veřejných zakázek podle postupů 
stanovených v ZVZ a podle postupů stanovených v 
MP. V souvislosti s přijetím ZZVZ realizuje od dubna 
roku 2016 školení pro státní úřady a jejich podřízené 
organizace, dále ŘO a zprostředkující subjekty, atd. 
Za období duben až říjen 2016 bylo proškoleno téměř 
6 000 osob. Školení budou nadále pokračovat a to i 
nad rámec Systému vzdělávání 2014 – 2020.      
 
Vzdělávací program veřejné zakázky  OPVZK  
Od října roku 2016 zavedl gestor PP vzdělávací 
program veřejné zakázky OPVZK. Školení v rámci 
vzdělávacího programu jsou koncipována jako 
prohlubující a jejich cílem je výrazné posílení 
odbornosti uživatelů v oblasti veřejných zakázek. 
Vzdělávací program je členěn podle dílčích programů 
A – E a je realizován jako půldenní semináře, které se 
zaměřují na konkrétní část ZZVZ. I nadále bude 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
102 

Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

(zadavatele).  probíhat intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k 
MPZ. 
 
2) Gestor PP počítá s realizací vzdělávacích akcí i 
mimo standardní systém vzdělávání NOK. Školení 
budou s ohledem na potřeby řídicích orgánů, resp. 
příjemců, realizovány v průběhu celého 
programového období 2014-2020. Bude probíhat 
intenzivní školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ.        
 
V rámci standardního Systému vzdělávání NOK pak 
gestor (specificky pro účastníky ŘO/ZS) uskutečnila 2 
školení v létě a 2 školení na podzim roku 2016. 
Jednalo se o celodenní školení se zaměřením na 
komplexní výklad problematiky zadávání veřejných 
zakázek podle nového ZZVZ. Dále bylo na podzim 
2016 uskutečněno školení k MPZ. Školení jsou 
hrazena z OPTP. Také tato školení budou podle 
zájmu a potřeby pokračovat.   
 

3 Gestor ZVZ vytipuje v 
nových zadávacích 
směrnicích EU novou 
právní úpravu, kterou 
považuje za 
problematickou/rizikovou 
(např. s ohledem na to, že 
dříve nebyla používána, 
nebo je významněji 
pozměněna oproti 
předchozímu období), a 
uskuteční vzdělávací akce 
na toto téma pro subjekty 
implementační struktury. 

31. 12. 
2016 

MMR Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 

Popis splnění opatření: 
Návrh ZZVZ byl podrobně projednáván na 
následujících pracovních skupinách: 
1.Kolegium ministryně pro místní rozvoj pro oblast 
veřejného investování, které jako poradní orgán 
sdružující zástupce odborné veřejnosti řeší budoucí 
směřování zadávání veřejných zakázek v ČR. 
2.Expertní skupiny, jejichž členy jsou zástupci z řad 
zadavatelů, dodavatelů, dohledových orgánů, 
odborných organizací a neziskových organizací, které 
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31. 12. 2015 31. 12. 2016  poskytují první zpětnou vazbu k navrhovaným 
opatřením v oblasti veřejných zakázek a slouží jako 
místo pro předávání podnětů mezi gestorem PP a 
odbornou veřejností.                                                                                                                                                          
V rámci zpracování nového ZZVZ gestor PP společně 
se zástupci pracovních skupi vytipoval několik oblastí, 
které ve vztahu k aplikaci ZZVZ vyhodnotil jako 
rizikové, případně problematické (uvedeno v RIa). Jde 
např. o:   
*selfcleannig dodavatele 
*inovační partnerství 
*zásada přiměřenosti 
*úprava střetu zájmů 
*rozkrývání konečných vlastníků 
*možnost úhrady faktur přímo dodavatelům: 

3 Podání žádosti k projektu 
Akademie veřejného 
investování: (náplní 
projektu bude zejména 
následující: spolupráce s 
ŘO, žadateli a příjemci při 
přípravě a realizaci 
projektů z ESIF, sdílení 
best practice, školení 
realizačního týmu a týmu 
odborníků, školení 
žadatelů a příjemců, 
odborné konference a 
pracovní setkání)  

31. 7. 2016 MMR Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

 
Popis splnění opatření: 
Žádost k projektu č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána 
dne 28. 8. 2014, žádost schválena dne 22. 9. 2014. 
-do konce roku 2015 opatření vykazováno jako 
probíhající, neboť se čekalo na fyzickou realizaci 
V Akademii veřejného investování proběhl nákup 
technického vybavení do zasedacích a jednacích 
(školících) místností z nichž každá bude pro 15 osob 
a nákup vybavení pro velký konferenční sál pro cca 
170 osob. Velký konferenční sál bude možno rozdělit 
pohyblivou dělicí stěnou na dva menší sály, každý pro 
60 osob. Každý z těchto sálů bude samostatně 
funkční. Vybavení místností:  
- kancelářský nábytek 
- audio technika 
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- projekční technika 
- tlumočnická technika 
- osvětlovací technika 
 
Toto opatření má vazbu na další opatření v oblasti 
vzdělávání veřejných zakázek. 

3 Zaměstnanci ŘO OP VVV 

zabývající se zadáváním 

veřejných zázek budou 

proškoleni v návaznosti na 

přijetí Metodického pokynu 

k zadávání veřejných 

zakázek. 

30. 6. 2015 MŠMT Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

Popis splnění opatření: 
Vzdělávání/školení je zajišťováno prostřednictvím 
dodavatele (skrze Odbor technické pomoci) na 
základě požadavků vedoucích pracovníků v souladu s 
individuálním plánem zaměstnanců, který vychází z 
ročního hodnocení. Případné ad-hoc požadavky v 
závislosti na příp. legislativní změny apod. jsou 
řešeny operativně. 

4 Přijetí dalších 4 pracovníků 
gestorem PP., (některé 
výše uvedené činnosti 
metodického charakteru 
budou zajišťovat i další 
pracovníci gestora ZVZ, 
kteří nejsou přímo 
vyčlenění na agendu ESI 
fondů, protože jde o 
obecnou metodickou 
činnost, kterou gestor ZVZ 
provádí v rámci své 
působnosti) 

30. 6. 2015 MMR Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  odesláno přes 
systém SFC dne 29. 11. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 
 

Gestor PP posílil personální kapacitu zaměstnanců 
podílejících se na implementaci Evropských 
investičních a strukturálních fondů, došlo k přesunutí 
čtyř zaměstnanců z týmu, který připravoval návrh 
ZZVZ v rámci transpozice nových zadávacích 
směrnic. K 1. 7. 2015 mají tito zaměstnanci nové 
popisy pracovních míst, kde mají popsány aktivity v 
rámci implementace Evropských investičních a 
strukturálních fondů. Nyní probíhá navazující nábor 
pracovníků prostřednictvím výběrových řízení. 
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4 
 

MŠMT zpracovalo Plán 

administrativních kapacit 

obsahující analýzu potřeb 

administrativní kapacity, 

jejíž výsledky povedou 

k zajištění, vyškolení a 

navýšení odpovídajícího 

počtu pracovníků. 

 

30. 6. 2015 

 

MŠMT 

 

Ano 
 

Opatření splněno dne 30. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 25. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 2. 2017. 

Popis splnění opatření: 
Dne 27. 2. 2015 byl vydán Příkaz ministra č. 7/2015, 
kde je v rámci organizační změny deklarován vznik 
oddělení Veřejných zakázek v odboru 72 – Odbor 
přípravy realizace OP VVV. Příkazem ministra č. 
11/2015, zde dne 29. 5. 2015, byl počet 
systemizovaných míst navýšen na 9. Výnosem 
ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. 9/2015 a 
služební předpis státního tajemníka na Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy č. 22/2015. se toto 
oddělení převádí pod odbor kontrol 49 Odbor kontroly 
OP, s identifikací 495 Oddělení kontroly veřejných 
zakázek. K 1. 1. 2016 je počet pracovníků 
zabývajících se kontrolou veřejných zakázek 
stanoven na 10 pracovníků mimo vedoucího 
pracovníka. 
 

G5 3 Zhodnocení naplňování 
správní kapacity pro oblast 
veřejné podpory a 
případné doplnění této 
kapacity. 

30. 6. 2016 MMR, ŘO Ano Opatření splněno 30. 6. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne 12. 8. 2016 a schváleno EK dne 6. 
2. 2017. 

 
Administrativní kapacita je dostatečně zajištěna. 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto 
opatřená jsou uloženy v systému SFC. 

G7 1 Ve spolupráci s dotčenými 
resorty a Úřadem na 
ochranu osobních údajů 
(ÚOOÚ) připravit a 
následně ÚOOU schválit a 
vydat výkladové stanovisko 
ke zpracování osobních 

31. 12. 
2015 

MMR, Úřad 
vlády (Úřad 
pro ochranu 
osobních 
údajů) + ŘO 
ESF 
programů, 

Ano Opatření splněno dne 24. 11. 2015,  odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Před schválením a vydáním výkladového stanoviska 
ÚOOÚ bylo potřeba přijmout legislativní změny 
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údajů účastníků při 
poskytování finanční 
podpory z evropského 
sociálního fondu 

které mají 
povinnost 
monitorovat 
účastníky 
projektů v 
rámci 
povinných 
společných 
indikátorů 
(MPSV, 
HMP, 
MŠMT) 

zákonů, které byly nejprve schválené Poslaneckou 
sněmovnou (30. 9. 2015), následně Senátem (11. 11. 
2015) a na závěr podepsané prezidentem (24. 11. 
2015). V termínu do 31. 12. 2015 byly tedy všechny 
kroky k vydání výkladového stanoviska schválené, 
ÚOOÚ stanovisko poskytlo MMR-NOK 18. 3. 2016, 
následně bylo zveřejněno i na webových stránkách 
Úřadu pod označením Stanovisko č. 2/2016 (květen 
2016) Ke zpracování osobních údajů účastníků při 
poskytování finanční podpory z evropského 
sociálního fondu. 

Výkladové stanovisko dostupné zde: 
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.
ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161 
 

1 Dopracování Národního 
číselníku indikátorů pro 
programové období 2014-
2020, který zajistí 
jednotnou metodickou 
konstrukci všech indikátorů 
používaných napříč 
programy ESI fondů. 
Nastavení spolupráce s 
ČSÚ pro pravidelné 
dodávání potřebných 
statistických dat.  

31. 12. 
2015 

MMR, ŘO, 
ČSÚ 

Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen 
závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu 
indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). 
Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. 
verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení 
všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla 
následně nahraná do MS2014+ pro potřeby 
vyhlašování výzev a podávání žádostí o podporu. 

Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online 
zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Indikatory 

K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k 
Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování 

https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=20161
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

statistických informací a důvěrných statistických údajů 
pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž 
textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. 
K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ došlo 
dne 28. 1. 2016. 

3 Dopracování Národního 
číselníku indikátorů pro 
programové období 2014-
2020. Dopracování a 
schválení strategie 
programů a potřebné 
navazující programové 
dokumentace Příprava a 
schválení evaluačních 
plánů programů a Dohody 
o partnerství, které budou 
definovat indikativní 
harmonogram plánovaných 
evaluačních aktivit 
programů.  

30. 6. 2016 MMR, ŘO  Ano Opatření splněno dne 22. 4. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne19.10.2016 a schváleno EK dne 6. 
12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Dne 9. 8. 2013 byl usnesením vlády č. 597 schválen 
závazný metodický pokyn určující pravidla pro tvorbu 
indikátorových soustav (MP Indikátory 2014-2020). 
Milníkem v dopracování NČI2014+ bylo vydání 10. 
verze (22. 5. 2015), která předcházela schválení 
všech programů (11. 6. 2015). Tato verze byla 
následně nahraná do MS2014+ pro potřeby 
vyhlašování výzev a podávání žádostí o podporu. 

Aktuálně platná verze NČI 2014+ je dostupná online 
zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Indikatory 

Všechny programy byly do poloviny roku 2015 
schváleny rozhodnutím EK. Zároveň byla vytvořena 
adekvátní programová dokumentace, která je pro 
každý program dostupná online. Seznam programů 
včetně programových dokumentů a data schválení ze 
strany EK jsou dostupné zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy 

Navazující programová dokumentace (operační 
manuály a příručky pro žadatele a příjemce) 
vycházela ze schválených metodických pokynů, které 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Indikatory
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

zabezpečují integritu Jednotného metodického 
prostředí. 

Metodické dokumenty jsou dostupné zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu 

S odkazem na MP Evaluace byla ŘO stanovena 
povinnost schválení evaluačního plánu na MV 
nejpozději do jednoho roku od schválení programu. 
Tento termín byl ze strany všech programů dodržen, 
poslední evaluační plán byl schválen 22. 4. 2016. 

4 Schválení programů 31. 10. 
2015 

MMR, ŘO, 
Úřad vlády, 
EK 

Ano Opatření splněno dne 11. 6. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 
V rámci přípravy programů probíhala intenzivní 
spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-ante 
hodnotiteli, kdy kromě jiných témat byl kladen důraz 
na správné nastavení intervenční logiky programu 
(resp. teorie změny jednotlivých SC a potažmo 
vyšších programových úrovní) včetně navazující 
soustavy indikátorů. Kromě konstrukce indikátorů, 
kterou bylo potřeba dát do souladu s metodickými 
pravidly stanovenými v MP Indikátory, byly u 
jednotlivých indikátorů stanoveny cílové hodnoty (i 
výchozí speciálně u výsledkových indikátorů). 
Následně se tyto hodnoty staly součástí 
programového dokumentu v rámci každého 
specifického cíle. Takto definovaná indikátorová 
soustava byla následně schválena ze strany EK. 
Poslední program byl EK schválen dne 11. 6. 2015. 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu


 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
109 

Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

 
4 

 
U indikátorů OP VVV, které 
v době schválení programu 
nedisponovaly možností 
určení výchozích a cílových 
hodnot, tzn. VVV - 5 17 15 
Počet dětí a žáků Romů 
začleněných do 
vzdělávání, 5 17 10 Počet 
dětí, žáků a studentů 
Romů v podpořených 
organizacích a 5 16 10 
Počet dětí a žáků s 
potřebou opatření v 
podpořených organizací, 
budou tyto hodnoty 
nastaveny v návaznosti na 
další kroky související s 
výkonem opatření jím 
příslušných předběžných 
podmínek (9.2 a 10.1). Po 
dokončení metodiky 
systému monitoringu dle 
EAC 9.2, bude do 
výkonnostního rámce 
zařazen indikátor týkající 
se začlenění Romů do 
vzdělávání (pro který bude 
určena výchozí a cílová 
hodnota). 

 
31. 12. 
2016 

 
MŠMT 

 
Ano 

Opatření splněno dne 17. 10. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 
MŠMT disponuje výchozími a cílovými hodnotami 
dotčených indikátorů. Hodnoty jsou založeny na 
vyhodnocení šetření ČŠI, které probíhalo ve 
školských zařízeních. Dále byl do výkonnostního 
rámce zařazen indikátor týkající se začlenění Romů 
do vzdělávání. 
Tyto informace byly zaneseny do návrhu revize textu 
OP VVV, který byl schválen členy Monitorovacího 
výboru (22. 9. 2016). Následně ŘO OP VVV požádal 
EK o oficiální revizi programu (17. 10. 2016). 
EK svým dopisem ze dne 6. 12. 2016 oficiálně 
verifikovala splnění PP. 

5 Nastavení spolupráce s 
ČSÚ pro pravidelné 
dodávání potřebných 
statistických dat. 

31. 3. 2016 MMR, ŘO, 
ČSÚ, ČSSZ, 
ÚP 

Ne Opatření splněno dne 29. 7. 2016, odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

Dopracování 
monitorovacího systému 
zajišťující sběr a agregaci 
dat z operací (MS2014+). 
Ve spolupráci s ŘO OPZ 
připravit technické řešení 
sběru údajů o účastnících 
intervencí tzv. IS 
ESF2014+, které bude 
zajišťovat automatické 
provazby na vybrané 
datové zdroje České 
správy sociálního 
zabezpečení a Úřadu 
práce, které jsou nezbytné 
pro vyhodnocení 
úspěšnosti ESF intervencí.  

K naplnění opatření došlo při uzavření dílčí dohody k 
Rámcové smlouvě o vzájemném poskytování 
statistických informací a důvěrných statistických údajů 
pro účely zajištění státní statistické služby, jejíž 
textace byla odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. 
K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ dne 
28. 1. 2016. 

Monitorovací systém (MS2014+) byl v průběhu r. 
2015 a 2016 připravován na sběr a agregaci dat z 
operací, kdy prvním krokem bylo zajištění nahrání 
indikátorových soustav programů. Funkčnost sběru a 
agregace dat z úrovně operací byla ověřena 
vyhlášením výzev, podáním žádostí o podporu a 
vykazováním zpráv o realizaci projektu. Oba tyto 
procesy jsou aktuálně v MS2014+ plně funkční. 

Bylo zapracováno technické řešení provazeb mezi 
MS2014+ a IS ESF2014+. Ze strany IS ESF2014+ 
došlo k propojení na datové zdroje ČSSZ a ÚP, které 
tyto zdroje (mikrodata za účastníky) poskytly na 
základě vydaného stanoviska ÚOOÚ, které upravuje 
podmínky užívání těchto dat pro potřeby sledování a 
vyhodnocení úspěšnosti ESF intervencí. 

Dalším krokem bylo testování uvedené provazby. 
Testem prošly tzv. dávkové přenosy, které přenášejí z 
MS2014+ základní údaje o projektech (identifikaci, 
indikátory), co zabezpečuje, že na straně IS 
ESF2014+ je možné na základě údajů z Karet 
účastníka, resp. ČSSZ a ÚP spočítat hodnoty 
potřebných indikátorů. 

Zpětný tok spočtených dat z IS ESF2014+ do 
MS2014+ byl rovněž otestován, a byla podána první 
Zpráva o realizaci, která tuto funkčnost dokládá. 
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Použitelné 
obecné 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Odpovědné 
subjekty za 
splnění 

(500 znaků) 

Opatření 
proveden
o ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

Opatření bylo splněno 29. 7. 2016, kdy byly 
přeneseny vypočtené hodnoty indikátorů z IS ESF14+ 
do MS2014+. 

6 Příprava programové 
dokumentace (příručky pro 
žadatele a příjemce), které 
budou reflektovat jich 
schválená závazná 
metodická pravidla. 

31. 10. 
2015 

MMR, ŘO Ano Opatření splněno dne 31. 10. 2015, odesláno přes 
systém SFC dne 19. 10. 2016 a schváleno EK dne 
6. 12. 2016. 

Popis splnění opatření: 

Po schválení všech programů ze strany EK byla 
vytvořena adekvátní programová dokumentace, která 
je pro každý program dostupná online. Seznam 
programů včetně programových dokumentů a data 
schválení ze strany EK jsou dostupné zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Operacni-programy 

Navazující programová dokumentace (operační 
manuály a příručky pro žadatele a příjemce) 
vycházela ze schválených metodických pokynů, které 
zabezpečují integritu Jednotného metodického 
prostředí. Proces dokončení schválení kompletní 
programové dokumentace byl dokončen k 31. 10. 
2015. 

Metodické dokumenty jsou dostupné zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu 

 
 

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-pripravy-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu
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Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek 
 

Použitelné tematické 
předběžné 
podmínky, které 
nebyly splněny 
vůbec nebo byly 
splněny jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněná kritéria 
(500 znaků) 

Kritéria 
splněna 
(ano/ne) 

Očekávané datum 
úplného provedení 
zbývajících opatření 

T01.1 
 
(PP 1.1 VaV – 
inteligentní 
specializace) 

4 - obsahuje mechanizmus sledování. Ano  

5 - Byl přijat rámec, který vymezuje dostupné rozpočtové zdroje pro výzkum a inovace. Ano  

T09.2 
 
(PP 9.2 Politika 
začleňování Romů) 

4 zahrnuje důsledné kontrolní metody, které umožní hodnocení dopadu opatření na integraci 
Romů, a přezkumný mechanismus pro upravování strategie, 

Ano  

T10.1 
 
(PP 10.1 – 
Ukončování školní 
docházky) 

3 - Je zaveden strategický rámec politiky zaměřený na řešení problematiky předčasného 
ukončování školní docházky, který: 

Ano  

4 - vychází z objektivních podkladů, Ano  

5 - se týká všech příslušných oblastí vzdělávání, včetně předškolního, a je zaměřen 
především na zranitelné skupiny, které jsou nejvíce ohroženy předčasným ukončováním 
školní docházky a mezi které patří osoby z marginalizovaných komunit, a řeší preventivní, 
intervenční a kompenzační opatření; 

Ano  

6 - zahrnuje všechny oblasti politiky a zúčastněné strany, jichž se týká řešení problematiky 
předčasného ukončování školní docházky. 

Ano  
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Použitelné 
tematické 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Orgány 
odpověd
né za 
splnění 
(500 
znaků) 

Opatření 
provedeno 
ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

 
T01.1 

4 Dle vyjádření EK ze dne 
12. 12. 2014 kritérium 
nesplněno dostatečně. 
Monitorování Národní 
RIS3 strategie je 
rozpracováno v 
subkapitole 7.2 textu 
Národní RIS3, s důrazem 
na monitorovací zprávy a 
roli jednotlivých orgánů 
při jejich zpracování a na 
získávání vstupů pro 
monitorování z úrovně 
operačních programů a 
orgánů zodpovědných za 
implementaci národních 
podpůrných nástrojů. 
Metodika monitorování 
bude na základě 
požadavku EK 
dopracována popisem 
role krajských subjektů 
při monitorování 
intervencí RIS3, které 
jsou realizovány z krajské 
úrovně jako součást 
intervencí navržených v 
krajských přílohách 
Národní RIS3. Dále bude 
také dopracován a 
aktualizován návrh 
monitorovacích 
indikátorů Národní RIS3.  

31. 5. 2015 ÚV Ne Opatření splněno na národní úrovni 11. 7. 2016 a schváleno EK 
29. 9. 2016. 

Národní RIS3 strategie byla schválena vládou ČR dne 11. 7. 2016. 
Návrh monitorovacích indikátorů Národní RIS3 strategie byl 
optimalizován a po schválení Řídicími orgány Operačních programů, 
(OP VVV, OP PIK, OP PPR, IROP a OP Z), byl vložen do IP NRIS3 
2015/2016, který byl odsouhlasen ŘV RIS3 a byl k 30. 6. 2015 
předložen vládě pro informaci. 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
v SFC. 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
114 

Použitelné 
tematické 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Orgány 
odpověd
né za 
splnění 
(500 
znaků) 

Opatření 
provedeno 
ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

5 Dle vyjádření EK ze dne 
12. 12. 2014 kritérium 
nesplněno dostatečně. 
Obecný rámec pro 
vymezení dostupných 
rozpočtových zdrojů a 
priorit pro financování 
VaVaI obsahuje NP 
VaVaI (a její 
Aktualizace). Z ní vychází 
principy pro přípravu 
rozpočtu na VaVaI a 
následně vlastní návrh a 
střednědobý výhled 
rozpočtu na VaVaI, 
zpracovávaný Radou pro 
výzkum, vývoj a inovace. 
V průběhu roku 2015 
bude na základě 
připomínky EK Úřadem 
vlády provedena revize 
zdrojů veřejných 
rozpočtů na podporu 
VaVaI (národních i 
krajských) tak, aby bylo 
možno diferencovat 
zdroje určené na 
implementaci RIS3 a 
zdroje ostatní. Na 
základě vstupů krajských 
RIS3 manažerů byla v 
březnu provedena 
kvantifikace příspěvků 
krajských rozpočtů k 

30. 9. 2015 ÚV Ne Opatření splněno na národní úrovni 11. 7. 2016 a schváleno EK 
29. 9. 2016. 

V rámci aktualizace Národní politiky VaVaI (dále jen „NP VaVaI“) se 
Národní RIS3 strategie stala součásti rámce NP VaVaI, což přispělo 
k identifikaci prvotních zdrojů financování intervencí Národní RIS3 
strategie z národních zdrojů.  
Identifikace národních zdrojů financování Národní RIS3 strategie na 
období 2016-2018 je obsahem kapitoly 8.1 Národní RIS3 strategie 
schválené vládou ČR dne 11. 7. 2016. 
Seznam identifikovaných zdrojů Národní RIS3 strategie z národních 
zdrojů se každoročně bude aktualizovat jako součást 
Implementačního plánů Národní Ris3 strategie. 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
v SFC. 
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Použitelné 
tematické 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Orgány 
odpověd
né za 
splnění 
(500 
znaků) 

Opatření 
provedeno 
ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

implementaci RIS3 pro 
rok 2015.  

T09.2 4 Přijmout „Metodiku 
hodnocení a monitoringu 
Strategie romské 
integrace do roku 2020“, 
která bude obsahovat 
opatření pro 
vyhodnocování dopadu 
Strategie romské 
integrace do roku 2020 
na situaci Romů v České 
republice založené na 
dostupných indikátorech 
plnění. Harmonogram 
plnění tohoto opatření a 
detailnější popis je 
uveden v příloze. 

31. 3. 2016 ÚV Ne Opatření splněno 5. 10. 2016 a schváleno EK dne 12. 12. 2016. 

 
Metodika hodnocení a monitoringu Strategie romské integrace do 
roku 2020 byla opakovaně projednávána s EK a připomínky EK byly 
důsledně zapracovány, což vedlo k verifikaci tohoto opatření EK dne 
12. 12. 2016. 
 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
v SFC. 

T 10.1 
 

3 Na základě Strategie 
vzdělávací politiky ČR do 
roku 2020 a jejího 
implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v 
ČR na období 2015-2020 
budou zpracovány 
krátkodobé, zacílené 
akční plány 
(implementační plány) 
pro inkluzivní vzdělávání 
na období 2016-2018 a 

30. 6. 2016 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno 
EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 
Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu 
schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-
2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT 
a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl 
dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v 
řádném termínu. 
V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v 
měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu 
plánu pro inkluzivní vzdělávání. 
 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
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Použitelné 
tematické 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Orgány 
odpověd
né za 
splnění 
(500 
znaků) 

Opatření 
provedeno 
ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

dále na období 2019-
2020. 

v SFC. 

4 Na základě Strategie 
vzdělávací politiky ČR do 
roku 2020 a jejího 
implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v 
ČR na období 2015-2020 
budou zpracovány 
krátkodobé, zacílené 
akční plány 
(implementační plány) 
pro inkluzívní vzdělávání 
na období 2016-2018 a 
dále na období 2019-
2020. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno 
EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 
Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu 
schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-
2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT 
a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl 
dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v 
řádném termínu. 
V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v 
měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu 
plánu pro inkluzivní vzdělávání. 
 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
v SFC. 

5 Na základě Strategie 
vzdělávací politiky ČR do 
roku 2020 a jejího 
implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v 
ČR na období 2015-2020 
budou zpracovány 
krátkodobé, zacílené 
akční plány 
(implementační plány) 
pro inkluzívní vzdělávání 
na období 2016-2018 a 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno 
EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 
Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu 
schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-
2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT 
a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl 
dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v 
řádném termínu. 
V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v 
měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu 
plánu pro inkluzivní vzdělávání. 
 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
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Použitelné 
tematické 
předběžné 
podmínky, 
které nebyly 
splněny 
vůbec nebo 
byly splněny 
jen částečně 
(500 znaků) 

Nesplněné 
kritérium  
(500 
znaků) 

Přijatá opatření 
(1000 znaků) 

Lhůta  
(datum) 

Orgány 
odpověd
né za 
splnění 
(500 
znaků) 

Opatření 
provedeno 
ve 
stanovené 
lhůtě 
(ano/ne) 

Komentář 
(2000 znaků) 

dále na období 2019-
2020 

v SFC. 

6 Na základě Strategie 
vzdělávací politiky ČR do 
roku 2020 a jejího 
implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru 
vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy v 
ČR na období 2015-2020 
budou zpracovány 
krátkodobé, zacílené 
akční plány 
(implementační plány) 
pro inkluzivní vzdělávání 
na období 2016-2018 a 
dále na období 2019-
2020. 

30. 6. 2015 MŠMT Ne Opatření splněno na národní úrovni dne 31. 7. 2015 a schváleno 
EK dne 15. 7. 2016. 

Popis splnění opatření: 
Na základě vyhovění EK požadavku MŠMT o posunutí termínu 
schválení Akčního plánu pro inkluzivní vzdělávání na roky 2016-
2018 o měsíc, tedy 31. 7. 2015, byl tento dokument schválen MŠMT 
a následně vzat na vědomí vládou dne 29. 7. 2015. Formálně byl 
dokument zaslán EK přes systém SFC dne 31. 7. 2015, tedy v 
řádném termínu. 
V rámci formální verifikace resort MŠMT obdržel a vypořádal v 
měsíci říjnu žádost o upřesnění informací ve vztahu k Akčnímu 
plánu pro inkluzivní vzdělávání. 
 
Veškeré dokumenty týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy 
v SFC. 



 

Sestava vytvořena v MS2014+  Tereza Vintrová  
118 

14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI 
NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý 
pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

14.1 Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně rozvoje 
regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny nebo 
znevýhodněny přírodními podmínkami, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného 
místního rozvoje v rámci operačního programu 

 
V roce 2016 byla vyhlášena výzva MMR na předkládání strategií Integrovaných teritoriální investic (ITI)  

a proběhlo hodnocení těchto strategií. Řídicí orgán v  případech relevantních pro OP VVV posoudil 

soulad strategií ITI s cíli, zaměřením a podmínkami OP VVV. Ve druhém pololetí roku 2016 proběhlo 

sedm jednání se zástupci zprostředkujících subjektů k nastavení výzev Dlouhodobá mezisektorová 

spolupráce pro ITI a Předaplikační výzkum pro ITI a jejich procesu hodnocení a hodnoticích kritérií  

a také k procesu spolupráce s Řídicím orgánem. Výsledky těchto jednání byly promítnuty do návrhu 

veřejnoprávní smlouvy mezi Řídicím orgánem a zprostředkujícími subjekty ITI a do předmětných výzev 

a související dokumentace. Dále byla během uvedených jednání prodiskutována návaznost nastavení 

výzev nositelů ITI.  

 
Do implementace OP VVV jsou zapojeny též Místní akční skupiny (MAS), které pracují formou 

komunitně vedeného místního rozvoje a poskytují podporu mateřským a základním školám pro uplatnění 

žádostí ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Pro zástupce MAS byly v březnu 2016 realizovány tři semináře v Brně, Olomouci a Praze, kde jejich 

účastníci byli seznámeni s výzvou a věcným nastavením šablon, podmínkami plánování projektů a prací 

s informačním systémem IS KP14+. MAS jsou také zapojeny do tvorby a realizace místních akčních 

plánů rozvoje vzdělávání. 

14.2 Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů členských 
států a příjemců spravovat a využívat fondy 

 
Pro OP VVV nerelevantní 

14.3 Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 

 
Pro OP VVV nerelevantní 

14.4 Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní oblasti 

 
OP VVV může k makroregionálním strategiím přispívat pouze nepřímo, podpořením aktivit Strategie EU 

pro Podunají (EU Strategy for the Danube Region). Dosud však žádná podpora z OP VVV nebyla 

realizována ani naplánována. Viz příloha č. 2 Výroční zprávy o implementaci programu za rok 2016. 

14.5 Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 

 
PO 3 podporuje vznik krajských a místních akčních plánů, které vznikají na principu širokého partnerství, 

jejichž cílem je zabývat se kvalitou vzdělávání a nacházet inovativní řešení s cílem zajištění udržitelnosti 

místní spolupráce do budoucna. Tento princip je podporován i ve výzvě Budování kapacit pro rozvoj škol 

I., Gramotnosti a Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím oborových didaktik, kde vznikají centra 

kolegiální podpory a společenství praxe, v nichž se mají možnost učitelé setkávat, vyměňovat si 

zkušenosti a nacházet nové postupy, které aplikují ve výuce. Zkušenosti ukazují, že sítě učitelů vzniklé 

při realizaci projektů jsou udržovány i po ukončení realizace projektu a rozvíjejí inovativní přístupy  

k výuce dětí a žáků. V dalším období Řídicí orgán vyhlásí výzvu podporující inovativní přístupy ve 

vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření, která podpoří zejména společnou diskuzi  

o kvalitě vzdělávání a společném plánování akcí vedoucích ke změně. Diskuze o kvalitě vzdělávání  

a společném plánování bude podpořena v roce 2017 i ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání II. 
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14.6 Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných oblastí 
nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí chudoba, 
diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na marginalizované skupiny 
obyvatel, osoby se zdravotním postižením, dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez 
zaměstnání, případně včetně použitých finančních prostředků 

 
Podpora znevýhodněných dětí, žáků a studentů je průřezové téma PO3, nicméně děti a žáci ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí jsou primární cílovou skupinou investiční 
priority 3 „Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin“, pro kterou byly vyhlášeny výzvy: 
 
 - Inkluzivní vzdělávání, která cílí na podporu nástupu dětí ze socioekonomicky znevýhodněného  
a kulturně odlišného prostředí do MŠ a podporuje vzdělávání a rozvoj dětí ve formálních předškolních 
centrech i facilitaci procesu přechodu z neformálního předškolního centra do prostředí mateřské školy. 
(Vyhlášena 2015, v roce 2016 získalo podporu 42 projektů.) 
 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I pro obce zapojené v Koordinovaném přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám. Obce jsou podporovány v roli koordinátora problematiky inkluzivního vzdělávání. Další aktivity 
jsou cíleny na přímou podporu mateřských, základních, středních škol a školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání v oblasti individuální integrace. (Přijato 8 žádostí, v roce 2016 probíhal výběrový proces.) 
 - Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL II umožňuje podpořit i další subjekty působící na území obcí se sociálně 
vyloučenými lokalitami. (Výběr projektů proběhne v roce 2017). 
Na podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami cílí další výzvy PO3: 
 - Gramotnosti pro podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s akcentem na žáky ze 
socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. (Schváleno 21 projektů,  
17 v realizaci.) 
- Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV), která podporuje začleňování dětí  
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. (Předloženo 10 žádostí, proces výběru 
projektů bude ukončen v roce 2017.) 
 - Dvě výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I pro území 
hl. m. Prahy a mimo hl. m. Praha, umožňují personální posílení škol o školního asistenta, školního 
psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v  MŠ i doučování žáků ohrožených 
školním neúspěchem. (Průběžné výzvy, v roce 2016 předloženo 2848 žádostí, podporu získalo již 1152 
projektů.) 
- Dvě Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ pro území 
hl. m.Prahy a mimo hl. m. Praha, které obdobným způsobem podpoří střední a vyšší odborné aškoly. 
(Výběr projektů začne v roce 2017.) 

 

Na podporu inkluzivního vzdělávání cílí též 2 výzvy pro individuální projekty systémové, kde zahájilo 
realizaci již 5 projektů: 
 
- Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)  
- Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP) 
- Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na 
podporu inkluze (KIPR)  
- Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami (IKV/KPSVL)  
- Podpora práce učitelů (PPUČ)  
 
V PO2 se na podporu studentů se specifickými potřebami zaměřují dvě komplementárně se doplňující 
výzvy: 
 
 - ESF výzva pro vysoké školy, zaměřená též na podporu účasti studentů se specifickými potřebami ze 
socioekonomicky znevýhodněných skupin a z etnických minorit na vysokoškolském vzdělávání a snížení 
studijní neúspěšnosti studentů. (Předloženo 42 žádostí, proces výběru projektů bude ukončen v roce 
2017.) 
 - ERDF výzva pro vysoké školy -  doplňková investiční podpora intervencí ESF prostřednictvím investic do 
infrastruktury a investičně náročného vybavení. (Předloženo 115 žádostí, proces výběru projektů bude 
ukončen v roce 2017.) 


