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Zápis z 14. zasedání Monitorovacího výboru 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(MV OP VVV) 

 

Datum konání:   20. září 2018 

Místo konání:  Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i./ ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní 

Břežany 

Účastníci jednání:  členové, pozorovatelé a hosté MV OP VVV dle prezenční listiny  

Předsedající:   PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. 
 

Program: 

9:00 – 9:30 Registrace 

9:30 – 9:45 Zahájení, úvodní slova 

9:45 – 10:00  Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace 

 (Přehled stavu výzev, Činnost PKP, Výroční zpráva OP VVV 2017, Revize OP VVV) 

10:00 – 10:15  Přehled čerpání a predikce – informace 

10:15 – 10:30  Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce – informace 

10:30 – 11:30 Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria – k projednání a schválení 

10:30 – 10:50 pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II (PO3)  

10:50 – 11:10 pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (PO3) 

11:10 – 11:30 pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání (PO3) 

11:30 – 11:45 IPs – informace o pokroku 

11:45 – 12:00 Prezentace projektu ELI Beamlines 

12:00 – 14:00 přestávka na oběd / prohlídka ELI Beamlines - na skupiny / prezentace IPs ve foyer 

14:00 – 14:30 Příprava nového programového období - představení vstupních pozic MŠMT  

+ diskuse 

14:30 – 15:20 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF a čl. 70 

Obecného nařízení – k projednání a schválení 

14:30 – 14:50 pro výzvu Výzkumné infrastruktury II (PO1) 

14:50 – 15:00 pro výzvu Výzkumné e-infrastruktury (PO1)  

15:00 – 15:20 pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (PO2)  

15:20 – 15:35  Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV – k projednání a na vědomí 

15:35 – 15:40 Závěr  

15:40 – 16:30 Závěrečná káva / prezentace posterů IPs ve foyer 
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Začátek jednání v 9:35 

Zahájení, úvodní slova 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvítal přítomné na 14. zasedání MV OP VVV 

v prostorách Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. výzkumného centra ELI Beamlines. Poděkoval vedení 

Fyzikálního ústavu AV ČR za možnost uspořádat zasedání MV v prostorách projektu ELI Beamlines, 

které si členové MV budou moci v průběhu dne prohlédnout.  

Úvodem sdělil, že v současném období kulminují všechna opatření pro úspěšné naplnění pravidla N+3. 

K naplnění tohoto pravidla je potřeba předložit Platebnímu a certifikačnímu orgánu v souhrnných 

žádostech o platbu 17 % z hlavní alokace programu, nyní bylo dosaženo zhruba 10,5 %. Vyjádřil 

přesvědčení, že do konce roku 2018 se zbývající prostředky podaří vykázat, zejména v souvislosti 

s projekty z výzvy Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, které nyní začnou předkládat žádosti 

o platbu, a že na prosincovém zasedání MV bude možno oznámit, že pravidlo N+3 je za OP VVV splněno.  

Konstatoval, že od začátku programového období bylo vyhlášeno 54 výzev za 110 % alokace. Bylo 

vydáno 7 600 rozhodnutí, což je nejvíce ze všech řídicích orgánů (ŘO), kromě programu Rozvoje 

venkova, a dodal, že 73 % alokace je již pokryto právními akty. Poděkoval jak příjemcům za flexibilní 

komunikaci a předkládání žádostí o platbu, které jsou nutné pro naplnění pravidla N+3, tak i všem 

kolegům z odborů administrace, z odboru řízení a finančního řízení a také ředitelce Mgr. Caithamlové, 

jejíž tým velmi profesionálně a flexibilně reaguje na aktuální vývoj. Poděkoval též za podporu 

Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), Ministerstvu financí (MF) a v neposlední řadě též zástupcům 

Evropské komise (EK) za pomoc a spolupráci při schvalování změny operačního programu. 

Následně požádal zástupce EK pana Morasse o úvodní slovo. 

Michael Morass (EK) rovněž uvítal všechny přítomné a hned na úvod ocenil konání MV v prostorách 

ELI Beamlines. Prostory na Karmelitské samozřejmě mají svou tradici a zázemí, je ovšem také důležité 

vidět výsledky jednotlivých programů a hledět do budoucnosti. K tomu dává tento projekt skvělou 

příležitost, jelikož zahrnuje jedny z nejvyspělejších technologií. Zároveň však připomíná, že je potřebná 

kvalita celkové struktury – začít s inkluzivním vzděláváním, navázat vyšším vzděláváním a dále 

pokračovat k výzkumu a vývoji. V tomto ohledu pochválil OP VVV jako extrémně dobře fungující 

multifondový program, s nezbytnými synergickými vazbami mezi jednotlivými výzvami. Zdůraznil, že 

se jedná o hodnotu programu, kterou je potřeba využít při začínajících diskusích a plánování dalšího 

programového období. Nabádal k aktivnímu přístupu členy MV a všechny zainteresované strany, 

jelikož se jedná o budoucnost učitelů, studentů, výzkumníků, o utváření politické („policy“) linie 

a struktury financování po roce 2021. Zmínil rovněž přístup EK, která se pečlivě zaměří na soulad potřeb 

jednotlivých členských států s prioritami EU a jejich vzájemné posilování. Specifická doporučení 

schválená pro všechny státy mají také vysokou důležitost. Pro ČR je klíčovou prioritou zajistit 

přístupnější, dostupnější a kvalitnější vzdělávání, zvýšit atraktivitu učitelské profese a plně využít 

potenciálu výzkumu a inovací. Dále se vyjádřil k naplnění strategie N+3. Uznal, že ŘO má za sebou 

obrovský kus práce a dělá maximum, ale je potřeba zajistit také odpovídající personální kapacitou. Dále 

uvedl, že OP VVV pracuje s deseti tisíci školami, což je ve srovnání s obdobnými programy i ostatních 

členských států enormní množství. Proto má ŘO plnou podporu EK, a rád od pana náměstka slyší, že se 
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naplnění cílů do konce roku 2018 podaří. Věří také, že zdárnému plnění v dalších letech a též k dosažení 

výkonnostního rámce pomůže revize textu OP. Jako poslední bod své úvodní řeči se zaměřil 

na evaluace. Nejen na setkání zemí „Visegrádské čtyřky“ je OP VVV za práci s evaluacemi chválen. Je 

vidět, že nová opatření jsou postavena na základě výsledků evaluací a také ze zkušeností 

zřizovatelů/poskytovatelů, pokrok lze vidět výzvu od výzvy, což se jistě potvrdí také u dnes 

projednávaných výzev. Ačkoliv jistě budou probíhat živé diskuse, je to důkaz správného fungování 

programu a povede to k co nejlepšímu zacílení výzev. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za slova podpory. Potvrdil, že bez 

kvalitních úředníků nelze poskytovat kvalitní služby. Uvedl, že na základě požadavku MF v příštím roce 

ubyde 26 úvazků na sekci EU A ESIF. Vyjádřil naději, že další škrty nenastanou, protože by mohly ohrozit 

fungování ŘO jako celku i všech jeho rolí. 

Konstatoval, že MV je usnášeníschopný (momentálně je přítomno 23 hlasujících členů MV). Všechny 

přítomné upozornil na pořizování fotografií a zvukového záznamu pro potřeby zápisu. Dodal, že 

v polední přestávce se uskuteční prohlídky ELI a ve foyer se mohou členové MV informovat o pokroku 

vybraných individuálních projektů systémových (IPs). Následně členy MV seznámil s návrhem 

programu. K jeho znění nebyly vzneseny žádné připomínky. 

MV OP VVV konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0. 

Hlavní události od posledního MV OP VVV  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitelku Mgr. Caithamlovou o shrnutí 

hlavních událostí od posledního MV OP VVV. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila celkový pokrok od květnového MV – 

nově i aktuálně vyhlášené výzvy, činnost pracovních skupin (PKP), informace k procesu schvalování 

Výroční zprávy OP VVV za rok 2017 a k revizi OP VVV, spuštění samostatných webových stránek OP 

VVV, finanční stav k 17. září 2018, stav a vývoj plnění N+3, plnění odhadu finančních prostředků 

v souhrnných žádostech o platbu. Také představila vyhodnocení plnění výkonnostního rámce k 17. září 

2018 (dle prezentace snímky 5 – 29, přílohy k prezentaci č. 1 – 4).  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení hlavních událostí 

a vyzval členy MV k dotazům k prezentovaným informacím.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné 

dotazy, požádal Mgr. Jedličkovou o prezentaci výzvy Implementace strategie digitálního vzdělávání II.  

Projednání metodiky hodnocení a výběru operací a hodnoticích a výběrových kritérií 

pro výzvy: 

Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

Mgr. Martina Jedličková (odbor řízení OP) představila výzvu Implementace strategie digitálního 

vzdělávání II (dle prezentace snímky 31 – 44, podkladové materiály č. 2.6.1 až 2.6.5). 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a doplnil, že výzva 

je v souladu se Strategií digitálního vzdělávání, naplňuje její opatření a cílí jak na rozvoj kompetencí 

pedagogů v oblasti práce s digitálními technologiemi, tak na tvorbu digitálních zdrojů. Upozornil, že 

digitální zdroje mají přesně definovaná kritéria. Vyjádřil naději, že v rámci výzvy budou předloženy 

zajímavé projekty, které budou reagovat na nutnost změny ve vzdělávání při využívání ICT techniky. 

Otevřel rozpravu a požádal pana ústředního školního inspektora o vyjádření. 

Mgr. Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce) uvedl, že Česká školní inspekce (ČŠI) vydala v tomto 

školním roce zprávu, která je zaměřena na oblast využívání digitálních technologií ve výuce. Uvedl, že 

zaměření představené výzvy směřuje do oblastí podpory kompetencí učitelů, které jsou vnímány jako 

nedostatečné a kde by byla potřebná cílená promyšlená intervence. Vyjádřil naději, že právě tato 

oblast bude díky této výzvě podpořena, aby učitelé mohli využívat nejen infrastrukturu, ale také 

zejména metody a formy práce, které jsou s podporou digitálních technologií efektivní. Poděkoval 

za připravovanou výzvu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za slova podpory a dodal, že výzva byla 

velmi dlouho projednávána. 

Kateřina Kapounová (EK) potvrdila účast EK na prvních jednání o této výzvě. Uvedla, že řada věcí byla 

vyjasněna a výzva je propracovaná a v souladu s požadavky EK. Dodala, že i z hlediska vzdělávacích 

politik EU je digitální vzdělávání jednou z priorit současné iniciativy. Uvedla, že EK výzvu podporuje 

a doufá, že projekty, když budou správně uchopeny a monitorovány, povedou k vylepšení digitálních 

dovedností v českých školách. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl hlasovat o usnesení, protože nebyl vznesen 

žádný další dotaz. 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Implementace strategie digitálního vzdělávání II 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.6.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.6.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal Mgr. Patiho 

o představení výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. 

Šablony pro SŠ a VOŠ II 

Mgr. Viktor Pati (odbor řízení OP) představil výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (dle prezentace snímky  

45 – 55, podkladové materiály č. 2.5.1 až 2.5.5). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy i shrnutí rozdílů 

mezi první a druhou výzvou. Dodal, že školy, které nemají školní akční plán (ŠAP), budou mít stejný 
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výpočet, jako měly v první výzvě. Školy, které ho budou mít, budou bonifikované. Následně otevřel 

rozpravu. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) se dotázala na komunikaci a informovanost škol 

a domovů mládeže o této výzvě. 

Mgr. Viktor Pati (odbor řízení OP) odpověděl, že o této výzvě kraje informují prostřednictvím krajských 

akčních plánů (KAP). Dále proběhne dotazníkové šetření a školy budou osloveny ze strany svých 

zřizovatelů, aby se účastnily dotazníkového šetření, pokud se chtějí do výzvy zapojit. Uvedl, že ze strany 

ŘO po vyhlášení výzvy jsou plánovány semináře. Dodal, že pomáhá také projekt P-KAP (Podpora 

krajského akčního plánování), a upozornil rovněž na bezplatnou konzultační linku MŠMT pro školy. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poznamenal, že v první výzvě byly zapojeny tři 

čtvrtiny škol a školy mají dostatečné povědomí o tom, co jsou šablony. 

RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) potvrdil, že po vyhlášení výzvy školy tuto informaci obdrží od krajů 

bez ohledu na zřizovatele. Poděkoval za dodržení dohody, že školy se ŠAP mají podstatně větší 

podporu. 

Ing. Markéta Pražmová (Asociace vyšších odborných škol) upozornila, že vyšší odborné školy (VOŠ) 

nemají ŠAP a dotázala se na jejich zařazení. 

Mgr. Viktor Pati (odbor řízení OP) odpověděl, že tato problematika byla komunikována s Národním 

ústavem pro vzdělávání (NÚV) a projektem P-KAP. Uvedl, že i VOŠ mohou tvořit ŠAP. Každá VOŠ, která 

bude mít ŠAP a ze strany projektu P-KAP dostane doložku o jeho odsouhlasení, může požádat o vyšší 

variantu dotace. 

Ing. Markéta Pražmová (Asociace vyšších odborných škol) uvedla, že VOŠ nemají ŠAP, ale mají 

akreditované vzdělávací programy. 

Mgr. Viktor Pati (odbor řízení OP) upřesnil, že ŠAP je jeden z výstupů projektů KAP.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) dodal, že pro VOŠ bez ŠAP bude výpočet jako 

v první výzvě Šablon pro SŠ a VOŠ. Požádal Mgr. Jupu o doplnění. 

Mgr. Ivo Jupa (NÚV) potvrdil podané vysvětlení. Dále požádal o upřesnění, jak se bude postupovat při 

posuzování verzí školních akčních plánů, aby nebylo požadováno předložení jako ŠAP II, přičemž se 

nemělo jednat o ŠAP II, ale o nějakou verzi ŠAP I, ne starší než ….. Dodal, že po pracovní rovině 

komunikace probíhá a došlo ke shodě. Byl by nerad, aby se schválil materiál, který by se následně musel 

opravovat. 

Mgr. Viktor Pati (odbor řízení OP) uvedl, že tato problematika je detailně komunikována 

s Mgr. Ondrouchovou i s Mgr. Úlovcem. Dodal, že na základě připomínek z vnitřního připomínkového 

řízení, které obdržel v posledních dnech, se budou některé části výzvy se zástupci NÚV formálně 

upravovat tak, aby byly dostatečně srozumitelné jak pro NÚV, tak pro školy. 

Mgr. Ivo Jupa (NÚV) poděkoval za vysvětlení. 
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(Pozn. ŘO OP VVV: MV se konal den po ukončení lhůty vnitřního připomínkového řízení výzvy. Vzhledem 

k tomu, že většina připomínek byla zaslána v nejzazším možném termínu, nebyly v době konání MV 

ještě zpracovány. Na základě zásadních připomínek NÚV, které byly vypořádávány po jednání MV, bude 

ve výzvě upravena terminologie a nebude dále pracováno s číslem verze školního akčního plánu 

(II, resp. I), ale pouze s termínem školní akční plán, který musí být aktuální (ne starší než konkrétní 

datum, které bude upřesněno podle dohody s NÚV). Druhá zásadní připomínka NÚV se týká nároku škol 

na původní výši dotace (200 000 Kč + 2000 Kč/žák). Platí, že pro tuto výši není nutné mít zpracovaný 

ŠAP, nicméně je nutné zpracovat alespoň Plán aktivit, tedy výrazně jednodušší dokument akčního 

plánování školy (podrobně o ŠAP a PA zde: http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa). 

Kateřina Kapounová (EK) uvedla, že EK vítá další vlnu šablon pro školy. Ocenila, že dojde 

k administrativnímu zjednodušení i posilování kvality, kde ŠAP může být jeden z aspektů kvality. 

Dodala, že v projektech nebude kvalitativní hodnocení. Obsahová relevantnost projektu bude zajištěna 

výsledkem dotazníků. Uvedla, že ŠAP by měl být důležitým elementem, který povede ke zvýšení 

relevantnosti a kvality daného projektu pro školu. Konstatovala, že formálními úpravami by měla být 

dořešena srozumitelnost pro školy. Požádala o vysvětlení, proč první zálohová platba je ve výši 100 % 

a jak bude řešen případ, když škola šablonu nezrealizuje. Přivítala by, kdyby připomínky k výzvám z PKP 

byly zapracovány do podkladových materiálů pro MV. MV by schvaloval kritéria k projednané výzvě. 

Výběr učitelů, nebo i žáků základních škol, kteří se zapojí do kroužků na středních školách, je 

v odpovědnosti ředitele. Navrhla, aby výběr byl proveden na základě předem určených kritérií.  

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) odpověděla, že u jedné vlny šablon se jedná o více 

než 10 000 projektů. Z důvodu úspory administrativní zátěže na straně ŘO i škol bude první zálohová 

platba ve výši 100 %. U předcházející výzvy se vyplácelo ve dvou zálohových platbách. Částku, kterou 

škola nevyčerpá, má povinnost vrátit. ŘO ji k vrácení vyzve.  

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) vyjádřil nesouhlas s rozdělováním škol podle toho, 

jestli mají schválený ŠAP, nebo nemají. Uvedl, že si uvědomuje, že jde o minoritní názor a protože jde 

o podporu středního odborného vzdělávání i VOŠ, výzvu při nadcházejícím hlasování podpoří. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal o hlasování.  

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (MRR a VRR) 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.5.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.5.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 2 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a také poděkoval EK 

za vyjednávání jednotlivých šablon a jejich schvalování až na úrovni Evropského parlamentu. Požádal 

Mgr. Turkovou o představení výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. 

http://www.nuv.cz/p-kap/podpora-sap-pa
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Zvyšování kvality neformálního vzdělávání  

Mgr. Jaroslava Turková (odbor řízení OP) představila výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

(dle prezentace snímky 56 – 65, podkladové materiály č. 2.4.1 až 2.4.5). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a otevřel rozpravu. 

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) sdělil, že tato výzva je velice vítána. Uvedl, že se 

upravuje názvosloví, aby mu rozuměli ti, co pracují s dětmi mimo školu v neformálním vzdělávání. 

Dodal, že bylo požadováno interní vzdělávání v organizacích, ale vzdělávání je externí. V poslední 

variantě se jedná pouze o možnost absolvování akreditovaného vzdělávacího programu. Uvedl, že 

na základě konzultace s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) jsou dvě možnosti jak využívat 

jimi poskytované kurzy pro pracovníky v neformálním vzdělávání. Buď kurzy, které jsou akreditované, 

anebo neakreditované kurzy, které NIDV pořádá jako akreditovaná vzdělávací instituce. Kurzy, které 

nejsou akreditované, jsou flexibilnější a dají se uzpůsobit požadavku jak operačního programu, tak 

potřebě dané organizace. Zdůraznil, že akreditované kurzy jsou méně flexibilní, časově náročné a tím 

se zužuje možnost vzdělávání. Upozornil, že v případě, že NIDV je poskytovatel kurzů, kurzy nemusí být 

akreditované. Poukázal na riziko, že v případě zpřísňování požadavků na kurzy nebude reálné šablony 

čerpat.  

Mgr. Jaroslava Turková (odbor řízení OP) reagovala, že v povinně volitelné aktivitě č. 2 -  vzdělávání 

pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu osmi hodin povinnost akreditovaného kurzu zůstala 

s ohledem na to, aby byla zachována požadovaná kvalita toho kurzu. U akreditovaných kurzů se však 

nesmí jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy. Dodala, že 

na kulatých stolech se zástupci potenciálních žadatelů bylo jednáno o tom, že není problém, aby se 

pracovníci neziskových organizací kdykoliv zúčastnili kurzu DVPP. Tito pracovníci obdrží osvědčení, 

které mimo jiné potvrzuje i to, že kurz je akreditovaný. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že ve stávající situaci je akreditace DVPP 

jediným, byť formálním nástrojem kvality dalšího vzdělávání a jeho využití v pedagogické praxi. Jiný 

nástroj není. Pokud v tomto projektu, který kombinuje IPo (Individuální projekt ostatní) a šablonu, se 

má zajistit určitá kvalita, tak požadavku na DVPP, popřípadě na realizaci kurzů NIDV, se nelze vyhnout. 

Požádal Ing. Sedláčka o reakci.  

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) uvedl, že se nebrání spolupráci s NIDV. Upozornil na to, 

že NIDV je akreditovaná vzdělávací instituce poskytující akreditované i kvalitní neakreditované kurzy. 

Uvedl, že flexibilnější by bylo, kdyby neakreditované kurzy mohl NIDV poskytovat pracovníkům 

v neformálním vzdělávání pouze z titulu akreditované instituce.  

Kateřina Kapounová (EK) dodala, že nejdůležitější je, aby vzdělávání bylo relevantní. Upozornila 

na důležitost rovnováhy. Věcným hodnocením lze zhodnotit výběr kurzu. Jako příklad uvedla program 

ERASMUS, kde zodpovědnost za výběr kurzu má vedoucí dané organizace. Navrhla by preferovat 

relevantnost v dané oblasti nad administrativní jednoduchostí.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval Ing. Sedláčkovi za připomínku. Dodal, 

že připomínka bude zvážena při dokončování dokumentace k výzvě. Upozornil, že tato oblast není 

předmětem schvalování.  



 

8 
  

Mgr. Hana Stýblová (Asociace základního vzdělávání) se dotázala, zda bylo zváženo, že minimální 

alokace na jeden projekt - 2 miliony korun je pro některé malé organizace nedosažitelná.  

Mgr. Jaroslava Turková (odbor řízení OP) odpověděla, že tato minimální alokace na jeden projekt byla 

zvažována a diskutována. Předpokládá se, že malé neziskové organizace, které mají deset, dvacet, 

třicet členů budou podpořeny, buď prostřednictvím své střešní organizace, pokud existuje, nebo 

v rámci kraje. Existují krajské rady dětí a mládeže, které přislíbily, že tyto malé organizace jsou schopné 

zastřešit a fungovat v této výzvě jako žadatel dotace a pomoci jim s čerpáním. Uvedla, že 2 miliony 

korun jsou pro některé organizace příliš, ale z hlediska počtu projektů by nebylo možno ze strany ŘO 

administrovat větší počty projektů. K předchozímu dotazu Ing. Sedláčka uvedla zkušenost i z minulých 

operačních programů, že ne všechny instituce, které jsou samy akreditované, poskytují kvalitní 

semináře a školení. Uvedla, že požadavek akreditace vzdělávacího programu od MŠMT, 

od Ministerstva zdravotnictví, nebo od MPSV zaručuje kvalitní vzdělávací program. Dodala, že se touto 

připomínkou budou zabývat.  

RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal na udržitelnost. 

Mgr. Jaroslava Turková (odbor řízení OP) odpověděla, že udržitelnost není stanovena. 

Mgr. Tomáš Zatloukal (Česká školní inspekce) navrhl zvážení vzdělávacích programů, protože 

akreditace jako taková o vlastní kvalitě nevypovídá. Vypovídá o naplnění formálních požadavků 

na vzdělávání. Uvedl, že NIDV je akreditovaná instituce přímo řízená MŠMT a kvalita realizace 

vzdělávacích programů je více zaručena než při samotné akreditaci.  

Mgr. Jaroslava Turková (odbor řízení OP) uvedla, že u NIDV se o kvalitě nepochybuje. Dodala, že mínila 

další organizace, které mají akreditace, ale nemají kvalitu jako NIDV. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) upozornil na to, že se schvaluje metodika výběru 

operací. Poděkoval za diskuzi, která bude reflektována při finalizaci této výzvy. Dodal, že je složité najít 

balanc mezi neustálou kontrolou veřejných zdrojů, principem 3E a zároveň doložením všech náležitostí, 

které se týkají auditních a kontrolních mechanismů. Požádal o hlasování. 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.4.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.4.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal Ing. Mrózkovou o představení Zprávy 

o plnění Evaluačního plánu OP VVV. 
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Zpráva o plnění Evaluačního plánu OP VVV   

Ing. Michaela Mrózková (odbor řízení OP) představila Zprávu o plnění Evaluačního plánu OP VVV 

(dle prezentace snímky 115 – 117, podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za Zprávu o plnění Evaluačního plánu 

OP VVV. Uvedl, že MV zprávu pouze bere na vědomí a nehlasuje o ní. Otevřel rozpravu. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) se dotázala, zda je nějaká strategie pro zlepšení využívání 

šablon v Ústeckém kraji, který se potýká s řadou problémů nejenom ve vzdělávací, ale zejména 

v sociální oblasti. 

Ing. Michaela Mrózková (odbor řízení OP) odpověděla, že se jedná o analytické výsledky a výsledky 

dotazníkových šetření. Z hloubkových rozhovorů s řediteli škol a s podpořenými osobami ve škole - 

pedagogickými pracovníky se zjišťují informace, proč a z jakých důvodů školy čerpaly nebo případně 

nečerpaly. Tato kvalitativní data budou k dispozici na začátku příštího roku. Data jsou analyzována 

a s garanty výzev ve spolupráci s věcně příslušnou sekcí budou k výsledkům přijata opatření. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) poděkovala za vysvětlení. Dotázala se, zda se evaluace 

budou zabývat dopadem realizovaných aktivit, zda realizované aktivity skutečně něco konkrétně mění, 

v některých ukazatelích, jako je třeba předčasné ukončování školní docházky nebo zhoršující se klima 

na školách, které velmi negativně komentují nejenom děti, ale i samotní učitelé. Dále navrhla setkání 

s odborníky, kteří se měřením dopadu zabývají v jiných resortech. Dodala, že existuje hodně dobrých 

praxí, kterými se lze inspirovat. 

Ing. Michaela Mrózková (odbor řízení OP) možnost spolupráce přivítala. Doplnila jen, že dopad 

v současné době ještě není měřitelný. Uvedla, že s měřením dopadu se počítá i na základě dat 

poskytnutých ČŠI a CERMAT, na základě kterých bude možné prokázat, zda kvalita vzdělávání roste.  

Monitorovací výbor OP VVV: 

bere na vědomí Zprávu o plnění Evaluačního plánu OP VVV ve znění podkladového materiálu č. 3.1.2 
pro jednání 14. zasedání MV OP VVV. 

MV OP VVV schválil Usnesení č. 4 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitele Mgr. Tvaroha o představení 

informací o realizaci IPs. 

Informace o realizaci IPs   

Mgr. Stanislav Tvaroh (odbor administrace projektů regionálního školství) představil informace 

o realizaci IPs z pohledu ŘO i v obecnější rovině (dle prezentace snímky 66 - 73). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za informace o realizaci IPs. 

Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za podklady i komentáře ŘO. Požádala, aby v zasílaných 

podkladech v části zpracované ŘO byly obsažené též výsledky evaluací, doporučení a jakým způsobem 

se sledují. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínku a přislíbil doplnění 

požadovaných informací na dalších MV. 

Michael Morass (EK) potvrdil dobře fungující praxi systémových projektů a pokrytí celé řady okruhů. 

Přesto zdůraznil, že je a stále více bude důležité zaměřit se na finanční čerpání jednotlivých projektů. 

Dosavadní čerpání se pohybuje kolem 30 %, proto je potřeba udělat střednědobou revizi a zohlednit 

skutečně předvídatelné částky a možné nedočerpání. Bude totiž rozhodně snazší provádět změny 

rozpočtu v příštím roce než na konci roku 2022. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínku. Ujistil, že realizace 

projektů IPs je pečlivě sledována a pokud by docházelo k nějakým problémům, ŘO disponuje 

mechanismy, jak tyto problémy řešit. Potvrdil, že v druhé půli realizace projektů bude podstatně větší 

důraz kladen na výsledky a na absorpci.  

Ing. Dagmar Horáčková (MŠMT - Sekce vzdělávání) doplnila, že na všech řídících výborech pro IPs se 

zabývají plněním jejich finančních milníků. Potvrdila, že v případě zjištění nedostatků se problémy 

budou řešit. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) upozornil, že ve foyer v čase polední přestávky 

budou zástupci šesti IPs poskytovat informace k realizaci jejich projektů. Následně přivítal ředitele 

Ing. Hvězdu, aby přítomné seznámil s projektem Extreme Light Infrastructure – Beamlines (ELI). 

Poděkoval Fyzikálnímu ústavu za možnost mít zasedání MV v prostorech ELI. Dodal, že se jedná 

o úspěšný projekt, ale zároveň extrémně náročný, jak ze strany Fyzikálního ústavu, tak ze strany ŘO. 

Dodal, že projekt ELI se osvědčil a může být příkladem, jak Evropské strukturální a investiční fondy 

mohou pomáhat výzkumu a vývoji.  

Projekt ELI Beamlines   

Ing. Roman Hvězda (Fyzikální ústav AV ČR) dle prezentace představil projekt ELI Beamlines. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval řediteli Ing. Hvězdovi za prezentaci 

projektu ELI. Připomněl, že termíny prohlídek jsou: 12:10, 12:40, 13:10 a 13:40. 

Přestávka od 11.55 do 14:00 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zahájil odpolední blok a opět poděkoval 

Fyzikálnímu ústavu jak za poskytnuté prostory, tak za prohlídky v ELI. 

Informace k přípravě nového programového období   

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) představil informace k přípravě nového 

programového období (dle prezentace snímky 75 - 82). 

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) se dotázal na nutnost spolufinancování. Požádal, aby 

při vyjednáváních bylo zdůrazněno, že pro oblast vzdělávání je důležité, aby se stát podílel nejvyšším 
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spolufinancováním. Upozornil, že v případě nutnosti spolufinancování by nemělo smysl některé výzvy 

vyhlašovat.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že míra kofinancování z hlediska státu bude 

jiná. Už to nebude 85:15 a je zároveň pravděpodobné, že MF, které má v gesci míru nastavení podílu 

spolufinancování, bude chtít nějakým způsobem přenést část financování na příjemce. Dodal, že cílem 

ŘO je, aby kofinancování bylo zachováno v takové míře, jako je teď. Uvedl, že 5 % u vysokých škol 

a výzkumných organizací je dostatečně motivační a naopak i 5 % u regionálního školství by mohlo být 

likvidační.  

RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) se dotázal, zda se bude usilovat o ERDF prostředky pro regionální 

školství. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že MŠMT nemůže svou strukturou 

konkurovat Centru pro regionální rozvoj MMR, které má v každém kraji svoji pobočku. Dodal, že 

koordinace mezi MŠMT a MMR je nastavená a funguje. Uvedl, že vstupní pozice MŠMT v oblasti 

vzdělávání je zachovat si jenom ESF a investice by i nadále mělo administrovat MMR. Dodal, že zatím 

není známo, jaká bude pozice MMR.  

Michael Morass (EK) byl příjemně překvapen zájmem a rychlostí, s jakou se ČR vrhla do přípravy 

nového období. Opět zdůraznil, že by se mělo vycházet ze zkušeností, diskusí a výsledků evaluací, 

jejichž užitečnost se prokázala nejen na dnešním zasedání. Cílem není vytvářet něco nového, ale stavět 

základy na věcech, které se osvědčily, a doplnit případné mezery. Stávající řídicí orgán má v tomto 

ohledu silnou institucionální kapacitu, dobře fungující struktury, a dá se tedy předpokládat, že 

na začátku programového období by měl méně auditních požadavků ze strany EK. Pro celkovou 

perspektivu je důležitá jak příprava členského státu s dostatečným předstihem, tak i soulad se sdíleným 

řízením EU, protože všechny programy budou stejně jako teď vyjednávány a přijímány (schvalovány) 

EK. V této stále širší souvislosti připomněl informace poskytnuté na minulém zasedání MV k novým 

návrhům legislativy, které EK projednávala v květnu 2018. Nyní se tedy řeší společná ustanovení 

nařízení, která stanoví strukturální rámec všech fondů kohezní politiky (EFRR, ESF a Fondu soudržnosti), 

ale také konkrétní návrhy pro specifická pravidla jednotlivých fondů. Je to proces, který bude do značné 

míry záviset na hlavním rozhodnutí pro několikaletý finanční rámec (pro období 2021 až 2027), který 

EK předloží na jaře příštího roku před volbami do Evropského parlamentu. Nastavení pravidel 

na evropské úrovni bude mít velký vliv na to, jak bude vypadat agenda programů v oblasti vzdělávání 

a výzkumu. Shrnul, že se se ubíráme směrem modernizace, zjednodušení a také většího politického 

(„policy“) zaměření – jak již zmínil také pan náměstek v pěti politických cílech. Nyní je tedy zásadní, jak 

se nastaví priority, kterým se EK věnuje na celoevropské úrovni, stejně jako jednotlivé státy na úrovni 

národní. Nastavení investičních priorit, které EK považuje za důležité, se projeví také v ročním souhrnu 

národních zpráv a z nich vycházejících specifických doporučení – v ČR je to již z minulých let výzkum, 

inkluze, zkvalitnění vzdělávání a zatraktivnění učitelské profese. Nyní je ale ještě brzy na to se zabývat 

těmito detaily, na ty si musíme počkat do procesu vyjednávání.  

Josef Schwarz (EK) doplnil, že Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku připravuje svoji 

interní pozici pro každý členský stát. Tato interní pozice bude jedním ze zdrojů pro identifikaci 

investičních potřeb v tzv. country reportech, které EK zveřejní na konci února 2019. V příloze D přitom 

budou identifikovány prioritní investiční cíle pro daný členský stát. V letech 2019 a 2020 pak budou 
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schválena nařízení ke kohezní politice a nastane vyjednávání o jednotlivých operačních programech. 

Uvedl, že EK zdůrazňuje především potřebu rozsáhlejšího využití výzkumu v podnikatelské sféře. Dá se 

očekávat, že podporovány budou zejména aktivity, které směřují právě k využití výzkumu v praxi. 

Dodal, že by neměly být podporovány nové velké výzkumné infrastrukturní projekty. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval zástupcům EK za stanoviska. 

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová (Rada vysokých škol) jako zástupce VŠ sdělila, že podporují MŠMT, aby 

zůstalo řídicím orgánem i v novém programovém období, a navrhla členům MV přijmout usnesení 

v tomto znění: 

Monitorovací výbor OP VVV: 

- podporuje záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby v nadcházejícím programovém 

období bylo řídicím orgánem pro oblast vzdělávání a výzkumu;  

- ukládá Řídicímu orgánu OP VVV, aby o tomto usnesení informovalo MMR - Národní orgán pro 

koordinaci;  

- ukládá Řídicímu orgánu OP VVV, aby na dalších jednáních MV OP VVV informoval o vývoji přípravy 

nadcházejícího programového období.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za návrh usnesení a požádal o vyjádření 

i ostatní členy MV. 

Ing. Radka Soukupová (Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování) uvedla, že sice 

nepředpokládala, že proběhne debata k nastavování nového programového období, ale když byla 

otevřena diskuze, tak by zde chtěla uvést, že Agentura má též svoji pozici k novému programovému 

období, jejíž součástí je výzva k multifondovosti operačních programů, protože stávající rozdrobení 

fondů do mnoha operačních programů blokuje efektivní nakládání s evropskými zdroji. Apelovala 

na masivnější zacílení operačních programů a následně i projektů směrem k jednomu příjemci. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vyjádření a požádal, zda by ŘO mohl 

být s touto pozicí seznámen.  

Ing. Dan Jiránek (Svaz měst a obcí ČR) vyjádřil podporu jak integrovaným nástrojům pro rozvoj velkých 

i venkovských oblastí, tak i multifondovosti, která by umožnila jednodušší a organičtější čerpání než 

v současné době, kdy vazby nejsou tak silné. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za názor.  

RNDr. Kamil Ubr (Asociace krajů) uvedl, že se zdrží hlasování, protože neví, jaká bude pozice krajů jako 

celku.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyjádřil pochopení nad stanoviskem. Uvedl, že 

procedurálně by se nejprve hlasovalo o tom, jestli o návrhu usnesení vůbec bude hlasováno, a následně 

se bude hlasovat o návrhu usnesení. 

Ing. Dagmar Vránová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) zareagovala za MMR. K informacím, 

které prezentoval pan náměstek Velčovský, dodala, že Národní koncepce realizace je nyní ve fázi 

procesu takzvané prioritizace, kdy z deseti tematických oblastí se vybírají priority pro každou z nich. 
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Příští týden se k prioritizaci uskuteční takzvané kulaté stoly, kde budou zastoupeni nejen zástupci 

příslušných rezortů, ale také externí odborníci k danému tématu. Z výsledků těchto kulatých stolů by 

se měl vytvořit materiál, který bude předložen vládě, a měl by obsahovat priority pro budoucí 

programové období. Priority, které budou definovány na úrovni České republiky, se musí prolnout 

s jednotlivými nařízeními k fondům a samozřejmě s již zmiňovaným specifickým doporučením Rady 

s vazbou na evropský semestr. Pokud se národní priority nebudou scházet ve stejných oblastech, bude 

muset dojít k vyjednávání či k direktivnímu rozhodnutí o tom, co z fondů podporováno bude a co 

nebude. Uvedla, že v této fázi je hodně věcí ještě otevřených. MMR se snaží objektivně a bez politických 

vlivů definovat priority v České republice. Může se též stát, že EK bude mít jiný názor a potom se budou 

hledat průsečíky a kompromisy.  

Dále se vyjádřila k budoucí implementační struktuře neboli k architektuře operačních programů. 

Uvedla, že ještě o ní není rozhodnuto a pracuje se s mnoha variantami. Vychází se z premisy, že bude 

méně finančních prostředků na kohezní politiku, bude méně politických cílů. V současném období jich 

bylo jedenáct, v budoucnu jich bude pět, takže by logicky měl být snížen i počet operačních programů. 

Jedná se pouze o jednu z variant. Další z variant je ponechání současného stavu. Uvedla, že architektura 

operačních programů je nyní otevřená věc, o které se v současnosti diskutuje na různých úrovních, 

nakonec o ní bude rozhodovat vláda, pravděpodobně do konce tohoto roku. Vyjádřila názor, že členové 

MV sice mohou k této problematice přijmout stanovisko, ale dle jejího názoru je předčasné či nejisté 

se k této problematice vyjadřovat. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za upřesnění.  

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs (Česká konference rektorů) na základě zkušeností s mnoha dotačními 

systémy od různých poskytovatelů konstatoval, že MŠMT, vzhledem k tomu, že již dlouhá léta, od roku 

2004, administruje dotační programy ze strukturálních fondů, tak docela dobře disponuje znalostmi 

o potřebném zacílení projektů. Od doby, co MŠMT realizuje operační programy, nedochází k tomu, že 

by byly vypsány výzvy nebo pravidla, která jsou z pohledu příjemců zcela nesmyslná. Uvedl zkušenosti 

obyvatel z malých obcí, kteří dostávají peníze z evropských fondů, nikoliv přes MŠMT, a často mají 

pocit, že poskytovatel vůbec netuší, co obce potřebují, nebo nepotřebují. Z tohoto důvodu by se velmi 

přikláněl k podpoře návrhu usnesení, aby se neztratilo know-how, které MŠMT za ty roky získalo.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl hlasování, zda MV souhlasí, aby se hlasovalo 

o přijetí usnesení týkajícího se vyjádření vůle, aby MŠMT bylo řídicím orgánem v novém programovém 

období. 

Ing. Radka Soukupová (Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování) požádala o zopakování návrhu 

usnesení. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zopakoval, že toto hlasování je procedurální 

k tomu, zda se o návrhu usnesení bude hlasovat. Požádal členy MV o hlasování.  

Hlasování: Pro 16, proti 0, zdržel se 7.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) konstatoval, že MV rozhodl, že se bude hlasovat 

a požádal členy MV o hlasování k usnesení v následujícím znění: 
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Monitorovací výbor OP VVV: 

- podporuje záměr Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby v nadcházejícím programovém 
období bylo řídicím orgánem pro oblast vzdělávání a výzkumu; 

- ukládá Řídicímu orgánu OP VVV, aby o tomto usnesení informovalo Ministerstvo pro místní  
rozvoj - Národní orgán pro koordinaci; 

- ukládá Řídicímu orgánu OP VVV, aby na dalších jednáních Monitorovacího výboru OP VVV 
informoval o vývoji přípravy nadcházejícího programového období. 

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdržel se 8.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 5 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval členům MV za schválení usnesení. 

Dodal, že toto usnesení bere jako deklaratorní a uvedl, že ŘO by byl rád, kdyby MMR ke znění usnesení 

při vyjednávání přihlédlo. Doplnil, že toto usnesení nepredikuje rozhodnutí vlády týkající se budoucího 

programového období, vyjádřil však potěšení nad důvěrou, kterou členové MV tímto vyjádřili MŠMT.     

Požádal Mgr. Vaverkovou o představení výzev Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury.  

Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné e-infrastruktury 

Mgr. Inka Vaverková (odbor řízení OP) představila výzvy Výzkumné infrastruktury II a Výzkumné  

e-infrastruktury (dle prezentace snímky 84 – 104, podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6 a materiály 

č. 2.2.1 až 2.2.6). Upozornila, že výzva Výzkumné infrastruktury II je kolová, nikoliv průběžná, jak je 

uvedeno na snímku 94. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzev a požádal ředitele 

dr. Leváka o vyjádření k představeným výzvám. 

PhDr. Mgr. Lukáš Levák (MŠMT - Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) poděkoval za slovo 

a také za perfektní shrnutí veškerých partikularit věcně příslušných výzev na podporu velkých 

výzkumných infrastruktur a takzvaných e-infrastruktur. Doplnil dílčí informace z generální úrovně. 

Uvedl, že představené výzvy jsou zasazeny do strategického přístupu Vlády ČR k financování velkých 

výzkumných infrastruktur v období let 2016 až 2022. Tato strategie byla stanovena již v letech 2014, 

2015 a byla následně včleněna do strategicko-koncepčního dokumentu České republiky pro danou 

oblast, Cestovní mapy České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj 

a inovace pro léta 2016 až 2022. Tento strategický dokument jasně specifikuje a stanovuje, že provozní, 

tzn. běžné operační náklady velkých výzkumných infrastruktur, budou hrazeny a financovány za využití 

výdajů státního rozpočtu, z prostředků zmíněné účelové podpory MŠMT. Přičemž komplementárním 

způsobem budou investiční výdaje hrazeny právě za využití prostředků evropských strukturálních 

a investičních fondů. Je to dlouhodobá strategie, která v první etapě byla implementována v rámci 

výzvy Výzkumné infrastruktury. Nyní se jedná o druhou etapu, která je v aktuální fázi předjednaná 

rovněž s Radou pro výzkum, vývoj a inovace jakožto hlavní koordinační autoritou pro systém výzkumu, 

vývoje a inovací v ČR a to zejména, co se týká rozpočtové a koncepční otázky přístupu. Jak bylo 

zmiňováno, tato výzva navazuje na komplexní mezinárodní hodnocení velkých výzkumných 

infrastruktur, které proběhlo v roce 2017 a na základě výstupů tohoto hodnocení bude vláda do konce 
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tohoto roku schvalovat velké výzkumné infrastruktury a jednu e-infrastrukturu konsorciálního 

charakteru k financování z prostředků účelové podpory MŠMT do konce roku 2022. Tyto dvě výzvy jsou 

komplementární intervencí směřující k zabezpečení komplementárních investičních nákladů. Ocenil, 

že v rámci předešlé výzvy se povedlo, a vyjádřil naději, že to bude efektivní i v navazujících výzvách, 

umožnit eventualitu financování in-kind příspěvků ČR do výzkumných infrastruktur lokalizovaných 

v zahraničí. Konstatoval, že je to velký úspěch ČR, který slouží i jako příklad dobré praxe pro řadu dalších 

evropských zemí. Dodal, že finanční prostředky na velké výzkumné infrastruktury jsou také definované 

českým legislativním prostředím a jsou trojího druhu: je to zmiňovaná účelová podpora na provozní 

náklady, prostředky ESI fondů na úhradu investičních kapitálových výdajů a rovněž institucionální 

podpora na mezinárodní spolupráci, ze které ČR hradí své mandatorní členské příspěvky 

do právnických osob ERIC ustavených podle evropského právního rámce.  

Josef Schwarz (EK) se k výzvě Výzkumné e-infrastruktury dotázal, jak byla určena částka alokace 

1,1 miliardy korun. K výzvě Výzkumné infrastruktury II požádal o vysvětlení, z jakého důvodu byly mezi 

způsobilé náklady zahrnuty náklady na přípravu projektů, protože v jiných výzvách zpravidla nebývají 

mezi způsobilými náklady. Dále se zajímal, jestli také v první výzvě byly mezi způsobilé náklady zahrnuty 

náklady na přípravu projektu. 

Mgr. Inka Vaverková (odbor řízení OP) odpověděla, že při stanovení alokace u výzvy Výzkumné  

e-infrastruktury, se vycházelo ze stejného výpočtu na maximální celkové způsobilé výdaje projektu  

e-infrastruktur jako u výzvy Výzkumné infrastruktury II. Výsledek je cca 1,1 mld. Kč, což je právě 

maximální alokace pro e-infrastruktury. Právě tím, že e-infrastruktury mají podporovat i služby 

výzkumných infrastruktur, tak jim při použití stejného výpočtu je umožněno dosáhnout podobných 

částek jako u ostatních projektů. 

Josef Schwarz (EK) se dotázal, zda nebude finančně efektivnější, když se bude jednat o jeden projekt.  

Mgr. Inka Vaverková (odbor řízení OP) uvedla, že celkový součet investičních nákladů za všechny tři 

e-infrastruktury tvoří asi 1,4 miliardy Kč. ŘO nechce jít za hranici velkého projektu, protože v tuto chvíli 

s ohledem na postup programového období není reálné stihnout celý proces. K způsobilým nákladům 

ve výzvě Výzkumné infrastruktury II uvedla, že se předpokládá vyhlášení výzvy na konci tohoto roku. 

Pokud by došlo k zpoždění materiálů na vládě, způsobilé náklady pro přípravu projektů by byly 

od vyhlášení výzvy. Jedná se o přípravné práce na projektech, podání žádosti o podporu. Nicméně pro 

samotnou realizaci by měly být způsobilé náklady od 1. ledna 2020 tak, abychom byli plně v souladu 

s účelovou podporou ze státního rozpočtu, která bude v letech 2020 až 2022.   

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné další 

dotazy, požádal o hlasování k projednaným výzvám.  
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Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Výzkumné infrastruktury II 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.1.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.1.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

3.  schvaluje možnost uplatnění článku 70 Obecného nařízení (tj. možnost realizovat projekty mimo 
programovou oblast, v rámci Evropské unie) pro projekty realizované v rámci výzvy s podmínkou, 
že konečné využití uplatnění článku 70 Obecného nařízení bude uplatněno pro projekty 
realizované v rámci této výzvy v případě dostatečné disponibilní alokace OP VVV v souladu 
s regulacemi článku 70 Obecného nařízení, např. limity mohou vést k situaci, že tyto projekty 
budou financovány nižší mírou financování, 

4.  schvaluje výpočet pro rata pro stanovení dopadu operací dle počtu zaměstnanců VaV (tj. podílem 
34 : 66). 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Výzkumné e-infrastruktury 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.2.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.2.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

3.  schvaluje možnost uplatnění článku 70 Obecného nařízení pro projekty realizované v rámci výzvy 
s podmínkou, že konečné využití uplatnění článku 70 Obecného nařízení bude uplatněno pro 
projekty realizované v rámci této výzvy v případě dostatečné disponibilní alokace OP VVV 
v souladu s regulacemi článku 70 Obecného nařízení, např. limity mohou vést k situaci, že tyto 
projekty budou financovány nižší mírou financování,  

3.  schvaluje výpočet pro rata pro stanovení dopadu operací dle počtu zaměstnanců VaV (tj. podílem 
34 : 66). 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 6 a 7 v příloze zápisu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal dr. Peškovou o představení výzvy Rozvoj 

kapacit pro výzkum a vývoj II. 

Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II   

Ing. Jitka Pešková, Ph.D. představila výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II (dle prezentace snímky 

105 – 114, podkladové materiály č. 2.3.1 až 2.3.6) 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy a otevřel rozpravu. 

Kateřina Kapounová (EK) ocenila, že se začínají uplatňovat zjednodušené náklady i v oblasti vysokého 

školství podle článku 14.1. Uvedla, že po velmi náročném a dlouhém vyjednávání byla schválena 

jednotka na mobilitu vědců. Dodala, že současnou jednotku zástupci EK viděli poprvé před 14 dny 
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a požádala o trpělivost, aby jednotky i pro vysoké školy byly nastaveny komplementárním způsobem 

a navázány na jasné výsledky, výstupy.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl hlasovat o usnesení. 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

1.  schvaluje navrženou metodiku výběru operací ve znění podkladového materiálu č. 2.3.3 pro 
14. zasedání MV OP VVV, 

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.3.4 pro 14. zasedání 
MV OP VVV, 

3.  schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF (tj. možnost financovat výdaje vynaložené mimo 
Evropskou unii) ve znění podkladového materiálu č. 2.3.5 pro 14. zasedání MV OP VVV. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 8 v příloze zápisu. 

Různé 

Mgr. Vladimíra Šandová (MMR – NOK) požádala, aby ŘO informoval členy MV o pokroku v oblasti 

finančních nástrojů. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za upozornění a uvedl, že byla 

dokončena ex ante analýza, nicméně vzhledem k náročnosti celého finančního procesu se ŘO rozhodl 

dát plně přednost plnění pravidla N+3 a krokům vedoucím k eliminaci rizik s možným nedočerpáním. 

Koncepční úvaha o finančních nástrojích byla přesunuta na jaro příštího roku. Dále konstatoval, že bylo 

vzato na vědomí tzv. nařízení Omnibus, respektive, že Českomoravská záruční a rozvojová banka 

(ČMZRB) se může stát národní autoritou a nemusí se soutěžit poskytovatel finančních nástrojů. 

Za MŠMT upozornil, že je nutno velmi dobře zvážit, zda bude tato výjimka využita, či nikoliv. Toto zatím 

nebylo rozhodnuto, protože ČMZRB má určitá úskalí z hlediska své distribuční sítě. Využití komerčního 

subjektu a případná veřejná soutěž má také určitá úskalí. Požádal ředitelku Mgr. Caithamlovou 

o doplnění. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) potvrdila slova pana náměstka, že Předběžné 

posouzení pilotního využití finančních nástrojů v OP VVV bylo zpracováno1 a dodala, že je připravován 

materiál do porady vedení MŠMT, ve kterém budou uvedeny informace o stavu finančních nástrojů. 

Zároveň uvedla, že při nastavení výběru správce finančního nástroje bude zapojen odbor, který má 

na MŠMT na starosti veřejné zakázky. Dodala, že ŘO bude vycházet ze zkušeností MPSV a také IROP.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za doplnění. Přislíbil, že členové MV 

budou včas informování o aktuálním vývoji. 

                                                           
1 Materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT: https://opvvv.msmt.cz/clanek/predbezne-posouzeni-
pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v-op-vvv.htm  

https://opvvv.msmt.cz/clanek/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v-op-vvv.htm
https://opvvv.msmt.cz/clanek/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v-op-vvv.htm
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Kateřina Kapounová (EK) připomněla, že očekává co nejdříve Akční plán pro Inkluzivní vzdělávání II 

(APIV II). A také, že se tento plán začne implementovat od ledna příštího roku. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že APIV II je v současné době 

ve vnitřním připomínkovém řízení na MŠMT. Po schválení poradou vedení se s ním bude dále pracovat 

i vůči EK. 

Informoval členy MV, že další monitorovací výbor proběhne 13. prosince 2018.  

Michael Morass (EK) na závěr ocenil dnešní jednání jako velice dobrý příklad fungování MV – dobře 

připravené výzvy zohledňující výsledky evaluací, stejně jako přínosné diskuse. Také ocenil evidentně 

velice silný zájem zainteresovaných subjektů o stav programu a o informace o novém období. V tom 

vidí přidanou hodnotu, kterou je možné v budoucnu ještě zvyšovat. Všem přítomným poděkoval 

za aktivní účast. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) též poděkoval za aktivní účast na 14. MV OP VVV, 

tlumočnicím za jejich práci a kolegům za organizaci zasedání. 

Konec jednání v 15:30 

Hlavní závěry MV OP VVV 

MV OP VVV: 

 schválil metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Implementace strategie 

digitálního vzdělávání II;  

 schválil metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (MRR 

a VRR);  

 schválil metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvu Zvyšování kvality neformálního 

vzdělávání;  

 schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění čl. 70 Obecného nařízení pro 

výzvu Výzkumné infrastruktury II; 

 schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění čl. 70 Obecného nařízení pro 

výzvu Výzkumné e-infrastruktury; 

 schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro 

výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II; 

 vzal na vědomí Zprávu o plnění Evaluačního plánu Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání; 

 uložil Řídicímu orgánu OP VVV informovat Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro 

koordinaci o přijetí usnesení MV OP VVV k podpoře záměru Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy, aby v nadcházejícím programovém období bylo řídicím orgánem pro oblast 

vzdělávání a výzkumu;   

 uložil Řídicímu orgánu OP VVV, aby na dalších jednáních Monitorovacího výboru OP VVV 

informoval o vývoji přípravy nadcházejícího programového období. 
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Přílohy zápisu: 

P1 Prezenční listina z 14. zasedání MV OP VVV  

P2 Prezentace 14. zasedání MV OP VVV, včetně příloh 

P2 Prezentace ELI Beamlines 

Usnesení č. 1 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím Implementace strategie digitálního 

vzdělávání II  

Usnesení č. 2 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu Šablony pro SŠ a VOŠ II (MRR 

a VRR) 

Usnesení č. 3 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu Zvyšování kvality 

neformálního vzdělávání 

Usnesení č. 4 ke Zprávě o plnění Evaluačního plánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Usnesení č. 5 k podpoře záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby v nadcházejícím 

programovém období bylo řídicím orgánem pro oblast vzdělávání a výzkumu 

Usnesení č. 6 k metodice výběru operací, hodnoticím  kritériím a uplatnění čl. 70 Obecného nařízení 

pro výzvu Výzkumné infrastruktury II 

Usnesení č. 7 k metodice výběru operací, hodnoticím  kritériím a uplatnění čl. 70 Obecného nařízení 

pro výzvu Výzkumné e-infrastruktury  

Usnesení č. 8 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF 

pro výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II 

 

Zapsaly:  Mgr. Irena Tauferová, Věra Jenšíková (sekretariát MV) 

Schválil:  PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) 

 

 

 

 

V Praze 17. října 2018                                 PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r. 

          předseda MV OP VVV 
 


