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Zápis z 16. zasedání Monitorovacího výboru 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(MV OP VVV) 

 

Datum konání:   13. června 2019 

Místo konání:  MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1 

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 – 9:40 Zahájení, úvodní slova 

9:40 – 9:50  Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace 

(5. a 6. elektronické projednávání formou per rollam, Přehled  stavu výzev, Finanční 

nástroje, Činnost PKP) 

9:50 – 9:55  Přehled čerpání a predikce, plnění pravidla N+3 – informace 

9:55 – 10:00  Vyhodnocení plnění výkonnostního rámce – informace 

10:00 – 10:40 Metodika výběru operací, hodnoticí kritéria, aplikace čl. 13 Nařízení ESF a čl. 70 ON 

– k projednání a schválení 

10:00 – 10:20 pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II (PO1) 

10:20 – 10:40 pro výzvu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PO3) 

10:40 – 11:00  Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2018 – k projednání a schválení 

11:00 – 11:10 Úvodní informace k IPs 

11:10 – 11:25 Projekt IPs – Podpora práce učitelů (PPUČ) – NÚV  

11:25 – 11:40 Projekt IPs – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NIDV  

11:40 – 12:45 Přestávka na oběd – prezentace IPs u stolků (P-KAP, SRP, KIPR, PPUČ, MOV) 

12:45 – 13:00 Diskuse k IPs prezentovaným u stolků v předsálí 

13:00 – 13:20 Informace ŘO k Evaluaci IPs: IKV, KIPR, P-KAP, SRP  
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13:20– 14:05 Příprava nového programového období – informace 

14:05– 14:20 Prezentace projektů z výzvy pro strukturálně postižené regiony   

14:20– 14:25 Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2019 – na vědomí 

14:25 – 14:30 Publicita OP VVV – informace   

14:40 – 14:55 Různé 

14:55 – 15:00 Závěr  

 

Začátek jednání v 9:40 

Zahájení, úvodní slova 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přivítal přítomné na 16. zasedání MV OP VVV. 

Konstatoval, že MV je usnášeníschopný (momentálně přítomno 26 hlasujících členů MV). Na úvod 

informoval členy MV o aktuálním stavu OP VVV – od začátku programového období bylo vyhlášeno 

67 výzev za celkem více než 120 % alokace programu. V současné době běží 14 výzev 

a zazávazkováno je 87, 5 % hlavní alokace. Certifikováno již bylo 25 % hlavní alokace a do konce 

června, případně v prvních týdnech července, se očekává naplnění pravidla N+3 za rok 2019. 

K aktuálnímu mediálnímu obrazu některých auditních nálezů EK zmínil, že se primárně nedotýkají 

MŠMT a OP VVV, protože společnosti spadající do holdingu Agrofert nejsou, nebyly a nebudou 

příjemci dotací OP VVV. V této chvíli je ustanovována skupina, která by za ČR měla připravovat reakci 

pod vedením MMR - NOK. MŠMT je v ní zastoupeno ředitelkou Mgr. Caithamlovou. Dodal, že přímé 

dopady se v OP VVV neočekávají. Je však nutno očekávat nepřímé dopady v opatřeních, které ČR jako 

celek bude nucena přijmout a členové MV budou o nich informováni. Upozornil členy MV 

na publikaci „Projekty OP VVV ve fotografiích“, kterou mají na stolech, a která představuje výsledky 

OP VVV v praxi. Předal slovo panu Morassovi. 

Michael Morass (EK) poděkoval za slovo a rovněž se vyjádřil k jednotlivým bodům programu 

a úspěšnosti OP VVV. Ta se projevuje nejen na vyhlášených výzvách, jejichž procento neustále 

stoupá, ale především tím, že již brzy bude naplněno pravidlo N+3 pro rok 2019. Za neméně důležitý 

fakt považuje to, že v porovnání s předchozím programovým obdobím si OP VVV vede mnohem lépe, 

v implementaci programu je již nyní dál. Zmínil, že české programy si celkově v ESF vedou dobře 

v porovnání s ostatními státy (OP VVV a OP Zaměstnanost o zhruba 10 %). To zajisté poslouží jako 

dobrý základ při nastavování intervenční logiky a mechanismů pro budoucí období. Upozornil,  

že minulý týden EK vydala návrhy/doporučení pro jednotlivé země – ČR by se měla zaměřit na kvalitu 

vzdělávání, atraktivitu učitelské profese, inkluzi a samozřejmě také na výzkum a inovace. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za ocenění pokroku a vyjádřil naději, 

že tento pokrok bude zohledněn při vyjednávání nového období jak na straně EK, tak na straně 

národní. Představil program zasedání. K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

MV OP VVV konsensuálně schválil návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0. 
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Hlavní události od posledního MV OP VVV 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal ředitelku odboru koncepce a vedení OP 

Mgr. Caithamlovou o shrnutí hlavních událostí od posledního MV OP VVV. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila celkový pokrok od prosincového MV,  

5. a 6. elektronické projednávání formou per rollam, nově i aktuálně vyhlášené výzvy, informace 

k finančním nástrojům, činnost Plánovacích komisí programu (PKP), finanční vývoj k 11. červnu 2019, 

stav a předpoklad plnění pravidla N+3 pro rok 2019. Také přítomné seznámila s vyhodnocením plnění 

výkonnostního rámce k 28. únoru 2019 (dle prezentace snímky 6 – 32, přílohy k prezentaci č. 1 – 5). 

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

a vyzval přítomné k dotazům. 

Prof. RNDr. Hála Jan, DrSc. (Česká konference rektorů) se dotázal na výzvu Zvyšování kvality 

interních grantových schémat na VŠ, která by měla být vyhlášena v červnu, u které by termín pro 

odevzdávání žádostí o podporu měl být v říjnu 2019. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že v této výzvě má být uplatněno 

zjednodušené vykazování výdajů prostřednictvím tzv. jednotek. Čeká se na neformální schválení 

od EK. Požádal o vyjádření paní Kapounovou. 

Kateřina Kapounová (EK) potvrdila, že EK pracuje na finalizaci jednotkových sazeb. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) dodal, že po neformálním souhlasu bude výzva 

vyhlášena a adekvátně bude prodloužena doba pro odevzdávání žádostí o podporu. 

Kateřina Kapounová (EK) ocenila splnění výkonnostního rámce i pravidla N+3. Poukázala na potřebu 

zaměřit se na území Prahy, kde plnění nebylo na 100 %. Apelovala též na potřebu zaměřit se 

na kvalitu projektů. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) doplnila, že v Praze je problém pouze 

u regionálního školství, naopak ve výzkumu a vývoji v Praze problém s absorpční kapacitou není.  

ŘO plánuje motivovat žadatele z Prahy při podávání žádostí u výzvy Šablony II. 

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

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II. 

Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 70 ON výzvy 

Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II (PO1) 

Ing. Lenka Hrnčiříková (odbor koncepce a vedení OP) představila výzvu Strategické řízení VaVaI 

na národní úrovni II (dle prezentace snímky 34 – 47, podkladové materiály č. 2.1.1 až 2.1.6). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení výzvy. Doplnil, že 

se systémovým projektem se počítalo už v roce 2014/2015. Z tohoto důvodu byla součástí názvu 

výzvy „I”. Tehdejší vedení Sekce pro výzkum a vývoj na Úřadu vlády odmítlo zamýšlený systémový 

projekt realizovat. Tím, že se agenda Strategie RIS3 před rokem přesunula na Ministerstvo průmyslu 
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a obchodu (MPO), se situace změnila, a MPO vyzvalo MŠMT k vyhlášení této výzvy. Řídicí orgán (ŘO) 

tomu byl nakloněn i z toho důvodu, že tato aktivita je zahrnuta v programovém dokumentu OP VVV. 

Následně otevřel rozpravu. 

Josef Schwarz (EK) vyjádřil podporu představené výzvě. Dodal, že pro doplnění kontextu je třeba se 

zmínit i o jedné z tzv. enabling conditions (podmínky čerpání v novém programovém období), která 

stanoví i analýzu procesu podnikatelského objevování příležitostí tzv. EDP. Uvedl, že na toto EK klade 

velký důraz. Požádal o uvedení odhadovaného počtu předložených projektů. Také se dotázal 

na představu ŘO, kdo bude typický příjemce. Zeptal se na způsob zohlednění výsledků ve výzvě Smart 

Akcelerátor a na hodnocení přiměřenosti rozpočtu, respektive na základě čeho byla odhadnuta 

minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů. V neposlední řadě požádal o uvedení 

příkladů toho, čeho se dosáhlo v první výzvě. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že z první výzvy byl realizován projekt 

CzechELib. Výzva Strategické řízení VaVaI na národní úrovni I byla koncipována pro projekt CzechELib 

a podporu řízení RIS3. V této výzvě Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II zůstala pouze 

aktivita, která nebyla realizována, tj. řízení RIS3. 

Ing. Lenka Hrnčiříková (odbor koncepce a vedení OP) odpověděla, že se očekává předložení pouze 

jednoho projektu, a to žadatele MPO, který je gestorem RIS3 strategie. Dále k aktivitám Smart 

Akcelerátoru uvedla, že veškeré aktivity, které je možné realizovat ve výzvě Smart Akcelerátor, jsou 

v této výzvě zakázané a k překryvu zde nedojde. 

Josef Schwarz (EK) se dotázal, zda bude již ve výzvě podchycená návaznost na to, co již bylo z OP 

financované. 

Ing. Lenka Hrnčiříková (odbor koncepce a vedení OP) uvedla, že tato výzva je zaměřena na národní 

úroveň RIS3 strategie, oproti tomu výzva Smart Akcelerátor je zaměřena na krajské aktivity v rámci 

RIS3 strategie. Ve Smart Akcelerátoru jsou žadateli kraje a řídí si své RIS3 strategie. Dojde u nich 

k propojení s národní úrovní. 

Josef Schwarz (EK) dodal, že projekt by se měl mimo jiné soustředit i na reálnou implementaci 

projektu Smart Akcelerátor, respektive toho, čeho dosahuje v prostředí inteligentní specializace. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyjádřil naději, že tuto připomínku vezme MPO 

v potaz při koncipování Charty projektu, která bude projednávaná na zářiovém MV. Požádal 

Ing. Bučilovou z MPO o vyjádření a také o reflexi podnětu do Charty projektu, protože je na místě, 

aby tyto nástroje do sebe zapadaly. 

Ing. Radka Bučilová (MPO) poděkovala MŠMT za přípravu výzvy ve spolupráci s odborem strategií 

MPO. Tato výzva pomůže při koncipování systému přehledů a strategií, které pro národní úroveň 

v rámci RIS3 strategie MPO sleduje. Dodala, že po projednání výzvy na dnešním zasedání MV OP VVV 

budou kolegové ve spolupráci s MŠMT na detailech žádosti pracovat. 

Josef Schwarz (EK) požádal o zodpovězení dotazu k rozpočtu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že při stanovování výzvy se vycházelo 

z možností projektového týmu MPO, tj. zejména z odhadů personálních výdajů, které budou tvořit 
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stěžejní část, a kontextu státní správy, resp. služebního orgánu. Dodal, že bude záležet na konkrétním 

postavení týmu a dopadu do území. Mzdové náklady budou rozpočtovány v souladu s pravidly 

služebního zákona. 

Josef Schwarz (EK) se dotázal, zda mohou být zahrnuty i náklady třetí strany (dodavatelů, 

subdodavatelů). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) tuto možnost potvrdil. Požádal o vyjádření MPO. 

Ing. Radka Bučilová (MPO) potvrdila, že s externí spoluprací se v zadání také počítá. 

Josef Schwarz (EK) uvedl, že EK tento projekt podporuje. Dodal, že inteligentní specializace 

na evropské úrovni je základ, na kterém se má stavět. ČR má zkušenosti a je důležité cílit na kvalitu, 

aby se prostředky dobře a efektivně využily. Dodal, že je prostor pro zlepšování koordinace 

na národní úrovni i pro pomoc  centrální, národní úrovně vůči regionální úrovni. 

Mgr. Martin Duda (Technologická agentura ČR) doplnil, že Technologická agentura ČR (TA ČR) byla 

ze strany MPO oslovena, zda se chce podílet na přípravě a do budoucna i na realizaci tohoto 

projektu. Mělo by se jednat o konsorciální projekt klíčových státních institucí, které disponují různými 

sety dat. V případě TA ČR by se jednalo o lepší propojení dat na projekt INKA, který mapuje inovační 

potenciál firem. Potvrdil, že projekt se začíná připravovat. 

Josef Schwarz (EK) poděkoval za zprávu o zapojení relevantních účastníků. 

Ing. Dagmar Vránová (MMR - NOK) po účasti na Řídicím výboru (ŘV) strategie inteligentní 

specializace potvrdila, že po přechodu gestorství na MPO se spolupráce s krajskou úrovní velmi 

zintenzivnila a gestor za celostátní úroveň RIS3 je s kraji ve velmi úzkém kontaktu. Domnívá se, že 

aktivitu č. 5 – Rozvoj metodické spolupráce a kompetencí týmu Národního a krajských RIS3 manažerů 

bez krajů nelze realizovat. Tato aktivita bude muset být podložena zkušenostmi ze současnosti 

a zpětná vazba ze Smart Akcelerátoru se bude muset v metodice projevit.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za doplnění. Navrhl usnesení 

a požádal o hlasování k usnesení. 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II 

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

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.1.4 pro 16. zasedání 
MV OP VVV, 

3.  schvaluje možnost uplatnění článku 70 Obecného nařízení pro projekty realizované v rámci 
výzvy,  

4.  schvaluje možný výpočet pro rata podle výdajů na VaV v poměru – Praha : ostatní kraje – 1 : 1,8. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0.  

MV OP VVV schválil Usnesení č. 1 v příloze zápisu. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za hlasování a požádal pana Hrdličku 

o představení výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Projednání metodiky výběru operací, hodnoticích kritérií a aplikace čl. 13 Nařízení 

ESF výzvy Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (PO3) 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) představil výzvu Podpora dětí a žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) (dle prezentace snímky 48 – 65, podkladové materiály 

č. 2.2.1 až 2.2.6). 

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

rozpravu. 

Mgr. Hana Splavcová (Asociace předškolní výchovy) se dotázala na předškolní vzdělávání 

v představené výzvě. 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že zejména aktivita č. 3 je zaměřena 

na posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol při práci s dětmi, které mají emoční 

psychosociální zátěž. Aktivita č. 2 cílí na žáky. I aktivita č. 4 se týká dětí v zařízeních pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy, kde se nacházejí i děti mladší 6 let. 

František Halada (Asociace základního vzdělávání) uvedl, že myšlenka podpory žáků se SVP 

a podpora učitelů je chvályhodná. Co nezvládá rodina či stát, zůstává na školách a na učitelích. 

Poukázal, že není myšleno na to, že při vyslání učitele na školení je nutno za něj suplovat. Dále 

upozornil na právní rámec. V případě, že rodiče nechtějí spolupracovat, má škola omezené pravomoci 

a ve finále jsou to velmi těžké situace. Dotázal se, zda se v projektu počítá také s legislativními 

úpravami, protože učitelé potřebují podporu i v legislativě. V současné době chybí učitelé a neustále 

ubývají, což nesouvisí jenom s financemi, ale také s pocitem vyhoření. 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) uvedl, že ŘO vychází i z dat IPs. IPs SYPO se zabývá 

podporou pedagogických pracovníků a z šetření bylo zjištěno, že 53 % pedagogů má nedostatečné 

kompetence při práci s dětmi a žáky s problémovým chováním. Neexistuje podpora pro práci s těmito 

dětmi a žáky. Je to i častý důvod odchodu z profese. K legislativním návrhům uvedl, že jednotlivé 

projekty budou sledovány a z jejich výstupů se budou čerpat i případné inspirace na legislativní 

úpravu. ŘO nechce zavazovat příjemce k tomu, aby podávali legislativní návrhy. 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) se dotázal, zda je výzva zaměřena na to,  

aby se v zařízeních služby rozšiřovaly, nebo aby byly nahrazeny jinými službami. 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že výzva je zaměřena na to,  

aby se služby transformovaly a rozšiřovaly a také vznikaly nové služby, které dosud ústavy 

neposkytují (např. služby pro práci s rodiči s nedostatečnými rodičovskými kompetencemi). 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) poděkoval za vysvětlení. Upozornil 

na nekonzistentnost věty: „Výzva umožní i rozšíření spektra služeb školských zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy…“, protože výzva umožní doplňovat a nikoliv rozšiřovat. 
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Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) poděkoval za podnět. 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) dále poukázal na to, že v cílových skupinách jsou 

„děti a žáci ve školách/třídách samostatně zřízených pro děti a žáky se zdravotním postižením 

a absolventi praktických škol jednoletých a dvouletých do jednoho roku po ukončení školní docházky“ 

ale nejsou tam uvedeni i žáci těch praktických škol. 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) reagoval, že jsou uvedeny děti a žáci 

ve školách/třídách samostatně zřízených. Praktická škola jednoletá a dvouletá je dle školského 

zákona zřízena podle § 16, odstavce 9. Tudíž děti i žáci jsou zahrnuti v první skupině. 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) poděkoval za vysvětlení. 

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková (ČOSIV) poděkovala za přípravu této výzvy. Podotkla, že v ČR 

probíhá systém změn péče o duševní zdraví, který zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví a participuje 

na něm i MŠMT a MPSV. Uvedla, že na konci roku bude vláda schvalovat Akční plán péče o duševní 

zdraví pro ČR do roku 2030. Obsahuje také kapitolu týkající se dětského duševního zdraví a opatření, 

která musí být v této oblasti uskutečněna pro to, aby fungovala multidisciplinární spolupráce, aby 

školy měly k dispozici návazné zdravotně-sociální služby. U celé řady problémových situací  

je v současné době k dispozici nemají. Školy by neměly zůstávat bez podpor při práci s dětmi  

se psychosociálními zátěžemi, které nebyly včas v systému identifikovány. Z dat České školní inspekce 

(ČŠI) vyplývá, že nejčastěji jsou používané sankce. Ty však nefungují. Tyto děti potřebují jiný typ 

přístupu. Ocenila tuto výzvu, která umožní speciálním pedagogům, psychologům a asistentům získat 

potřebné kompetence pro práci s dětmi, které potřebují speciální přístup a podporu. Uvedla,  

že v oblasti pregraduálního vzdělávání je k dispozici minimum specializovaných programů. Dodala,  

že v současné době opatrovnické soudy nařizují rodinám docházet do středisek výchovné péče 

v případě, že dítě má vážné problémy v oblasti duševního zdraví v oblasti chování. Dodala,  

že vzdělávací systém funguje, pokud je dítě emočně stabilní a jsou naplněny jeho základní potřeby. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za slova podpory. Vyjádřil naději,  

že tato výzva skutečně naplní podstatný dluh vůči vzdělávací realitě. 

Mgr. Luboš Hošek (Česká biskupská konference) poděkoval za představenou výzvu. Z důvodu 

komplementarity se dotázal, zda je žádost navázaná na účast ve výzvě 86 IROP. 

Ferdinand Hrdlička (odbor koncepce a vedení OP) odpověděl, že bodové zvýhodnění 

za komplementaritu umožní navazovat na IROP. Vyjádřil pochopení, že existuje obava, že nebudou 

podpořeny školy, které realizují tranzitní program a nerealizovaly projekt v IROP. Potvrdil, že alokace 

pro tuto aktivitu je dostatečná. 

Kateřina Kapounová (EK) připomenula, že obecné nařízení o fondech a Evropském sociálním fondu 

se musí řídit úmluvou OSN o právech lidí s postižením. Uvedla, že nelze podporovat speciální školy 

jako takové. V OP VVV je stanovena podmínka, že jediné aktivity, které jsou pro speciální školy 

povolené, jsou tranzitní programy, které umožňují vstup do samostatného života nebo 

do zaměstnání. Také nelze podporovat institucionální péči. Proto se výzva více soustředí na prevenci. 

Úmluva apeluje na to, aby děti se SVP byly „inkludovány“ v běžném systému. Dále poukázala na to, 

že v implementaci inkluze se objevily dva velké problémy pro učitele. Je to administrativa  
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a tzv. „zlobivé děti“. Jde o to, aby „zlobivé děti“ nebyly vylučovány, ale aby s nimi bylo pracováno tak, 

aby mohly fungovat v normálním kolektivu, co nejvíc je to možné. „Zlobivé děti“ jsou výzvou a ukazují 

také na stav společnosti. Upozornila na možné riziko vyhrocování konfliktů při rozšiřování legislativy. 

Prvotní má být dobrá asertivní komunikace mezi rodinou a školou, aby dítě mělo zajištěnou  

co nejúspěšnější školní docházku. Uvedla, že se předpokládá škrtání národního rozpočtu v oblasti 

práce s rodinou. Zdůraznila, že fondy danou problematiku mají startovat nově, a ne nahrazovat 

národní rozpočet. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za příspěvek. Vyjádřil naději,  

že rozpočet na rok 2020 bude vyjednán tak, aby byly jednotlivé segmenty vzdělávacího systému 

uspokojeny. Navrhl usnesení a požádal o hlasování k usnesení. 

Monitorovací výbor OP VVV pro výzvu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

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

2.  schvaluje navržená hodnoticí kritéria ve znění podkladového materiálu č. 2.2.4 pro 16. zasedání 
MV OP VVV, 

3.  schvaluje uplatnění článku 13 Nařízení o ESF pro projekty realizované v rámci výzvy v souladu 
s podkladovým materiálem č. 2.2.5 pro 16. zasedání MV OP VVV. 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdržel se 1.  

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

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

Mgr. Caithamlovou o představení Výroční zprávy OP VVV za rok 2018. 

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

za rok 2018  

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila dle prezentace (snímky 66 – 67, 

podkladové materiály č. 3.1.1 až 3.1.3) Výroční zprávu OP VVV za rok 2018. Následně vyzvala členy 

MV k dotazům. 

Eva Anderson, MSc. (MMR - NOK) připomenula, že výroční zpráva by měla být v systému SFC2014 

odeslána EK poslední týden v červnu 2019. 

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

Josef Schwarz (EK) se vrátil k připomínce k Výroční zprávě, kde bylo uvedeno, že aplikace principů 

„zelených“ zakázek není podmínkou v OP. Dotázal se, zda v příštím OP bude aplikace „zelených“ 

zakázek podmínkou. 

Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) uvedla, že se tak děje ve vazbě 

na vyjednávanou průběžnou podmínku, která se váže k environmentální oblasti. OP na to není cíleně 
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zaměřen. V okrajových oblastech, jako je např. stavba budovy, musí být splněny základní podmínky 

v environmentální oblasti. V tomto duchu bude fungovat i budoucí programové období. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínky. Navrhl usnesení 

a požádal o hlasování k usnesení.  

Monitorovací výbor OP VVV  

1.  schvaluje předložený dokument „Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání za rok 2018“ ve znění podkladového materiálu č. 3.1.2 pro 16. zasedání MV 
OP VVV, 

2.  pověřuje Řídicí orgán OP VVV předložit Výroční zprávu Evropské komisi a v jejím konečném 
znění zohlednit připomínky Evropské komise či provést nutné technické úpravy v souvislosti 
s administrací zprávy v MS2014+ a SFC2014. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel se 0. 

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

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za schválení Výroční zprávy OP VVV 

za rok 2018 a požádal ředitele Mgr. Tvaroha o představení informací o realizaci individuálních 

projektů systémových (IPs). Následně budou prezentace dvou konkrétních IPs. 

Informace o realizaci pokroku IPs 

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

v realizaci IPs (dle prezentace snímky 68 – 73, přílohy prezentace č. 6a – 11b). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za představení informací k IPs. 

Požádal Mgr. Naskeho o představení pokroku v realizaci PPUČ. 

Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním 

a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ) 

Mgr. Petr Naske (Národní ústav pro vzdělávání) představil pokrok v realizaci IPs PPUČ 

(dle prezentace snímky 74 – 88, přílohy prezentace č. 9a – 9b). 

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

Ing. Nekolu o představení pokroku v realizaci IPs SYPO. 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) 

Mgr. Jiří Nekola (Národní institut pro další vzdělávání) představil pokrok v realizaci IPs SYPO 

(dle prezentace snímky 89 – 95, přílohy prezentace č. 11a – 11b). 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za přednesení informací a upozornil, 

že v průběhu polední přestávky je možno navštívit stolky realizátorů IPs ve foyer. 
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Přestávka od 11.47 do 12:37 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že zasedání bude pokračovat informacemi 

ŘO k Evaluaci IPs IKV, KIPR, P-KAP a SRP a následně proběhne diskuse k IPs prezentovaným nebo k IPs 

představeným ve foyer. 

Informace ŘO k Evaluaci IPs: IKV, KIPR, P-KAP a SRP 

Mgr. Kateřina Bohatcová, Mgr. Jan Dušátko, Mgr. Jakub Vrobel (odbor koncepce a vedení OP) 

představili Evaluace IPs IKV, KIPR, P-KAP a SRP dle prezentace (snímky 99 – 115, přílohy prezentace 

č. 12 – 14). 

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

rozpravu. 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) na základě výsledků evaluace zmínil negativní 

reakce škol na tvorbu a využití školních akčních plánů (ŠAP) a poukázal na potřebu objektivně 

zanalyzovat vnímání přínosu krajských akčních plánů (KAP), školských akčních plánů (ŠAP), 

příp. místních akčních plánů (MAP) všemi aktéry, kterých se to týká, včetně ředitelů škol, a také 

efektivitu vynaložených prostředků. Na základě této analýzy rozhodnout o způsobu naplňování 

tzv. regionální dimenze v novém operačním programu. 

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

Uvedl, že výsledky dotazníkového šetření nelze přeceňovat. Zmíněné negativní reakce škol a výsledky 
dotazníkového šetření je nutné hodnotit v širším kontextu a s ohledem na vytyčený cíl naučit školy 
strategickému řízení a plánování. Jako příklad změny vnímání uvedl problematiku společného 
vzdělávání, kde také od počátečního odmítání došlo k pozitivnímu vývoji. ŠAP byly ve vlně šablon 
poprvé bonifikovány. Nyní stojí před ŘO i systémovými projekty úkol zjistit, jak je komunikován 
a vnímán význam plánování na krajské, regionální, či školské úrovni. Koncept KAP a MAP by měl být 
podstatně zjednodušen, zaměřen na prioritní oblasti a z formalistní stránky zaměřen spíše 
na výkonovou a praktickou. Varoval před ukvapenými závěry. Připustil, že je na místě diskutovat 
o tom, jak MAP a KAP fungují a jak je lépe využít. 

Kateřina Kapounová (EK) poděkovala za představení systémových projektů i za představení evaluací. 

Potvrdila, že je důležité zjistit, kde systémové projekty mají slabá místa a co je potřeba v budoucnosti 

udělat jinak. Také je potřebné zjistit, jaký mají tyto projekty dopad na systém. Vyjádřila zájem 

o doporučení jednotlivých projektů věcné sekci a také o to, do jaké míry jsou doporučení 

implementována do vzdělávacího systému ČR. Ocenila digitální portfolio pro učitele. Vyjádřila naději, 

že příkladů bude více. V ČR chybí střední část řízení systému. Je otázkou do jaké míry mohou být MAP 

a KAP využity jako nástroj řízení systému. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že v dlouhodobém záměru vzdělávací 

soustavy se s KAP a MAP počítá. Jsou uvedeny v dokumentu, který ukotvuje školský zákon. 

Kateřina Kapounová (EK) dodala, že zásadním smyslem systémových projektů musí být dopad 

na vzdělávací systém. Upozornila na potřebu zjistit, zda nejsou mezi systémovými projekty překryvy. 

Do budoucna by systémové projekty měly být zejména přínosné pro tvorbu vzdělávacích politik. 



 

11 
  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že v budoucím období je snaha snížit 

počet systémových projektů a zaměřit je na systémové oblasti jako je atraktivita učitelské profese, 

vzdělávání učitelů, kurikulum pro 21. století, společné vzdělávání a jeho podpora na školách. 

Kateřina Kapounová (EK) dále uvedla, že v terénu je velké množství projektů a je nutno zjistit, zda 

cílová skupina pilotních škol není již vyčerpaná, zda je dostatek expertů, mentorů. To vše by mělo být 

reflektováno ve struktuře nového programu. Konstatovala, že KIPR bude prodloužen, protože vytvořil 

standardy, které umožňují stejným způsobem ve všech poradenských zařízeních identifikovat 

specifické potřeby jednotlivých žáků. Je prodloužen, aby se standardy implementovaly 

do poradenských zařízení. Dotázala se, jakým způsobem bude implementace probíhat, aby byla 

úspěšná. Poznamenala, že když se bude přistupovat jednotně, lze výrazně ušetřit na rozpočtu. 

Zajímala se, zda se poradny nebudou centralizovat. 

Mgr. Petra Kolářová (Národní ústav pro vzdělávání) k otázce implementace standardů uvedla,  

že krajští metodici, kteří celou dobu spolupracovali s projektem KIPR, vytvořili návrh harmonogramu. 

Tento návrh bude projednán na setkání dne 25. června 2019. Ve spolupráci s kmenovou činností NÚV 

budou v následujících měsících probíhat diskusní setkání k jednotným pravidlům, aby s nimi byli 

seznámeni všichni pracovníci školských poradenských zařízení, ČŠI a zřizovatelé poradenských 

institucí – kraje. Začít by se mělo na podzim. Dále uvedla, že školská poradenská zařízení se s novými 

pravidly zatím seznamují a probíhá diskuse. Tím, že krajští metodici jsou často ředitelé speciálních 

pedagogických center, pedagogicko-psychologických poraden, nebo dlouholetí pracovníci, bude 

zajištěno, že budou schopni předávat informace svým kolegů. Zatím žádný výzkum ani ověřování 

neproběhlo. 

Kateřina Kapounová (EK) se dotázala, zda se chystá změna v řízení pedagogicko-psychologických 

poraden. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že situace je velmi složitá. Tím,  

že poradny jsou většinou příspěvkovými organizacemi krajů, je na ně dosah MŠMT jako orgánu státní 

správy téměř nulový. Soustavu poraden lze řídit pouze prostřednictvím standardů, které se vytvoří 

a které se otestují. Je snaha zefektivnit metodické řízení, zaručit jednotu tak, aby vzdělávací systém 

mohl poradny skutečně využívat a mohl se na ně spolehnout. Změna řízení by znamenala zásah 

do samosprávných kompetencí krajů. 

Kateřina Kapounová (EK) se v případě projektu PPUČ zajímala, zda dává doporučení k probíhajícím 

revizím rámcových vzdělávacích programů. Konstatovala, že v projektu SYPO se vytvářejí užitečné 

aktivity v pilotní fázi a bude důležité nezklamat pedagogickou veřejnost a zajistit udržitelnost 

metodických kabinetů. Připomněla, že se MŠMT při schvalování tohoto projektu zavázalo zajistit 

udržitelnost. Navrhla tento závazek aktualizovat. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal o vyjádření za IPs PPUČ.  

Mgr. Petr Naske (Národní ústav pro vzdělávání) potvrdil vazbu projektu PPUČ na rámcové vzdělávací 

programy. Veškeré koncepční výstupy projektu PPUČ byly předány pracovním týmům a skupinám, 

které pracují na aktualizacích rámcových vzdělávacích programů. Důležité je připravit odbornou 

veřejnost, aby uměla inovativně přistupovat k rámcovým vzdělávacím programům, inovativně učit 

a připravovat obsahy vzdělávání. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal o vyjádření za IPs SYPO.  

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová (Národní institut pro další vzdělávání) potvrdila, že s MŠMT byla 

udržitelnost IPs SYPO řešena a byla definovaná přímo v projektové žádosti. Na jaře letošního roku 

byla část udržitelnosti, která se týká poslední fáze projektu, zařazena do střednědobého výhledu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval jak evaluátorům, tak i realizátorům 

systémových projektů. 

Michael Morass (EK) postavil diskusi k IPs do širší časové perspektivy – je vidět značný posun oproti 

předchozímu období, který je dobrým příslibem také do budoucnosti. Nejen z výsledků evaluací  

je patrné, že nynější projektový přístup vede ke strategičtějšímu zaměření výzev (a nejen k čerpání). 

Do budoucna tak IPs mohou poskytnout základ k vytvoření strategických dokumentů. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za velmi relevantní poznámku 

a potvrdil, že sekce EU a ESIF je v úzkém kontaktu se strategickým oddělením, které připravuje 

Strategii 2030. Potvrdil, že výstupy budou využity. 

Dle prezentace (snímek 96) uvedl seznam IPs, ke kterým budou na příštím zasedání MV prezentovány 

informace o pokroku v realizaci. 

Váš názor nás zajímá 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyzval členy MV k účasti na zodpovězení otázek 

formou elektronického interaktivního kvízu týkajících se zejména implementace OP VVV. Následně 

poděkoval členům MV za sdělení názorů a postojů k jednotlivým oblastem, aby mohly být 

reflektovány v následujících návrzích nového OP. 

Požádal Mgr. Caithamlovou o představení nových událostí při přípravě Operačního programu Jan 

Amos Komenský (OP JAK). 

Operační program Jan Amos Komenský a programové období 2021 – 2027 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) dle prezentace (snímky 117 – 125) představila  

OP JAK. 

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

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) uvedl, že připomínkoval multifondovost, která  

je uvažována opět pouze pro vědu a výzkum (VaV). Přimlouval se, aby byly hledány „cesty“ 

a multifondovost byla umožněna i pro regionální školství. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) k tomu uvedla, že už v tomto období bude  

ŘO administrovat na 20 000 projektů. Bylo by nezodpovědné plánovat další nepřiměřené množství 

projektů, na které by nebyly zajištěny personální kapacity. MMR těmito kapacitami disponuje 

v podobě Center regionálního rozvoje. 

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) poukázal na preferenci vysokých škol a výzkumu. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) dodal, že investice ze strukturálních fondů 

do  regionálního školství podstatně neovlivňují směřování politiky regionálního školství. MŠMT 

primárně poskytuje tzv. „měkké“ dotace, které směřování politiky v této oblasti ovlivňují a investice 

jsou pouze doplňkem. Zatímco u vysokého školství investice ovlivňují směřování výzkumu a vývoje, 

což je zásadní rozdíl.  

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) doplnila, že to je dané také tím, že zřizovateli škol 

jsou obce a kraje. Proto investiční podpora regionálního školství spadá pod MMR, které má v gesci 

i strategii regionálního rozvoje. 

Ing. Aleš Sedláček (Česká rada dětí a mládeže) dodal, že z IROP neformální vzdělávání vypadává. 

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

že členové MV z MMR předají připomínku svým kolegům. Jde o to hledat cesty, aby neformální 

vzdělávání bylo též investičně podporováno. 

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (Česká konference rektorů - ČKR) informoval členy o usnesení, které ČKR 

přijala na svém jarním zasedání: 

1. ČKR požaduje maximálně 5% kofinancování z vlastních zdrojů příjemců, neboť vyšší kofinancování 

není vzhledem ke struktuře rozpočtu vysokých škol a výzkumných organizací a pravidlům veřejné 

podpory realizovatelné. 

2. ČKR požaduje zachování financování ex-ante, neboť vysoké školy a výzkumné organizace 

nedisponují dostatečnými volnými finančními prostředky pro zahájení velkých investičních projektů. 

3. ČKR požaduje, aby vysoké školy a výzkumné organizace se sídlem v Praze nebyly diskriminovány 

v přístupu k ESIF, neboť jejich výstupy a výsledky mají celorepublikový, resp. celoevropský dopad. 

Dále navrhl usnesení:  

MV OP VVV podporuje MŠMT a vyzývá Ministerstvo financí (MF) k: 

- podstatnému nezvyšování kofinancování příjemců z vlastních zdrojů oproti stávajícímu 
programovému období, neboť vyšší kofinancování není vzhledem ke struktuře rozpočtu 
potenciálních příjemců a jejich právní formě realizovatelné, 

 

- zachování financování ex-ante, neboť potenciální příjemci nedisponují dostatečnými volnými 
a účelově nevázanými finančními prostředky pro tyto projekty, 

 

- využití „obálky“ určené pro Prahu pro výzkumné a vzdělávací projekty. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za návrh usnesení, o kterém se může 

hlasovat. Požádal o další podněty. 

Michael Morass (EK) představil pohled EK, která bude programy schvalovat v rámci formálního 

procesu. Již nyní ale probíhají neformální jednání. ČR má výhodu i v tom, že většina programové 

architektury a obsahu programů je již dobře připravena a lze v ní pokračovat. Připomněl, že v únoru 

byla předložena zpráva pro ČR a nyní byla doplněna o doporučení pro jednotlivé země. Je důležité 

zapracovat do programů vzešlé dotazy či připomínky, ale je na českých autoritách, aby vyřešily 

nastavení finančních příspěvků. Osobně ex-ante financování bez vlastního příspěvku příjemců 

připisuje obrovský úspěch v šablonách, ve kterém ČR nemá obdoby. Jak však zdůraznil také 
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na Monitorovacím výboru Operačního programu Zaměstnanost (MV OP Z), tuto diskusi nelze 

zaměňovat s diskusí ke kofinancování na úrovni EU. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vysvětlení a ocenil postoje EK. 

Ing. Kateřina Budínová (MPSV – OP Z) potvrdila, že na posledním MV OP Z bylo přijato obdobné 

prohlášení a apel na MF a MMR. Jak zrušení ex-ante financování, tak u některých subjektů zvýšení 

míry národního spolufinancování může výrazně narušit absorpční kapacitu ESF jako takového. 

Vyjádřila podporu pro schválení navrhovaného usnesení. 

Ing. Miloš Rathouský (Svaz průmyslu a dopravy ČR) vyjádřil také podporu přednesenému návrhu. 

Dodal, že na základě nastavených pravidel bude nutné větší kofinancování a je otázkou, nakolik 

národní rozpočet bude schopen nárůst kompenzovat. Upozornil, že poslední slovo bude mít MF. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že navržené usnesení „podporuje“ 

a „vyzývá“. MF se jím nemusí řídit. Pro ŘO je důležité vnímat, že je podporován monitorovacím 

výborem, který je složen ze zástupců zainteresovaných stran. 

Ing. Karel Aim, CSc. (Akademie věd ČR) se znalostí rozdílů obou způsobů financování vyjádřil 

podporu přednesenému návrhu. 

Ing. Klára Droznová (Ministerstvo pro místní rozvoj – NOK) potvrdila, že na MV OP Z se k apelu 

na MF a MMR vyjadřovala. Uvedla, že předfinancování vnímá ve dvou úrovních. V případě ex-ante 

financování a kofinancování na evropské úrovni je tato problematika pro MMR prioritou. Co se týká 

kofinancování či předfinancování na národní úrovni, to je otázka, kterou se zabývá a rozhoduje MF. 

Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhají jednání k „obálce“ pro Prahu, tak se zdrží 

hlasování. Ne proto, že by nebylo správné podporovat vysoké školy na území Prahy, ale protože stále 

probíhají diskuse k využití této „obálky“, např. by mohlo být podporováno udržování vody v Praze. 

Dodala, že  MMR - NOK v relevantních případech předfinancování podporuje. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vysvětlení postoje MMR. Uvedl,  

že MŠMT se snaží vyhnout situaci, kdy by pražské subjekty začaly formálně využívat hranic 

Středočeského kraje. Nebylo by správné, aby byly postiženy za to, kde mají své sídlo, když pražské 

vysoké školy a ústavy Akademie věd mají celorepublikový a někdy i celoevropský dopad. 

Ing. Martin Bednář (Magistrát hlavního města Prahy) vyjádřil souhlas s postojem paní Droznové 

a v tomto usnesení se též zdrží hlasování. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) uvedla, že nepodceňuje problematiku zadržování 

vody, která by však mohla být financována ze státního rozpočtu. Uvedla, že pro MŠMT je důležité, 

aby nedošlo ke zmaření investic do lidských zdrojů a infrastruktury ze současného OP, což by 

nenavázáním na tyto intervence nastalo. 

PhDr. Marcela Štiková (Svaz měst a obcí ČR) poděkovala za návrh usnesení a vyjádřila mu podporu 

v plném rozsahu. 

Mgr. Petr Čáp (Národní síť Místních akčních skupin ČR, o. s.) uvedl, že toto téma bylo projednáno 

také na Národní stálé konferenci. V usnesení směrem k Ministerstvu financí co se týče cíle 
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politiky 4. Sociálnější Evropa požadovali zachování stávajících podmínek jak pro míru kofinancování, 

tak pro předfinancování. Vzhledem k „chudému“ venkovskému prostoru by mohlo dojít ke zvyšování 

sociálních disparit. Vyjádřil podporu přednesenému návrhu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za názor a shrnul proces hlasování. 

Nejprve se bude hlasovat procedurálně, zda členové MV chtějí hlasovat o navrhovaném usnesení 

týkajícím se kofinancování, ex-ante a „obálky“ pro Prahu. Následně by se hlasovalo o textu usnesení. 

Požádal o hlasování, zda členové MV souhlasí s tím, aby se hlasovalo o usnesení týkajícím  

se zmíněných tří oblastí. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdržel se 2. 

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

zabývat návrhem České konference rektorů. Požádal členy MV o hlasování k usnesení v následujícím 

znění: 

Monitorovací výbor OP VVV podporuje MŠMT a vyzývá Ministerstvo financí k: 

-  podstatnému nezvyšování kofinancování příjemců z vlastních zdrojů oproti stávajícímu 
programovému období, neboť vyšší kofinancování není vzhledem ke struktuře rozpočtu 
potenciálních příjemců a jejich právní formě realizovatelné, 

- zachování financování ex-ante, neboť potenciální příjemci nedisponují dostatečnými volnými 
a účelově nevázanými finančními prostředky pro tyto projekty, 

- využití „obálky“ určené pro Prahu pro výzkumné a vzdělávací projekty. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdržel se 3.  

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

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za návrh České konferenci rektorů 

a členům MV za hlasování. 

Josef Schwarz (EK) z pohledu Generálního ředitelství pro regionální politiku ocenil, že připravovaná 

struktura programu vychází ze základní představy EK (viz příloha D k hodnotící zprávě o České 

republice). Ocenil zapojení a partnerský přístup. Apeloval nejen na členy MV, aby se zapojovali 

do platforem na národní úrovni a přicházeli se svými postřehy i přímo za EK. Ocenil,  

že výzva Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II bude vyhlášena, protože EK by chtěla mít 

na konci roku předběžně vyhodnoceny „enabling conditions“, včetně předběžné podmínky 

inteligentní specializace. K investičním prioritám dodal, že na trhu práce v době automatizace 

a robotizace chybí top vzdělaní lidé, je potřeba připravovat kvalitní projekty v takovém duchu, jak 

jsou zachyceny v publikaci s příklady projektů, kterou účastníci zasedání obdrželi. Také poukázal 

na slabé místo, kterým je spolupráce výzkumných institucí a univerzit a soukromého sektoru. EK 

nadále podporuje program RE:START a dále apeluje na to, aby se do budoucna zlepšilo využívání 

dalších finančních prostředků například z Invest EU a HORIZON EUROPE. Sice to není přímo role OP, 

nicméně z celkového hlediska je to velmi důležité. Zhodnotil, že plán přípravy nového období je 

dobře nastaven a EK se těší na diskusi v následujících měsících. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za vyjádření a požádal 

Ing. Podrápského z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o představení projektů, 

které byly podpořeny z výzev na naplňování strategie RE:START. 

Realizace projektů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem z výzev 

pro strukturálně postižené regiony 

Ing. František Podrápský (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) dle prezentace 

(snímky 128 – 150) představil realizaci projektů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

z výzev pro strukturálně postižené regiony. 

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

rozpravu. 

Josef Schwarz (EK) ocenil práci ŘO i příjemců při realizaci kvalitních projektů. Do budoucna EK chce 

přihlédnout i k potřebám a záměrům krajů. 

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

Pololetního vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019. 

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 

Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) představila Pololetní vyhodnocení 

Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 dle prezentace (snímky 151 – 152, podkladové 

materiály č. 3.2.1 až 3.2.3). Uvedla, že OP VVV je dobře nastaven a plní pravidla. Jak již bylo 

v dopolední části zmíněno, rizikem je oblast více rozvinutých regionů v regionálním školství 

a přeplňování některých hodnot indikátorů. V programu jsou též některé indikátory, u kterých ŘO 

očekává nenaplnění. Ve většině případů je to dáno rozpady na více a méně rozvinuté regiony, kdy při 

modelaci OP nebylo možno jednoznačně odhadnout dílčí rozpady. To vše se ŘO chystá řešit v diskusi 

s EK.  

Upozornila, že ve verzi vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV, která byla členům 

zaslána před MV, byla na straně 12 v řádku k ERDF alokaci chybně zobrazena hodnota 29 924 876 €. 

Správný údaj je 122 442 764 €. Byla také upravena poznámka pod čarou, že údaje jsou uvedeny 

v celkových způsobilých výdajích, nikoliv v EU podílu. Upravený podklad bude zaslán v rámci zápisu. 

Dále informovala, že předběžný termín společného jednání všech plánovacích komisí je 

9. srpna 2019, kdy bude také projednán Harmonogram výzev na příští rok. 

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

vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 a omluvil se za chybu, která bude 

opravena. 

Josef Schwarz (EK) poděkoval za zapracování připomínek a navrhl, aby v příštím vyhodnocení byl 

reflektován také odhad vývoje plnění indikátorů do roku 2023. 
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Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) uvedla, že odhad vývoje plnění indikátorů 

do roku 2023 bude v příštím vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV obsažen. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za připomínky a navrhl konsenzuální 

přijetí usnesení: 

Monitorovací výbor OP VVV  

bere na vědomí Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019 

ve znění podkladového materiálu č. 3.3.2 pro 16. zasedání MV OP VVV se zapracovanou opravou 

na str. 12 dokumentu. 

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

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

komunikačních aktivit OP VVV. 

Komunikační aktivity OP VVV – 2019 

Bc. Jan Frisch (odbor technické pomoci OP VVV) představil realizované komunikační aktivity a také 

příklady plánovaných komunikačních aktivit (dle prezentace snímky 152 – 154).  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za prezentaci a dodal, že na Výroční 

konferenci OP VVV, která je plánována na 28. listopad 2019, bude prezentována 

a diskutována pomoc ESF při implementaci společného vzdělávání v ČR.   

Josef Schwarz (EK) poděkoval za kvalitní komunikační prostředky včetně mapy projektů a databáze 

výstupů. Do mediální kampaně doporučil zapojit osobní příběhy vědců nebo učitelů ilustrující přínosy 

projektů OP VVV.  

Různé 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval panu Morassovi za jeho 5leté 

působení v MV OP VVV, které bylo velmi přínosné z hlediska pomoci a podpory, kterou Řídicímu 

orgánu OP VVV poskytoval. 

Michael Morass (EK) poděkoval za milá slova a ocenil, že Monitorovací výbor OP VVV byl velice 

aktivní fórum, zmínil aktivity, efektivitu, strategie a výsledky jednání a ocenil, že vždy bylo široké 

zastoupení a hodně se diskutovalo. Sám je hrdý, že mohl přispět pomocí a radou v  mnohých 

oblastech a také se hodně naučil o vzdělávacím systému v ČR. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) informoval členy o dalších termínech MV, které 

jsou plánovány na 19. září a 9. prosince 2019. Poděkoval zástupcům EK za pomoc při implementaci 

OP VVV a poděkoval tlumočnicím, organizátorům i všem účastníkům zasedání. Popřál všem krásné 

léto. 

Konec jednání v 14:45 
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Hlavní závěry MV OP VVV 

MV OP VVV: 

 schválil metodiku výběru operací, hodnoticí kritéria a uplatnění článku 70 Obecného nařízení 

pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II;  

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

výzvu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 schválil Výroční zprávu o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

za rok 2018;  

 vzal na vědomí Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019; 

 přijal usnesení formou výzvy Ministerstvu financí týkající se způsobu financování projektů 

v novém programovém období. 

Přílohy zápisu: 

P1 Prezenční listina z 16. zasedání MV OP VVV  

P2 Prezentace 16. zasedání MV OP VVV, včetně příloh 

Usnesení č. 1 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 70 Obecného 

nařízení pro výzvu Strategické řízení VaVaI na národní úrovni II 

Usnesení č. 2 k metodice výběru operací, hodnoticím kritériím a uplatnění článku 13 Nařízení o ESF 

pro výzvu Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Usnesení č. 3 k Výroční zprávě o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

za rok 2018 

Usnesení č. 4 k výzvě pro Ministerstvo financí k financování projektů v novém programovém období  

Usnesení č. 5 k Pololetnímu vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2019  

 

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

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

 

V Praze 8. července 2019                                PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. 
předseda MV OP VVV 

 
v z. Mgr. Aneta Caithamlová v. r.  

místopředseda MV OP VVV 


