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Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a 

OP VaVpI 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen 

„ŘO“) se kvůli vyhlášení nouzového stavu1 intenzivně zabývá řešením jeho možných dopadů 

na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI. Snahou ŘO ve spolupráci 

s Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) a Evropskou komisí (dále jen „EK“) je nalézt 

vhodná řešení pro žadatele i příjemce, kteří se v důsledku opatření proti šíření koronaviru mohli bez 

vlastního zavinění dostat do obtíží. 

ŘO níže uvádí přehled opatření, která reagují na současný stav a budou dále doplňována. Tato 

opatření mají za cíl pomoci žadatelům a příjemcům překlenout stávající období, ve kterém nemusí 

mít vhodné podmínky pro plnění veškerých závazků a povinností vyplývajících z dokumentací OP. 

 

Dopad na lhůty 

Po dobu trvání nouzového stavu, tj. od 12. března 2020 do dne, ve kterém dojde k ukončení 

nouzového stavu (včetně), se aplikují principy vyšší moci, včetně stavění lhůt. Jedná se o lhůty 

vyplývající z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, Pravidel pro žadatele a příjemce 

zjednodušených projektů, Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK, Příručky pro příjemce OP 

VaVpI, resp. z právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nikoli však o lhůty vyplývající přímo ze 

zákona. Jedná se o možnost, kterou příjemce může využít v případě dopadu nouzového stavu na 

administraci žádosti o podporu či realizaci projektu. Přesto však vyzýváme příjemce k realizaci 

projektu dle původních lhůt, pokud je to možné. 

ŘO přes určité obtíže plynoucí z přijatých opatření dále pracuje v maximálně možném rozsahu 

a administrace výzev a projektů je zajištěna. 

Systémové depeše oznamující blížící se konec lhůt budou v ISKP14+ příjemcům dále automaticky 

zasílány, není tím však dotčeno výše/dále uvedené.                       

Informace pro žadatele OP VVV: 

V procesu schvalování žádostí o podporu neběží v případě dopadu nouzového stavu na administraci 

žádosti o podporu po dobu trvání tohoto stavu níže uvedené lhůty: 

- pro odstranění vad žádosti o podporu ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí, 

která je obvykle stanovena na 10 pracovních dnů, 

- pro doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory žadatelem, 

                                                
1 Nouzový stav byl vyhlášen na území České republiky vyhlášeného vládou v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na 
prokázání výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2, dále jen „koronavirus“) na dobu 30 dnů 
od 12. března 2020 od 14:00 hodin, https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-
nouzoveho-stavu-180234/. 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
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- pro podání připomínek k podkladům v procesu schvalování, která je stanovena 

na 15 kalendářních dnů. Žadatel po dobu trvání nouzového stavu může podat připomínky 

nejen prostřednictvím daného modulu v MS 2014+, ale i prostřednictvím datové schránky 

nebo interní depeše v IS KP14+. V případě, že žadatel bude reagovat ve stanovené lhůtě, ŘO 

stále preferuje podání připomínek prostřednictvím daného modulu v MS 2014+. 

U aktuálně otevřených výzev zůstávají s výjimkou výzvy č. 02_18_053 v platnosti termíny ukončení 

příjmu žádostí uvedené v textu výzev. U výzvy č. 02_18_053 Mezinárodní mobilita výzkumných, 

technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací může být termín pro podání 

žádosti o podporu stanovený nyní na 30. dubna 2020 v případě potřeby prodloužen, a to v závislosti 

na mimořádných opatřeních vlády a době trvání nouzového stavu. Žadatelé budou o případném 

prodloužení termínu pro podání žádosti informováni s dostatečným předstihem. 

Informace pro příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI: 

U projektů s vydaným právním aktem o poskytnutí/převodu podpory neběží v případě dopadu 

nouzového stavu na realizaci projektu po dobu trvání tohoto stavu níže uvedené lhůty: 

- zahájení realizace projektu do 6 měsíců od podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu 

podpory, 

- předložení průběžných a závěrečných zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu, 

- předložení žádosti o změnu, 

- předložení průběžných a závěrečných zpráv o udržitelnosti, 

- předložení, resp. doplnění chybějících dokumentů či zdůvodnění v rámci administrace zpráv 

o realizaci, žádostí o platbu, žádostí o změnu a zpráv o udržitelnosti, 

- pro podání připomínek k podkladům ŘO u projektů v realizaci, která je stanovená nejpozději 

do 15 kalendářních dní ode dne doručení oznámení příjemci. 

ŘO OP VVV jakožto kontrolní orgán pozastavuje kontrolní úkony v rámci provádění veřejnosprávních 

kontrol na místě. Lhůty kontrolního procesu stanovené ze strany ŘO kontrolovaným osobám u 

zahájených veřejnosprávních kontrol, včetně lhůt pro podání námitek proti kontrolním zjištěním 

uvedeným v protokolu o kontrole, neběží od 12. března 2020 do dne, kdy dojde k ukončení 

nouzového stavu (včetně). V případě potíží s dodržením lhůt po obnovení jejich běhu bude v 

individuálních případech přihlíženo k odůvodněným žádostem o případné prodloužení lhůt daných 

kontrolovaným osobám ze strany ŘO. 

 

Dopad na způsobilost výdajů 

Kvůli šíření koronaviru a vyhlášení nouzového stavu mohou příjemcům vznikat výdaje související 

např. s nerealizovanými aktivitami (výdaje na stornopoplatky), s prováděním činností mimo běžné 

pracoviště atd.  

V tuto chvíli ŘO předpokládá následující řešení, která jsou předmětem intenzivních jednání s MMR 

a s EK: 
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- v případě již uskutečněných výdajů a stornopoplatků vzniklých z důvodu zrušení akce ze 

strany organizátora bude možné výdaje považovat za způsobilé;  

- konala/koná-li se akce v oblasti, kam dle stanoviska Ministerstva zahraničních věcí ČR nebylo 

doporučeno občanům ČR cestovat, nebo konala/koná-li se akce v době vyhlášeného 

nouzového stavu v zahraničí, bude možné výdaje považovat za způsobilé, a to i v případě, 

že akce nebyla ze strany organizátora zrušena; 

- v případě, že se jedná o výdaje vázané na zaměstnance, kterého se týká ochranné opatření 

vydané Ministerstvem zdravotnictví, nebo pokud byl zaměstnanec umístěn do karantény 

z jiného důvodu (např. přišel-li do styku s osobou nakaženou koronavirem) anebo sám 

onemocněl, bude možné výdaje považovat za způsobilé. 

Bližší specifikace podmínek způsobilosti včetně způsobilosti jednotkových nákladů u tzv. šablon 

bude upřesněna.2 V současné době doporučujeme zatím výše uvedené výdaje do ŽoP nepředkládat 

a vyčkat na finální stanovisko ŘO. Výdaje bude případně možné zařadit na soupisky dokladů 

v následujících ŽoP. 

 

Dopad do harmonogramu realizace aktivit projektu 

Kvůli aktuální situaci může docházet k dopadům do harmonogramu realizace aktivit projektu. 

Změny harmonogramu realizace aktivit projektu budou řešeny individuálně na úrovni každého 

projektu. Příjemce může požádat o prodloužení realizace projektu, v žádosti o tuto změnu však musí 

respektovat maximální délku trvání projektu a nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 

projektu, které je stanoveno ve výzvě.  

V případě, že doba realizace projektu příjemce již dosahuje maximální délky trvání projektu a/nebo 

je den ukončení realizace stanoven na nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu, 

nemůže příjemce nyní žádat o prodloužení realizace projektu. V tomto případě se příjemci 

doporučuje ŘO o nastalém stavu neprodleně informovat (týká se i projektů, kterým dosud nebyl 

vydán právní akt a/nebo dosud nedošlo k zahájení realizace projektu). ŘO posoudí možnosti úpravy 

maximální délky trvání projektu a nejzazšího data pro ukončení realizace projektu v textu výzev, u 

kterých by hrozilo ohrožení splnění cílů projektů.  

U projektů, u kterých dosud nebyl vydán právní akt, doporučuje ŘO příjemcům důkladně zvážit, zdali 

budou schopni naplnit plánované a schválené aktivity projektu, a případně přistoupit k úpravám 

prostřednictvím změnového řízení ještě před vydáním právního aktu. 

 

Dopad do plnění finančních milníků projektu 

Vzhledem k tomu, že aktuální situace může zkomplikovat čerpání v rámci projektů (nerealizované 

akce, přeprava přístrojů/zboží kvůli dopravním omezením a další), si je ŘO vědom toho, že může být 

ovlivněno i plnění finančních milníků projektů. O opatřeních ŘO budou příjemci informováni. 

                                                
2 Bude doplněno stanovisko ŘO z 12. března 2020: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-
koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op-vvv.htm. 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op-vvv.htm
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/informace-k-dopadu-koronaviru-na-zjednodusene-projekty-op-vvv.htm
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Dopad do plnění indikátorů 

Kvůli změnám v harmonogramu aktivit vyvolaných aktuální situací může docházet k ohrožení 

naplnění cílových hodnot indikátorů. Případné snížení cílových hodnot indikátorů je podstatnou 

změnou a bude řešeno individuálně na úrovni jednotlivých projektů. Se změnou hodnot indikátorů 

může být spojeno i snížení celkových způsobilých výdajů projektu, a to v souvislosti s případnými 

nerealizovanými aktivitami, na které mohly být v rozpočtu projektu alokovány finanční prostředky. 

 

 

O konkrétních postupech a způsobech řešení nastalých situací budou žadatelé a příjemci dále 

informováni. Činnost ŘO je zachována bez větších omezení. Žadatelé/příjemci mohou využívat své 

dosavadní kontakty (zejména interní depeše a mobilní telefony) na pracovníky ŘO.3  

                                                
3 V případě nutnosti lze využít kontakty uvedené na webových stránkách OP VVV: 
https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kontakty-na-pracovniky-sekce-eu-a-esif-msmt-behem-stavu-nouze.htm 

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/kontakty-na-pracovniky-sekce-eu-a-esif-msmt-behem-stavu-nouze.htm

