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Zápis z 24. zasedání Monitorovacího výboru 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(MV OP VVV) 

 

Datum konání:   5. května 2022 

Místo konání:  IRIS HOTEL EDEN, Vladivostocká 2, 100 00 Praha 10 

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

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

Program: 

Podpora MŠMT Ukrajině – informace 

Hlavní události od minulého MV OP VVV – informace  

Přehled čerpání, predikce a plnění pravidla N+3 – informace 

Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2021 – k projednání a ke schválení 

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 – na vědomí 

Komunikační aktivity OP VVV – informace 

Informace o realizaci IPs: 

- Úvodní informace k IPs – prezentace ŘO 

- Národní centrum pro elektronické informační zdroje (CzechELib) – NTK – prezentace příjemce 

- Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 – MPO – prezentace příjemce 

- Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NPI ČR – prezentace příjemce 

Informace k přípravě OP JAK – informace  

Různé 

 

Začátek jednání v 9:35 hod. 

Zahájení, úvodní slova 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přivítal členy Monitorovacího výboru (MV), 

představil program zasedání a konstatoval usnášeníschopnost pléna.  

Zmínil aktuální stav končícího OP VVV a s tím související úspěšně vyčerpané nebo zazávazkované 

finanční prostředky, které pozitivně ovlivnily český výzkumný a vzdělávací prostor. Poděkoval členům 

MV a institucím, které členové MV zastupují, za přispění k co nejlepšímu zacílení evropských peněz 

a obhájení principu adicionality.  

Pavel Tychtl (EK, DG EMPL) představil svého kolegu Lukáše Pachtu, který bude také spolupracovat na 

OP JAK.  
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Sdílel zkušenost z nedávného MV Operačního programu Praha – pól růstu ČR, kde byly představeny 

dva projekty zaměřené na pomoc Ukrajině týkající se práce komunitního centra v Radotíně 

a na Fakultní základní škole v Praze 13, kdy v obou případech je začleněno mnoho ukrajinských dětí. 

Pomoc uprchlíkům ze strany ČR je z pohledku EK vnímána velmi pozitivně. ČR je vnímána jako země, 

která je solidární vůči ukrajinským uprchlíkům. V oblasti školství je toto velmi důležité zejména 

s ohledem do budoucnosti.  

Ujistil, že EK intenzivně pracuje na schválení OP JAK, aby z něj mohly být co nejdříve čerpány finanční 

prostředky a též podporovány aktivity vedoucí k integraci Ukrajinců v ČR. EK záleží na dobré spolupráci 

s ČR a též na tom, aby výsledky této spolupráce byly ku prospěchu všem.   

Lukáš Pachta (EK, DG EMPL) se představil jako nový člen českého týmu EK z Generálního ředitelství 

pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL). Primárně má na starosti Operační 

program Zaměstnanost (OP Z) a Operační program Zaměstnanost plus (OP Z+) a podílí se i na práci pro 

OP VVV a OP JAK. Potvrdil, že EK se snaží, aby OP JAK byl co nejdříve schválen. Konstatoval, že finanční 

prostředky stávajících OP jsou zpravidla z naprosté většiny již řádně vyčerpané, i z tohoto důvodu je 

snaha o co nejrychlejší schválení OP JAK tak, aby aktivity pro školy, do nichž bude od září mířit velké 

množství ukrajinských žáků, byly finančně zajištěny. 

Pavla Pipková (EK, DG REGIO) se též představila a zmínila, že pracuje pro OP VVV a OP JAK za Generální 

ředitelství pro regionální a městkou politiku (REGIO) pro oblast výzkumu a inovací. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) představil program 24. MV OP VVV (dle prezentace 

(snímky č. 2 a 3). 

Dle prezentace (snímky č. 5–25) představil pomoc ČR uprchlíkům z Ukrajiny. Dále potvrdil, že se ČR díky 

její aktivitě v tomto smyslu dostává ocenění z nejvyšších úrovní evropské politické scény. Upozornil, že 

počet ukrajinských uprchlíků, kteří budou mířit do českých škol, se rovná počtu dětí celého jednoho 

populačního ročníku, což vnímá jako výzvu pro kapacitu vzdělávacího systému ČR. Byl vyhotoven 

průzkum MŠMT, ve kterém byly zjišťovány volné kapacity ve školách a počet zapsaných ukrajinských 

dětí a žáků. Z průzkumu vyplývá, že součtové kapacity pro přijetí této vlny dětí s povinnou školní 

docházkou jsou dostatečné, avšak upozorňuje na extrémní rozdíly mezi jednotlivými obcemi a kraji. 

Z toho vyplývá, že ČR bude muset v budoucnu přistoupit k „realokaci“, tato problematika je řešena na 

Ústředním krizovém štábu. Informoval, že v případě SŠ klesá celkový počet všech žáků, ale zároveň 

roste podíl ukrajinských žáků. Uvedl, že v současné době se zúčastnilo 367 ukrajinských žáků 

přijímacího řízení na SŠ. Současná migrační vlna je do značné míry spontánní a dosud se ji daří 

spontánně regulovat, resp. vstřebávat do území, a to díky ředitelům, učitelům i samosprávám a NNO. 

Do budoucna je však nutné, aby stát reagoval na systémové úrovni.  

Zmínil právní předpis „Lex Ukrajina“, který rozvolnil povinnost zápisu dítěte školou povinného do 90 

dnů do ZŠ a zároveň umožnil zřízení adaptačních skupin. Do konce srpna mohou vznikat a fungovat 

ryze ukrajinské skupiny zaměřené na adaptaci dětí a žáků. Od 1. září budou děti začleněny do 

jednotlivých tříd dle věku. Z hlediska rovného přístupu a s respektem k lidským právům by nebylo 

správné, aby vznikaly segregované školy či třídy pouze pro ukrajinské děti (lze zvážit variantu celo-

ukrajinské třídy např. v případě přetížení školy), nebo aby jim bylo umožněno povinnou školní 

docházku nerealizovat. Je důležité naplňovat princip integrace, nikoliv princip separace. V tomto 

budou nápomocny projekty z připravované výzvy OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, 

díky jimž lze využít pozice školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga apod. 

Ukrajinské děti lze podpořit prostřednictvím OP JAK v rámci cílové skupiny dětí ohrožených školním 

neúspěchem.  
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Předseda MV zmínil rozvolnění regulované učitelské profese pro Ukrajince, tj. všichni, kdo splňovali 

učitelskou kvalifikaci na Ukrajině, jsou považováni po dobu 1 roku za kvalifikovaného učitele v ČR. Toto 

opatření považuje za velmi důležité. Zjednoduší se tím přijímaní Ukrajinců jako učitelů a asistentů. Bude 

na Ukrajincích samotných, zda si takovou práci najdou, resp. na školách, zda si takového učitele 

vzhledem k chybějící evidenci samy vyhledají.  

Byly zmíněny i další změny dotýkající se vysokého školství, kdy pro pokračování ve studiu a nový zápis 

ke studiu stačí čestné prohlášení. Je řešena otázka jazykových kompetencí. Obecně platí, že studium 

v česko-jazyčném studijním programu je zdarma, pakliže by ukrajinští studenti chtěli studovat 

v anglicko-jazyčném studijním programu, je toto studium za poplatek. Univerzita ovšem může 

od poplatku upustit.  

Předseda MV dále uvedl, že na webových stránkách ministerstva byl zveřejněn podrobný výklad „Lex 

Ukrajina“. Na webových stránkách www.edu.cz jsou zveřejněny informace pro ředitele, učitele i pro 

rodiče. Současně tyto stránky odkazují na web ukrajinského Ministerstva školství nabízející národní 

školu online, v jejímž rámci lze nalézt centralizovaná kurikula.  

Dále byla zmíněna informace o vyhlášené šablonové výzvě na adaptační kurzy z národních zdrojů 

a o vyhlášení nových výzev z projektu ERASMUS+. Dále byly České republice navýšeny tzv. Norské 

fondy, v jejichž rámci je připravena výzva pro VŠ na vzdělávání ukrajinských učitelů a pro studenty. 

Ocenil práci kolegů z Domu zahraniční spolupráce na vytvoření webových stránek pro nabídku VŠ, 

vzdělávacích a sociálních programů apod. https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/ a dále 

webových stránek pro práci výzkumníků v ČR https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/. Návštěvnost 

těchto webových stránek je velmi vysoká.  

Lukáš Pachta (EK, DG EMPL) dodal, že EK a Evropský parlament oceňují práci a nasazení MŠMT ve věci 

pomoci ukrajinským dětem a jejich rodičům v ČR a roli neziskového sektoru při pomoci Ukrajině, vlnu 

solidarity a celkově akceschopnost ČR.  

Mgr. Kateřina Neveselá (MMR – NOK) zmínila přípravu iniciativy deseti členských států, ve které žádají 

zjednodušení a větší flexibilitu v pravidlech pro programová období 2014-2020 a 2021-2027. Důvodem 

je snaha pomoci čelit následkům migrační krize a nepřímým dopadům vyvolaným krizí v energetickém 

sektoru. Vyzývá k reakci EK na tuto inciativu v dohledné době. 

 

Hlavní události od posledního MV OP VVV 

 
Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) uvedla, že nová výzva k předkládání projektů nebyla 

v OP VVV v období od konání minulého MV vyhlášena a ani se vyhlášení nové výzvy neplánuje. Dle 

prezentace (snímek č. 25) připomněla poslední otevřené výzvy Individuální projekty technické pomoci, 

týkající se MŠMT jakožto příjemce, a Akční plánování v území, v níž se v současné době vydávají 

rozhodnutí.   

Dle prezentace (snímky č. 27 a 29) informovala o dopadech pandemie covid-19 na realizaci projektů 

OP VVV, které se vlivem válečného konfliktu na Ukrajině prohloubily. Konstatovala, že oba tyto faktory 

v kombinaci s kurzovými změnami mají negativní dopad na alokaci programu ve smyslu jeho 

přezávazkování. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že příjemci byli průběžně informováni 

o protiruských sankcích, jenž však nemají velký dopad na projekty OP VVV. Výjimkou je jeden projekt 

https://www.studyin.cz/ukraine-scholarships/
https://www.studyin.cz/ukraine-scientists/
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Akademie věd ČR (AV ČR), který potřebuje zařízení vyráběné jenom v Ruské federaci. Kdyby toto 

zařízení nebylo dodáno, nebude pravděpodobně naplněn cíl projektu. Dodal, že EK je o tomto stavu 

informována a k řešení tohoto problému budou probíhat jednání s AV ČR na nejvyšší úrovni. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) dodala, že dopad na projekty má kromě pandemie 

covid-19 též změna kurzu Kč vůči euru. Vzhledem k tomu, že příjemci OP VVV jsou převážně 

z veřejnoprávního sektoru, došlo k prodlužování projektů. Uvedla, že je vyvíjena snaha o úpravu 

pravidla týkajícího se flexibility tak, aby bylo možno využít volné prostředky ČR jako celek, napříč fondy, 

a využít tak finanční prostředky i operačních programů, které je kvůli pandemii nedočerpají.  

Dále dle prezentace (snímky č. 32 až 36) představila stav čerpání finančních prostředků v OP VVV 

i plnění pravidla N+3. Vzhledem k tomu, že plnění pravidla N+3 pro rok 2022 bylo splněno již v loňském 

roce a na konci tohoto roku se očekává ve výši 136,3 %, se nyní může ŘO více zaměřit na pomoc 

příjemcům s naplněním účelu dotace v projektech.  

Výroční zpráva o implementaci OP VVV za rok 2021 

Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) představila dle prezentace (snímky č. 37 až 

39) Výroční zprávu o implementaci OP VVV za rok 2021. Ke zprávě nebyly zaslány žádné připomínky 

a po projednání a schválení členy MV bude předána ke schválení EK prostřednictvím informačního 

systému SFC2014. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) otevřel rozpravu k Výroční zprávě o implementaci 

OP VVV za rok 2021. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný dotaz, navrhl usnesení (dle prezentace 

snímek č. 39) a požádal o hlasování. Usnesení bylo hlasy všech přítomných členů přijato.  

 

Monitorovací výbor OP VVV  

schvaluje předložený dokument „Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání za rok 2021“ ve znění podkladového materiálu č. 2.2 pro 24. zasedání MV OP VVV 

a 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 informačních systémech MS2014+ a SFC2014. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV.  

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

 

Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 

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

Strategického realizačního plánu na rok 2022 dle prezentace (snímek č. 41) a vysvětlila, že z důvodu 

vyčerpané alokace programu se již nové výzvy nevyhlašují. 

Dodala, že v programovém období 2021-2027 nebudou zpracovávány výroční zprávy, ale pro 

informování členů MV bude předkládán dokument Průběžná realizační zpráva.  
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl usnesení (dle prezentace snímek č. 42) 

a požádal o hlasování. Usnesení bylo hlasy všech přítomných členů přijato. 

Monitorovací výbor OP VVV  

bere na vědomí předložené Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu na rok 2022 

ve znění podkladového materiálu č. 2.2 pro 24. zasedání MV OP VVV. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

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

Komunikační aktivity OP VVV  

Bc. Jan Frisch (ředitel odboru technické pomoci) představil dle prezentace (snímky č. 44 až 49) 

komunikační aktivity od posledního MV OP VVV. Uvedl, že se připravuje poslední číslo newsletteru 

Novvvinky OP VVV, který mimo shrnutí výzev a článku k evaluacím OP VVV obsahuje také rozhovor 

s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a novou rektorkou Univerzity Karlovy. Dále byly zveřejněny 

čtyři nové rozhovory s realizátory projektů. Průběžně je doplňována Mapa projektů OP VVV i Databáze 

výstupů projektů OP VVV.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vyjádřil přání, aby příjemci při tiskových zprávách 

i vyjádřeních do médií vždy zmiňovali, že projekt byl podpořen z finančních prostředků Evropské unie. 

Bc. Jan Frisch (ředitel odboru technické pomoci) poděkoval za doplnění a dodal, že na komunikačních 

kanálech, zejména facebookovém profilu OP VVV, jsou uváděny dny otevřených dveří, či významné 

události na projektech. Na webových stránkách opvvv.msmt.cz jsou zveřejněny informace pro 

příjemce „Pokyn náměstka pro řízení pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF k dopadům 

ruské agrese vůči Ukrajině“, „Podpora ukrajinským studentům a vědcům“ a „Jak mohou projekty OP 

VVV pomoct uprchlíkům z Ukrajiny?“. 

V prosinci 2021 byly spuštěny webové stránky opjak.cz, které se začínají plnit aktualitami 

a informacemi o OP JAK. V lednu 2022 byl vytvořen facebookový profil OP JAK. Dále se připravují letáky 

k šablonám a účast na Dni Evropy, který se bude konat na Střeleckém ostrově 9. května. Plánuje se 

závěrečná konference OP VVV a zároveň zahajovací konference OP JAK, která by se měla uskutečnit 

v září 2022.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za prezentaci komunikačních aktivit 

a zdůraznil návaznost mezi OP VVV a OP JAK. Stále bude fungovat stejná konzultační linka pro šablony. 

Informace k těmto výzvám budou zveřejňovány postupně.  

 

Informace k realizaci individuálních systémových projektů (IPs) 
Mgr. Stanislav Tvaroh (ředitel odboru administrace projektů regionálního školství) představil dle 

prezentace (snímky č. 51 až 55) přehled a základní informace k pokroku v realizaci IPs a také zajímavosti 

z realizace IPs CzechELib, SYPO, MPO-RIS3, P-KAP, SRP a PPUČ.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) ocenil práci realizátorů IPs, kteří dokáži reagovat 

na situaci s pandemií covid-19 i s agresí proti Ukrajině. Upozornil, že následně budou představeny IPs 

CzechELib, RIS3 a SYPO. Dodal, že na IPs CzechELib bude v OP JAK navazovat projekt zaměřený 

https://opvvv.msmt.cz/
https://opjak.cz/
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na tematiku open science. Podle evropské legislativy do roku 2030 musí členské státy open science 

implementovat.  

 

Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechELib – NTK  

Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna) uvedl, že EK požádala NTK, aby tento IPs mohl být 

použít jako vzor. V OP JAK se NTK bude snažit podpořit nejen nákup zdrojů, ale i podporu publikování. 

Dále dle prezentace (snímky č. 59 až 66 a přílohy k prezentaci č. 6a a 6b) představil realizaci IPs 

CzechELib.  

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za prezentaci a otevřel k IPs CzechELib 

diskusi. 

doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. (Rada vysokých škol) poděkoval jak NTK, tak MŠMT, protože tento 

projekt vysokým školám velice pomohl. Je oceňován i ze strany zahraničních studentů. 

Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 - MPO 

Ing. Ivana Križanová (MPO) představila realizaci IPs Systémová podpora implementace a řízení 

Národní RIS3 dle prezentace (snímky č. 67 až 71 a příloha k prezentaci č. 7). 

Pavel Tychtl (EK, DG EMPL) poděkoval za prezentaci projektu. Vzhledem k tomu, že jsou v ČR velké 

sociálně-ekonomické rozdíly, dotázal se na jich reflektování na krajských panelech a také, zda je 

identifikován posun a perspektiva do budoucna v zaostávajících krajích. Zajímal se o propojení 

účastníků i o největší účastníky v projektu. 

Ing. Ivana Križanová (MPO) odpověděla, že v Národních inovačních platformách se setkávají zástupci 

samospráv, soukromé sféry i inovační instituce a dochází k jejich propojení. Vnímá rozdíl v krajích 

ve všech oblastech. Za dobu realizace projektu došlo zejména k zajištění intenzivnější komunikace mezi 

národní a krajskou úrovní, která by se měla zintenzivnit i spuštěním webového portálu.    

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) dodala, že v programovém období 2021-2027 

budou muset být v souladu s RIS3 strategií všechny výzkumné projekty, tedy celá Priorita 1.  

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) – NPI ČR 

Mgr. Jiří Nekola (NPI ČR) dle prezentace (snímky č. 72 až 79 a příloha k prezentaci č. 8a a 8b) představil 

IPs SYPO.  

Informace k přípravě OP JAK – aktuální stav vyjednávání 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že OP JAK doznal oproti OP VVV změn jak 

v nastavených cílech, tak i v alokaci programu, kde došlo ke snížení alokace ESF+ a navýšení podílu 

alokace ERDF. 

Mgr. Aneta Caithamlová (místopředsedkyně MV) představila dle prezentace postup vyjednávání 

OP JAK (snímek č. 63).  Sdělila, že již proběhla jednání stínových Plánovacích komisí programu 

k věcnému záměru výzev Teaming CZ I, Individuální projekty systémové VaV I a Špičkový výzkum, 

Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro SŠ a VOŠ I a Individuální projekty systémové – Vzdělávání. 

V závěru jednání proběhla diskuze k naplňování principu partnerství v OP JAK, jejíž záznam je uveden 

v příloze č. 3 k zápisu. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) poděkoval za účast a ukončil jednání.  

Jednání bylo ukončeno v 12:40 hod. 

Hlavní závěry MV OP VVV 

MV OP VVV: 

• schválil Výroční zprávu o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
za rok 2021;  

• vzal na vědomí Pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 2022. 
 

 
Přílohy zápisu: 

• P1 Prezenční listina z 24. zasedání MV OP VVV 

• P2 Prezentace 24. zasedání MV OP VVV, včetně příloh 

• P3 Záznam diskuse k uplatňování principu partnerství v OP JAK 

• Usnesení č. 1 k Výroční zprávě o implementaci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání za rok 2021 

• Usnesení č. 2 k Pololetnímu vyhodnocení Strategického realizačního plánu OP VVV na rok 

2022 

 

Zapsal:   sekretariát MV 

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

   

 

 

   

 

V Praze 10. června 2022                               PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. v. r. 

     předseda MV OP VVV 

 


