
 

  

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ MONITOROVACÍHO VÝBORU  
OPERAČNÍHO PROGRAMU JAN AMOS KOMENSKÝ 

Datum konání:   23. června 2022 

Místo konání:   AVI – jednací sál Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská 4, Praha 1 

Účastníci jednání:  členové, hosté a stálí hosté Monitorovacího výboru (MV) Operačního 
programu Jan Amos Komenský (OP JAK) dle prezenční listiny 

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

  

PROGRAM 

Informace o OP JAK       (informace) 

Informace o činnosti PKP OP JAK     (informace) 

Publicita OP JAK       (informace) 

Formální převzetí usnesení nultého MV OP JAK   (převzetí usnesení)  

Metodika výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvy:  (projednání a schválení)  

Priorita 1 

• Špičkový výzkum  
• Smart Akcelerátor+ I  
• MSCA – Fellowships-CZ  
• MSCA COFUND CZ  

Priorita 2 

• IPs Vzdělávání  

Priority 3 a 4 

• Technická pomoc ERDF  
• Technická pomoc ESF+  

Charty individuálních projektů systémových v Prioritě 1: (projednání a schválení) 

• Charta IPs pro NRIS3 z výzvy IPs VaV I  
• Charta IPs pro CARDS z výzvy IPs VaV I  
• Charta IPs pro EOSC-CZ z výzvy IPs VaV I  

 

Začátek zasedání v 9:30. 

ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVA 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přivítal přítomné na zasedání Monitorovacího 
výboru OP JAK. Vyjádřil potěšení nad schválením OP JAK ze strany EK. Proces schvalování a obhajování 
na národní a evropské půdě zhodnotil jako náročný. Poděkoval všem stakeholderům a všem 
zaměstnancům Řídicího orgánu za úsilí, které přípravě OP JAK věnovali. Zmínil, že v dnešní době jsou 
určité hodnoty relativizovány, avšak otázky lidských práv, svobody a demokracie nesmí být nikdy 
zpochybňovány. Doufá, že OP JAK přispěje k tomu, aby tyto hodnoty byly akcentovány ať už při řešení 
dopadů ruské agrese proti Ukrajině v ČR, nebo v případě otázek sociálního vyloučení a implementace 
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inkluzivního vzdělávání. V souvislosti s aplikovatelným výzkumem věří, že OP JAK pomůže nastartovat 
systémové změny a též podpořit definování špiček v této oblasti. Uvedl, že změny, které budou 
v oblasti výzkumu nastartovány díky podpoře z OP JAK, budou velice přínosné. 

Představil zástupce Evropské komise a předal jim slovo. 

Pavel Tychtl (EK, DG EMPL) poděkoval MŠMT za spolupráci při přípravě nového OP. Uvedl, že ČR je 
první zemí EU, která má schválené oba OP z ESF+, konkrétně OP JAK a OP Zaměstnanost+. Zmínil české 
předsednictví v Radě Evropské unie od 1. července. Uvedl, že předsednictví vnímá jako šanci ukázat 
přínos ČR k vývoji a budoucnosti Evropy, vyzdvihl téma vzdělání. 

Navázal na hodnoty zmiňované panem náměstkem Velčovským a uvedl, že si je vědom, že oblast, 
kterou na MV OP JAK za EK reprezentuje a která je financovaná z ESF+, se týká zejména inkluzivního 
vzdělávání. Informoval, že spolu s kolegy z dalších generálních ředitelství navštívili Ostravu, Brno 
a Prahu a tam působící segregované ZŠ, jejichž žáky jsou většinou romské děti. Konstatoval, že tyto děti 
mají velmi malou šanci dostat se do hlavního vzdělávacího proudu a získat profesní perspektivu. OP 
JAK vnímá jako velkou příležitost zmíněné hodnoty konkrétním způsobem naplnit. Uvedl, že situace 
není akceptovatelná, je nutné ji změnit, a věří, že OP JAK v této oblasti bude hrát důležitou úlohu. 
Ocenil, že OP JAK má specifický cíl zaměřený na romskou problematiku. Dále zmínil, že z hovorů 
s romskými organizacemi vyplynulo, že začlenění ukrajinských dětí se zdá být bezproblémové, avšak 
integrace romských dětí se po několik generací z různých důvodů příliš nedaří. 

Pavla Pipková (EK, DG REGIO) pozdravila přítomné a poděkovala za spolupráci při vyjednávání OP JAK. 
Ocenila, že je již možné zahájit skutečnou implementaci podpory výzkumu, vývoje a inovací. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) poděkovala zástupcům EK i kolegům 
za přípravu OP JAK. Uvedla, že do přípravy OP JAK zasáhla pandemie covid-19 i agrese na Ukrajině, 
o to byla situace a příprava složitější. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) informoval, že MV je usnášeníschopný a že pro 
potřeby zápisu je pořizován zvukový záznam. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) představil program zasedání OP JAK a požádal 
o jeho schválení. 

MV OP JAK schvaluje návrh programu zasedání v souladu s podkladem č. 1.0. 

Program byl konsenzuálně schválen. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) vysvětlila bod programu týkající se převzetí 
usnesení nultého zasedání MV OP JAK, protože legitimitu má MV až po oficiálním schválení OP JAK, 
a představila seznam členů MV OP JAK. 

Dle prezentace (snímky č. 9 až 12) informovala o činnosti Plánovacích komisí programu (PKP). 
Upřesnila, že PKP pro Prioritu 1 a pro Prioritu 2 projednávají návrhy výzev, zatímco MV schvaluje 
hodnoticí kritéria pro výběr projektů. PKP hlavní projednává a schvaluje harmonogram výzev. 

Dále uvedla, že vzhledem ke schválení OP JAK až dne 9. června 2022 došlo ještě před schválením 
samotného OP k vyhlášení 3 výzev, které z důvodu zachování časové kontinuity podpory nebylo možné 
vyhlásit později. Jednalo se o výzvu Teaming CZ-I vyhlášenou dne 18. května 2022, která navazuje na 
termíny programu Horizont Evropa. Dále byly vyhlášeny výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ 
a VOŠ I, jejichž vyhlášení bylo načasované tak, aby školy mohly realizovat projekty již od září 2022. 
Informovala o alokaci vyhlášených výzev a počtu zaregistrovaných a rozpracovaných žádostí ve výzvách 
Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) zdůraznil, že včasným vyhlášením těchto výzev 
byla překlenuta propast, která by ohrožovala plynulou návaznost podporovaných pozic ve školách. 
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Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) vyzdvihla důležitou úlohu publicity programu, 
která se v OP JAK bude věnovat především prezentaci výsledků, a předala slovo řediteli odboru 
technické pomoci. 

 

PUBLICITA OP JAK 

Bc. Jan Frisch (ředitel odboru technické pomoci) představil dle prezentace (snímky č. 14 až 20) 
informační kampaň k výzvám Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I. Sdělil, že se připravují 
další komunikační aktivity i na základě dotazů zaslaných na opjak@msmt.cz. Na září je připravována 
zahajovací konference OP JAK, jenž bude pravděpodobně spojená s ukončováním OP VVV. Na podzim 
je plánováno vydání prvního newsletteru OP JAK. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že v této fázi nejsou plánovány televizní 
a rozhlasové kampaně. Důležitá bude orientace na prezentaci výsledků OP JAK. 

 

METODIKA VÝBĚRU OPERACÍ A HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO VÝZVY 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) požádal o schválení procedury, kterou budou 
převzata usnesení nultého zasedání MV OP JAK. 

MV OP JAK procedurálně převezme usnesení přijaté dne 16. května 2022 na nultém jednání MV 
OP JAK. 

Procedura byla konsensuálně schválena. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) dle prezentace (snímek č. 22) představil usnesení 
přijatá na nultém MV a navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK přebírá usnesení přijatá na zasedání nultého MV OP JAK konaného dne 16. května 
2022: 

• Usnesení č. 2 k metodice výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Teaming-CZ I; 

• Usnesení č. 3 k metodice výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Individuální 

projekty systémové – Výzkum a vývoj I; 

• Usnesení č. 4 k metodice výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Šablony pro  

MŠ a ZŠ I; 

• Usnesení č. 5 k metodice výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Šablony pro SŠ 

a VOŠ I. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

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

 

ŠPIČKOVÝ VÝZKUM 

Ing. Helena Bezuchová (odbor koncepce a vedení OP) dle prezentace (snímky č. 23 až 40) představila 
výzvu Špičkový výzkum. 

mailto:opjak@msmt.cz
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil informace k některým nastaveným 
parametrům této výzvy. Omezení ve výzvě byla mnohokrát diskutována, jak na PKP pro P1, tak i v rámci 
ankety mezi stakeholdery, kde se ŘO zajímal o názor a možné varianty řešení. Výsledkem bylo zjištění, 
že ve výzkumném prostoru je velmi těžké dojít ke konsensu. Diskutovány byly především dvě oblasti, 
a to maximální možný počet žádostí o podporu na žadatele a kvalifikace výzkumného týmu. Odkázal 
se na rozhovor pro portál VedaVyzkum.cz1, v němž vysvětlil principy a cíle výzvy. Přiblížil teze, na nichž 
je výzva postavena. První z nich je otázka prioritizace, ŘO poskytuje nástroj, jak efektivně řídit 
výzkumnou politiku dané instituce. Druhá teze stojí na kooperaci, ne kompetici. Pro Českou republiku 
je vhodné, aby se instituce spojily a vytvořily v daném oboru špičková konsorcia, která si nebudou 
v dané oblasti konkurovat, ale společně dosáhnou nejvyšší kvality. Připravené omezení počtu žádostí 
na jednu instituci však není omezením počtu partnerů. Výzkumným organizacím je umožněno síťování 
a využití stávajících kapacit získaných z podpory v rámci předešlých operačních programů. Efektivita 
současných investic tak bude navazovat na to, co už v předchozích letech proběhlo. Třetí teze se týká 
dodržení zásady 3E ve financování projektů i obecně výzkumu na území České republiky.  

Následně zodpověděl dotaz: Jaký je poměr kritérií tzv. výzkumných či excelentních oproti manažersko-
administrativním? Více než 60 % tvoří hodnoticí kritéria posuzovaná zahraničními hodnotiteli, která se 
vztahují k potenciálu daného projektu, vybavení, projektového týmu apod., tj. zda takový projekt má 
kapacitu dosáhnout na evropskou špičku. 

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. (Rada pro výzkum, vývoj a inovace) informoval, že schválené 
usnesení RVVI ze dne 29. dubna 2022 obsahovalo doporučení, aby MŠMT zvážilo, zdali limitace počtu 
projektů na jednu instituci je vhodný postup, a aby se dalším kritériem pro výběr excelence staly 
výsledky „Metodiky 2017+”, která jednoznačně označuje excelentní pracoviště. Na obou doporučeních 
RVVI trvá. Dále uvedl, že ukázkou nefunkčnosti omezování počtu podaných žádostí je Ústav organické 
chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB), jež je krácen o jednu možnost ze dvou podat žádost o 
podporu, neboť část svých prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumné organizace (DKRVO) přenechal jinému subjektu. Je přesvědčen, že excelentní výzkum musí 
hodnotit nezávislá komise mimo univerzitu, nikoliv rektoři, aby hodnocení bylo objektivní. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) reagoval, že kdyby ŘO požadavkům RVVI vyšel 
vstříc a zrušil limitaci počtu projektových žádostí, pak prezentované cíle výzvy nebudou moci být 
realizovány a bude dále pokračovat fragmentarizace českého výzkumného prostoru, a nikoliv jeho 
zefektivnění. Připomínky RVVI byly po řádném projednání zamítnuty, protože byly proti konceptu této 
výzvy. 

Mgr. Jiří Hudec (ITI aglomerace) vznesl formální připomínku týkající se „tabulky FORD“, která je 
uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část. V tabulce chybí body 2.10 a 2.11. Dále 
sdělil, že považuje spolupráci více institucí na jednom projektu za přínosnou a položil dotaz, zda je 
stanoven jejich počet ve vztahu k výši dotace na projekt. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV, MŠMT) poděkovala za upozornění na 
chybějící body v tabulce s tím, že ŘO tento nedostatek též identifikoval a již opravil. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) k druhému dotazu uvedl, že počet partnerů není 
omezen, v případě spolupráce se může jednat i o partnerství bez finanční účasti. 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (Asociace výzkumných univerzit) sdělil, že v rámci formálního 
připomínkového řízení k podkladům zaslal připomínku k hodnoticímu kritériu V1.1 Potenciál pro 
vytváření špičkových výsledků ve výzkumu. Spatřuje určitý rozpor mezi popisem kritéria oproti návodu 
pro jeho hodnocení, kde se ve skutečnosti nehodnotí potenciál projektu, ale spíš to, co je napsáno 
v žádosti o podporu. Dal ke zvážení doplnění popisu kritéria. 

 

1 https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/vaclav-velcovsky-chceme-umoznit-ceskemu-vyzkumu-dosahnout-spicky. 

https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/vaclav-velcovsky-chceme-umoznit-ceskemu-vyzkumu-dosahnout-spicky
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Ing. Helena Bezuchová (odbor koncepce a vedení OP) vysvětlila, že jde o inspiraci ze zahraničí, kdy 
v rámci kritérií bylo přikročeno k tzv. obecným deskriptorům umožňujícím zjednodušení pro potřeby 
zahraničních hodnotitelů. Využívané deskriptory u všech kritérií prvního kroku hodnocení jsou 
nastaveny obecně. Popisují, jakým způsobem je ta daná žádost o podporu zpracována. Všechna kritéria 
jdou do jádra věci, samozřejmě s ohledem na to, jak je to popsáno v žádosti o podporu. Budou je 
posuzovat odborníci v daném oboru, kteří budou ověřovat i to, zda jsou popsané skutečnosti pravdivé. 
Rozhodně nepůjde o formalistické hodnocení. 

Mgr. Petr Baierl (ČMKOS) poděkoval za zodpovězení dotazu ohledně inflace (viz připomínkový list) 
a požádal, zda by mohl být využitý vzorec ještě navýšen, aby více odpovídal skutečnosti. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) reagovala, že vzorec situaci zohledňuje 
dostatečně. Jedná se o kompromis a je pozitivní, že vůbec tento nástroj bude moci být využíván 
a umožní reagovat na vysokou inflaci, která, jak doufáme, nás nebude doprovázet celé programové 
období. Týká se projektů, které jsou delší než 24 měsíců. 

Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd ČR) se k problematice „FORD“ dotázal, zda se stále 
uvažuje o výběru tří z nich, ve kterých se očekává více projektů, a u nichž budou v prvním kroku vybrány 
dva vítězné projekty. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) odpověděl, že zůstalo u původního návrhu – viz 
podklad Metodika hodnocení projektů. 

Doc. Ing. Luboš Náhlík, Ph.D. (Akademie věd ČR) se dále dotázal, zda bude bráno v potaz členění 
regionů a jak se tato skutečnost bude zohledňovat při výběru projektu. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) vysvětlila, že výzva nebude vyhlášena 
s rozlišením na kategorie regionů (více rozvinuté, přechodové a méně rozvinuté), protože výzkumné 
projekty mají dopad celorepublikový, celoevropský či ideálně celosvětový. Situace se projeví 
prostřednictvím tzv. poměru pro rata pro rozdělení prostředků na úrovni programu. Na žadatele či při 
hodnocení projektů to nebude mít žádný vliv. 

Pavel Tychtl (EK, DG EMPL) se dotázal, jakým způsobem budou vybíráni a honorováni zahraniční 
hodnotitelé a zda se předpokládá předkládání žádostí o podporu v cizím jazyce. 

Ing. Helena Bezuchová (odbor koncepce a vedení OP) vysvětlila, že pro výběr hodnotitelů bude využit 
tzv. strom odborností, kdy podle oborového zařazení budou hodnotitelé přiřazování k jednotlivým 
projektům. Nyní probíhá nábor zahraničních hodnotitelů tak, aby došlo k zastoupení u různých oborů. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) sdělila, že dokumenty přikládané k žádosti 
o podporu budou rozděleny na dvě části. Ta, kterou budou hodnotit zahraniční hodnotitelé, bude 
předkládána v angličtině. Část předloženou v českém jazyce budou posuzovat hodnotitelé z ČR. 
Odměna za hodnocení projektů byla nastavena tak, aby byla konkurenceschopná pro kvalitní 
hodnotitele, např. v porovnání s tím, jaké částky jsou za hodnocení projektů poskytovány v programu 
Horizont Evropa. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že prvotní databázi máme z OP VVV, kde 
např. ve výzvách Podpora excelentních výzkumných týmů a Excelentní výzkum byli zahraniční 
hodnotitelé také využíváni, a tuto databázi ŘO doplňuje o nové hodnotitele. 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (Česká konference rektorů) sdělil, že oceňuje přístup pro nekategorizaci 
regionů, protože špičkový výzkum nelze realizovat regionálně. Dále vyslovil porozumění pro přístup 
RVVI a jejím námitkám, aby nebyly omezeny počty žádostí, nicméně si myslí, že právě toto omezení 
výrazně přispěje ke spolupráci, protože podpoří spolupráci špičkových týmů napříč univerzitami, 
z hlediska spolupráce je to omezení velice důležité. 
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PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu Špičkový výzkum ve znění 

podkladového materiálu č. 3.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu Špičkový výzkum ve znění podkladového 

materiálu č. 3.4. 

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdržel/a se 1. 

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

 

SMART AKCELERÁTOR+ I 

Mgr. Hana Faitová (odbor koncepce a vedení OP) dle prezentace (snímky č. 46 až 57) představila výzvu 
Smart Akcelerátor+ I. Uvedla, že tato výzva navazuje na výzvy Smart Akcelerátor I a Smart Akcelerátor II 
vyhlášené v OP VVV. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) konstatoval, že tyto výzvy se v OP VVV osvědčily 
a byly realizovány s výjimkou kraje Vysočina ve všech krajích ČR. OP JAK  předpokládá účast všech krajů. 

Prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (Česká konference rektorů) se dotázal, zda v případě této výzvy dojde 
ke zvýhodnění strukturálně postižených regionů. 

Mgr. Hana Faitová (odbor koncepce a vedení OP) potvrdila, že strukturálně postižené regiony získají 
zvýhodnění formou navýšení maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt o 30 mil. Kč. 

Mgr. Marta Musilová (ÚV ČR – Odbor lidských práv a ochrany menšin / Odbor rovnosti žen a mužů) 
poukázala na skutečnost, že na rozdíl od hodnoticích kritérií pro výzvu Špičkový výzkum zde není 
zahrnut genderový aspekt, a navrhla explicitně uvést do popisu kritéria P7 Soulad projektu 
s horizontálními principy též genderovou rovnost. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV), uvedla, že robustnost hodnocení 
a hodnoticích kritérií u výzvy Špičkový výzkum je výrazně odlišná od výzvy Smart Akcelerátor+ I. 
Zdůraznila, že princip rovných příležitostí je dodržován v celém OP JAK. Potvrdila úpravu popisu kritéria 
přijatelnosti P7 dle uvedeného návrhu. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu Smart Akcelerátor+ I ve znění 

podkladového materiálu č. 4.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu Smart Akcelerátor+ I ve znění 

podkladového materiálu č. 4.4. s podmínkou explicitního doplnění genderové rovnosti do 

popisu kritéria P7 Soulad s horizontálními principy. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 3 v příloze zápisu. 
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MSCA FELLOWSHIPS-CZ 

Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) představil dle prezentace (snímky č. 57 až 66) výzvu MSCA 
FELLOWSHIPS-CZ. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) otevřel rozpravu k metodice výběru operací 
a hodnoticím kritériím výzvy MSCA Fellowships-CZ. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný dotaz, 
navrhl usnesení: 

5MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu MSCA Fellowships-CZ ve znění 

podkladového materiálu č. 5.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu MSCA Fellowships-CZ ve znění 

podkladového materiálu č. 5.4. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

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

 

MSCA COFUND CZ 

Mgr. Filip Týc (odbor koncepce a vedení OP) představil dle prezentace (snímky č. 69 až 81) výzvu MSCA 
COFUND CZ. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) poděkovala za představení výzvy a otevřela 
k představené výzvě rozpravu. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný dotaz, navrhla znění 
usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu MSCA COFUND CZ ve znění 

podkladového materiálu č. 6.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu MSCA COFUND CZ ve znění podkladového 

materiálu č. 6.4. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

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

 

TECHNICKÁ POMOC ERDF 

TECHNICKÁ POMOC ESF+ 

Ing. Helena Barbořáková (odbor koncepce a vedení OP) představila dle prezentace (snímky č. 104 až 
117) výzvy Technická pomoc ERDF a Technická pomoc ESF+. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) doplnila, že ŘO je v roli příjemce a musí 
splňovat obdobná pravidla jako ostatní příjemci. Vyzvala členy k rozpravě. 

Mgr. Josef Beránek (Rada vysokých škol) sdělil, že by ocenil, kdyby vysoké školy mohly získat přístup 
do databáze Arachne. 
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MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (Asociace výzkumných univerzit) tento návrh podpořil. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) požádala o vyjádření zástupce EK, protože 
Arachne je databáze spravovaná EK. 

Pavla Pipková (EK, DG REGIO) odpověděla, že EK propaguje tento program a je v zájmu EK jej co nejvíce 
rozšířit. Doporučila se nejdříve obrátit na české orgány, které spravují tuto databázi. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) přislíbila ověření, zda je možné, aby vysoké 
školy přístup získaly. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) přislíbil, že v září na dalším setkání MV budou 
členové informování o výsledku. 

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další dotazy navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvy Technická pomoc ERDF a 

Technická pomoc ESF+ ve znění podkladového materiálu č. 8.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvy Technická pomoc ERDF a Technická 

pomoc ESF+ ve znění podkladového materiálu č. 8.4. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 6 v příloze zápisu. 

 

IPs VZDĚLÁVÁNÍ 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) uvedl, že obě výzvy IPs v OP JAK byly důkladně 
diskutovány se všemi stakeholdery i na úrovni MŠMT, včetně příspěvkových organizací i České školní 
inspekce. Konstatoval, že navrhovaná výzva ovlivní podstatnou měrou vzdělávací i výzkumný systém 
v ČR. 

Mgr. Barbora Benešová Hošková (odbor koncepce a vedení OP) představila dle prezentace (snímky 
č. 84 až 103) výzvu IPs Vzdělávání. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) doplnila, že k přípravě výzvy proběhlo několik 
jednání, na nichž byly představeny všechny aktivity a veškeré vznesené připomínky byly vypořádány. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny další dotazy 
či připomínky, navrhl znění usnesení: 

MV OP JAK 

I. schvaluje navrženou metodiku výběru operací pro výzvu IPs Vzdělávání ve znění 

podkladového materiálu č. 7.3, 

II. schvaluje navržená hodnoticí kritéria pro výzvu IPs Vzdělávání ve znění podkladového 

materiálu č. 7.4. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 7 v příloze zápisu. 
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CHARTA IPs NRIS3 Z VÝZVY IPs VAV I 

Ing. Ivana Križanová (Ministerstvo průmyslu a obchodu) představila dle prezentace (snímky č. 120 až 
128) chartu projektu NRIS3. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) doplnil, že podmínka souladu s RIS3 strategií je ve 
všech výzkumných projektech OP JAK a do budoucna bude RIS3 strategie nabírat na významu. 
Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné dotazy, navrhl usnesení k představené chartě a požádal 
o hlasování. 

Před hlasováním Daniel Všetečka, MSc. (Ministerstvo průmyslu a obchodu), který se jednání účastnil 
jako člen MV OP JAK a zároveň jako zástupce subjektu předkládajícího chartu ke schválení, opustil 
jednací sál. 

MV OP JAK 

I. schvaluje chartu projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3 

strategie 2023+ (NRIS3) ve znění pokladového materiálu č. 9.2, 

II. souhlasí s umožněním dílčích úprav skutečností v chartě projektu spočívajících v uvedení 

do souladu s finálním zněním vyhlášené výzvy. Tyto případné změny budou zapracovány 

do žádosti o podporu a MV OP JAK o nich bude písemně informován. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdržel/a se 1. 

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

 

CHARTA IPs CARDS Z VÝZVY IPs VAV I 

Ing. Martin Svoboda (Národní technická knihovna) dle prezentace (snímky č. 130 až 141) představil 
chartu IPs CARDS. 

Ing. Jana Říhová (MŠMT – sekce vysokého školství, vědy a výzkumu) na podporu IPs CARDS a IPs 
EOSC-CZ (který bude následně prezentován) doplnila, že v těchto dnech Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR projednává ve 3. čtení zákon, kterým se mění tři zákony týkající se informací. První 
zákon je o otevřeném přístupu k informacím, druhý zákon se týká přístupu k informacím o životním 
prostředí a třetí zákon se věnuje podpoře výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků. V rámci 
tohoto zákona se transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady o otevřených datech a přístupu 
k nim. Dle zákona budou mít výzkumné organizace povinnost poskytovat informace o výzkumu (při 
dodržení zmíněné směrnice), aby mohly získávat podporu z veřejných prostředků. IPs CARDS a IPs 
EOSC-CZ umožní výzkumným organizacím splnit tuto povinnost. Požádala o podporu obou projektů. 

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D. (předseda MV) navrhl usnesení k představené chartě a požádal 
o hlasování. 

MV OP JAK 

I. schvaluje chartu projektu Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS) ve 

znění pokladového materiálu č. 10.2,  

II. souhlasí s umožněním dílčích úprav skutečností v chartě projektu spočívajících v uvedení 

do souladu s finálním zněním vyhlášené výzvy. Tyto případné změny budou zapracovány 

do žádosti o podporu a MV OP JAK o nich bude písemně informován. 
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Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 9 v příloze zápisu. 

 

CHARTA IPs EOSC-CZ Z VÝZVY IPs VAV I 

Prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (Masarykova univerzita) dle prezentace (snímky č. 143 až 154) 
představil chartu IPs EOSC-CZ. 

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (Asociace výzkumných univerzit) poděkoval za vypořádání připomínek 
a požádal, aby příprava návazné výzvy byla konzultována, jak je to uvedeno ve vypořádání připomínek. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) potvrdila, že u přípravy návazné výzvy bude 
postupováno standardním způsobem, nejdříve bude návazná výzva projednána PKP a následně MV. 

Následně navrhla znění usnesení a požádala o hlasování: 

MV OP JAK 

I. schvaluje chartu projektu European Open Science Cloud Czech Republic (EOSC-CZ) ve 

znění pokladového materiálu č. 11.2, 

II. souhlasí s umožněním dílčích úprav skutečností v chartě projektu spočívajících v uvedení 

do souladu s finálním zněním vyhlášené výzvy. Tyto případné změny budou zapracovány 

do žádosti o podporu a MV OP JAK o nich bude písemně informován. 

Hlasování: Schváleno hlasy všech přítomných členů MV. 

MV OP JAK schválil Usnesení č. 10 v příloze zápisu. 

 

ZÁVĚR JEDNÁNÍ 

Pavel Tychtl (EK, DG EMPL) na závěr jednání ocenil, že postupuje příprava a schvalování výzev. Vyjádřil 
pochopení pro situaci, kdy vyhlášení mnoha výzev na začátku realizace OP JAK bude náročné a popřál 
ŘO hodně štěstí a trpělivosti. 

Mgr. Aneta Caithamlová, MPA (místopředsedkyně MV) poděkovala všem za účast a informovala, že 
další zasedání MV OP JAK je plánováno na 2. polovinu září 2022. 
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HLAVNÍ ZÁVĚRY 1. MV OP JAK: 

MV OP JAK  

• převzal usnesení nultého MV OP JAK k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvy: 

▪ Teaming-CZ I, 
▪ Šablony pro MŠ a ZŠ I, 
▪ Šablony pro SŠ a VOŠ I, 
▪ Individuální projekty systémové VaV I. 

• projednal a schválil metodiku výběru operací a hodnoticí kritéria pro výzvy: 

▪ Špičkový výzkum, 
▪ Smart Akcelerátor+ I, 
▪ MSCA FELLOWSHIPS-CZ, 
▪ MSCA COFUND CZ, 
▪ Technická pomoc ERDF, 
▪ Technická pomoc ESF+, 
▪ IPs Vzdělávání. 

• projednal a schválil charty individuálních projektů systémových v Prioritě 1: 

▪ Charta IPs NRIS3, 

▪ Charta IPs CARDS, 

▪ Charta IPs EOSC-CZ. 

PŘÍLOHY ZÁPISU: 

• P1 – Prezenční listina z 1. zasedání MV OP JAK 

• P2 – Prezentace z 1. zasedání MV OP JAK 

• Usnesení č. 1 k materiálům projednávaným na nultém zasedání (k metodice výběru operací 

a hodnoticím kritériím pro výzvy: Teaming-CZ I, IPs VaV I, Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ 

a VOŠ I) 

• Usnesení č. 2 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu Špičkový výzkum 

• Usnesení č. 3 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu Smart Akcelerátor+ I 

• Usnesení č. 4 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu MSCA Fellowships-CZ  

• Usnesení č. 5 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu MSCA COFUND CZ 

• Usnesení č. 6 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvy Technická pomoc ERDF 

a Technická pomoc ESF+ 

• Usnesení č. 7 k metodice výběru operací a hodnoticím kritériím pro výzvu IPs Vzdělávání 

• Usnesení č. 8 k Chartě projektu NRIS3  

• Usnesení č. 9 k Chartě projektu CARDS 

• Usnesení č. 10 k Chartě projektu EOSC CZ  

 

Zapsal:  Sekretariát MV OP JAK 

 

Schválil v Praze dne 22. července 2022              PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., v. r. 

předseda MV OP JAK 


