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Manažerské shrnutí 

 

Plnění reálných hodnot indikátorů výsledku a výstupu daných programovým dokumentem bylo 
k 30. 6. 2016 jednotně nulové. Pouze pro 18 z celkových 78 programových indikátorů byly ve 
sledovaném období stanoveny závazky na úrovni projektů. Výzvy dostupné v MS2014+ 
pokrývaly celkem 68 vyhlášeních programových indikátorů. K danému datu nebylo výzvami 
pokryto celkem 10 programových indikátorů, a to především z PO3. 

 

Vzhledem k nulovým hodnotám indikátorů nelze v této Průběžné zprávě hodnotit věcný pokrok 
OP VVV, kterého bylo dosaženo realizací projektů. Zpráva proto predikuje plnění cílových 
hodnot indikátorů a jejich milníků prostřednictvím cílových hodnot indikátorů ve vyhlášených 
výzvách a cílových hodnot indikátorů, ke kterým se zavazují žadatelé a příjemci finanční 
podpory OP VVV.  

 

 

Aktuální úroveň potenciálu k naplnění cílových hodnot je ve většině případů považována za 
dostatečnou. Riziko nenaplnění cílových hodnot bylo identifikováno u následujících 
indikátorů: 

Tabulka 1 Manažerské shrnutí – riziko nenaplnění hodnot indikátorů 

PO / IP Indikátor Popis rizika nenaplnění 

PO1 IP1 Počet podniků spolupracujících 
s výzkumnými institucemi 

Byla provedena nová analýza absorpční kapacity, která odhaduje 
možnost naplnění hodnoty indikátoru na 35. Na tuto hodnotu cílí 
i výzva 02_16_026. Další výzvy plánovány nejsou. Pokud MŠMT 
neuvažuje o vyhlášení dalších výzev, považujeme za vhodné snížit 
cílovou hodnotou indikátoru z 200 na 35. 

PO1 IP1 Počet studentů, kteří využívají 
nově vybudovanou, rozšířenou či 
modernizovanou infrastrukturu 
pro výzkumně zaměřené studijní 
programy 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na nepřesných 
předpokladech. Po upřesnění těchto předpokladů se navrhuje snížit 
cílovou hodnotu indikátoru na 1 800. Stejně tak je nutné snížit i 
cílovou hodnotu indikátoru ve výzvě 02_16_017. 

PO2 IP1 Celkový počet účastníků V tomto indikátoru se vykazují tytéž osoby, jako v ostatních 
indikátorech podpořených osob, a to v okamžiku, kdy délka jejich 
podpory překročí hranici bagatelní podpory. MŠMT aktuálně provádí 

Věcný pokrok vzhledem ke stavu implementace částečně 
odpovídá očekávanému stavu realizace OP VVV.

Reálné hodnoty indikátorů výsledku a výstupu byly ke 
konci sledovaného období (30. 6. 2016) nulové. 
Skutečný příspěvek projektů ke zlepšení stavu

v prostředí českého školství a VaV proto zatím nelze 
hodnotit.

Byly identifikovány cílové hodnoty a milníky indikátorů,
u kterých existuje riziko jejich nenaplnění.
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PO / IP Indikátor Popis rizika nenaplnění 

revizi předpokladů a výpočtu hodnot jednotlivých indikátorů 
podpořených osob. Po této revizi doporučujeme provést i revizi cílové 
hodnoty předmětného idnikátoru. V návaznosti na prováděné revize 
se očekává nutnost snížení cílové hodnoty (včetně milníků) 
předmětného indikátoru. 

Na základě relativně vysokého pokrytí cílové hodnoty indikátoru výzvami (vyšší než 50 %) 
bylo u následujících indikátorů identifikováno riziko přeplnění cílových hodnot: 

Tabulka 2 Manažerské shrnutí – riziko přeplnění hodnot indikátorů 

PO / IP Indikátor Míra pokrytí cílové hodnoty 
indikátoru výzvami 

PO1 IP1 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných 
výzkumných infrastruktur a Center excelence 

83 % 

PO1 IP1 Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI 83 % 

PO2 IP1 Počet nových či modernizovaných výzkumně zaměřených 
studijních programů akreditovaných  
i pro výuku v cizím jazyce 

267 % 

PO2 IP1 Počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální úrovni N/A* 

PO2 IP2 Podíl studentů se SP k počtu studentů 188 % 

PO2 IP1 Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce  90 % 

PO3 IP3 Počet produktů v systémových projektech 1 780 % 

PO3 IP3 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí  831 % 

PO3 IP2 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí  273 % 

PO3 IP3 Počet podpořených produktů 238 % 

PO3 IP2 Počet produktů v systémových projektech 216 % 

PO3 IP1 Počet podpořených spoluprací 100 % 

PO3 IP1 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí 88 % 

PO3 IP1 Počet produktů v systémových projektech 70 % 

PO3 IP3 Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově 
získané poznatky a dovednosti 

59 % 

*MŠMT reviduje interpretaci indikátoru, která může být duplicitní s indikátorem 5 43 01. Po revizi interpretace, kterou 
MŠMT navrhuje, lze očekávat přeplnění cílové hodnoty indikátoru. 

Na základě analýzy bylo navrženo odstranění indikátoru výsledku Počet organizací, které byly 
ovlivněny systémovou intervencí, protože intervence OP VVV v PO2 nejsou zaměřeny na 
systémové změny. 

Naplnění milníků výstupových indikátorů výkonnostního rámce je považováno za 
rizikové u těchto indikátorů: 

Tabulka 3 Manažerské shrnutí – riziko nesplnění milníků 2018 

PO Indikátor 

PO1 Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center 
excelence 

PO2 Celkový počet účastníků 

PO2 Pořízené informační zdroje 

PO3 Celkový počet účastníků  

Byly identifikovány některé indikátory, u kterých je stanovení cílových hodnot a hodnot milníků 
považováno za nepřesné (týká se indikátorů EFRR PO1 a EFRR a ESF PO2 a indikátorů 
PO3). U těchto indikátorů se doporučuje vyjednat s Evropskou komisí nastavení nových 
hodnot, které budou založeny na zpřesněných a aktualizovaných informacích, případně 
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realizovat další opatření jako zrychlení schvalování projektů nebo vyhlášení dodatečných 
výzev, které by měly za úkol hodnoty indikátorů naplnit.  

 

V PO3 bylo identifikováno riziko relativně nízkého čerpání u výzev 02_16_022 a 02_16_023, 
které může ohrožovat plnění finančního milníku. Úroveň finančního plnění OP VVV dle fondů 
je zobrazeno v následující tabulce.  

Tabulka 4 Finanční plnění dle fondů 

Prioritní osa Fond Podíl alokace výzev 
k Alokaci OP VVV 

Podíl objemu 
zazávazkovaných 

prostředků k Alokaci 
OP VVV 

Podíl objemu 
proplacených 

prostředků k Alokaci 
OP VVV 

PO1 EFRR 81,93 % 7,78 % 1,82 % 

PO2 EFRR 68,81 % 0,00 % 0,00 % 

ESF 55,06 % 0,00 % 0,00 % 

EFRR+ESF 62,59 % 0,00 % 0,00 % 

PO3 ESF 44,83 % 5,38 % 0,63 % 

PO4 EFRR 37,23 % 25,81 % 1,27 % 

Celkem EFRR 75,41 % 6,71 % 1,27 % 

ESF 47,78 % 3,82 % 0,45 % 

EFRR+ESF 63,06 % 5,42 % 0,90 % 

 

Identifikované faktory, které v současnosti negativně ovlivňují pokrok implementace programu, 
jsou uvedeny na následujícím obrázku. Faktory jsou na obrázku dle teploměru rozděleny na 
nejvíce závažné, středně závažné a nejméně závažné. 

Finanční pokrok částečně odpovídá očekávanému stavu 
realizace OP VVV k rozhodnému datu a zejména 

skutečnosti, že k 30. 6. 2016 nebyla ještě zahájena 
realizace většiny projektů.

Byly identifikovány faktory, které mohou závažným 
způsobem bránit efektivní implementaci OP VVV.
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Obrázek 1 Faktory ovlivňující stav implementace programu 

 

 

 

 

Na základě provedených analýz byl vytvořen následující soubor doporučení. Tato doporučení 
jsou na obrázku dle teploměru rozdělena na nejvíce závažná, středně závažná a nejméně 
závažná. 

MŠMT vede problém

v patrnosti a soustavně 

pracuje na jeho 

odstraňování.

Nedostatečná 

funkčnost MS2014+ 

včetně portálu IS 

KP14+

Na straně ŘO - Systém neumožňuje zástupcům ŘO ani externím evaluátorům 

v systému vytvářet vlastní exporty. Exporty jsou tvořeny prostřednictvím 

zadaných požadavků dodavateli, který exporty připraví. Na další problémy

s MS2014+ upozorňuje MŠMT v riziku „2.3 Riziko č. 01/59 Monitorovací systém 

MS2014+ – Nepřipravenost napříč moduly a agendami “.

Na straně příjemce - Negativní hodnocení práce s IS KP14+. Systém

z pohledu příjemců pracuje pomalu a nespolehlivě. To může zapříčinit až 

neplnění lhůt (např. pro vyplácení zálohových plateb).

Je možno zahájit jednání 

s EK ke změnám cíl. 

hodnot a milníků ind., 

případně vyhlásit další 

výzvy pro dosažení 

cílových hodnot.

Nastavení cílových 

hodnot a hodnot 

milníků u vybraných 

indikátorů neodpovídá 

aktuálnímu stavu 

implementace 

OP VVV

Z důvodu existujícího rizika nenaplnění / přeplnění cílových hodnot indikátorů

a milníků je nutné přijmout opatření, která zajistí jejich soulad s aktuálním

a očekávaným stavem implementace OP VVV.

Je třeba analyzovat 

komunikační 

mechanismy

a metodické postupy 

projektů P-KAP a SRP.

MŠMT není při 

přípravě projektů

MAP / KAP vnímáno 

jako metodický 

partner

Dle tvrzení realizátorů projektů v oblasti MAP a KAP neposkytuje MŠMT těmto 

realizátorům dostatečnou metodickou, informační a asistenční podporu.

Navrhuje se:

• Navýšení alokace 

relevant. vyhl. výzev;

• Vyhlášení nových 

výzev (s potenciálním 

rychlým čerpáním).

Posun realizace 

projektů včetně 

žádostí o platbu

Riziko neplnění milníků v jednotlivých PO, zejména v PO2.

Posílení pers. kapacity 

na vyhodn. výzev, 

zejm. výzev s vyšším 

než 200 % převisem 

požad. prostředků nad 

alokací výzvy.

Zpoždění vyhodnocení 

výzev s vysokým 

převisem alokace

Negativní vliv na následné čerpání dílčích projektů, u kterých může dojít

i k posunu termínu realizace a tedy následného předkládání a proplácení ŽoP.

Sledování průběh

a věcného dopadu 

realizace projekt

MAP / KAP.

Nízká informovanost 

partnerů v územích

o potenc. přínosu

a pozitiv. dopadech 

MAP / KAP

Potenciální partneři v území (na projektech MAP / KAP) nejsou dostatečně 

informováni o přínosech a pozitivních dopadech, které jim může zapojení

v projektech tvorby MAP / KAP přinést. Z toho může pramenit i nižší zájem 

partnerů v území o spolupráci. Toto riziko bylo respondenty dotazníku 

hodnoceno jako Spíše nízké až Žádné riziko.

Z
á
v
a
ž
n
o
s
t

Vzhledem ke stavu implementace nelze aktuálně 
identifikovat konkrétní SC s rizikem nedočerpání. Obecně 

existuje riziko nedodržení finančních cílů pro rok 2018
v rámci prioritní osy 2 (v případě obou fondů ESF i EFRR) 

a hrozí tedy i nenaplnění finančních ukazatelů 
výkonnostního rámce PO2.

Systém zjišťování absorpční kapacity potenciálních žadatelů je 
funkční. Ve většině výzev naopak existuje významný převis 
požadovaných finančních prostředků oproti alokaci výzvy.
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Obrázek 2 Doporučení plynoucí ze zjištění 

 

 

Vyhlašovat výzvy / navyšovat 

alokace výzev v PO1, PO2

a PO3, aby došlo k naplnění 

milníku výkonnostního rámce

v příslušné PO a k naplnění 

cílových hodnot indikátorů

Na základě analýzy byla zjištěna vysoká rizika v oblasti naplnění indikátoru výkonnostního rámce. Dále 

byla zjištěna dílčí rizika v oblasti naplňování cílových hodnot indikátorů. Jedna 

z možností, jak na tato rizika reagovat, je bezodkladně vyhlašovat výzvy a navyšovat alokace 

příslušných výzev (případně i urychlení procesu hodnocení žádostí – rychlé přesunutí projektů do 

realizace), aby došlo k naplnění potřebných cílových hodnot a milníků.

Pokračovat v odstraňování 

rizikového faktoru dle 

plánovaných postupů MŠMT 

MŠMT vede riziko nedostatečné funkčnosti MS2014+, včetně portálu IS KP14+, v patrnosti. Riziko je 

pravidelně monitorováno (naposledy v rámci Souhrnné zprávy o řízení rizik v OP VVV za období

1. 1. 2016 – 30. 6. 2016). MŠMT soustavně pracuje na odstranění, nebo snížení rizikového faktoru.

Zahájit jednání s Evropskou 

komisí ke změnám cílových 

hodnot a milníků indikátorů

Potřebné změny nastavení cílových hodnot či milníků se týkají vybraných indikátorů EFRR

v PO1 a dále indikátorů ESF v PO2. Jejich kompletní výčet včetně návrhů na úpravu je uveden

v příloze II. Pro přenastavení hodnoty milníku a cílové hodnoty rizikového indikátoru v PO3 je nutné 

nejprve revidovat absorpční kapacitu plánovaných výzev a určit přesné hodnoty milníku

a cílové hodnoty indikátoru.

Odstranit zpoždění 

vyhodnocení výzev s vysokým 

převisem alokace

Posílení personální kapacity na vyhodnocení těchto výzev, zejména pak výzev s vyšším než 200% 

převisem požadovaných prostředků nad alokací výzvy.

Sledování průběhu a věcného 

dopadu realizace projektů

MAP / KAP

Navrhujeme sledovat průběh realizace projektů v oblasti MAP / KAP (například pravidelná analýza rizik 

projektů na základě monitorovacích zpráv projektů, případně prostřednictvím dotazníkových šetření

v rámci Průběžné evaluace). Pokud by riziko neochoty ke spolupráci ze strany partnerů v území 

eskalovalo a ohrožovalo kvalitu realizovaných projektů, považujeme za vhodné zrealizovat nebo 

zintenzivnit propagační aktivity MŠMT / NÚV případně dalších relevantních institucí za účelem zvýšení 

zájmu partnerů v území ke spolupráci na projektu.

Z
á
v
a
ž
n
o
s
t

Provedení analýzy 

komunikačních mechanismů

a postupů na straně MŠMT

a revize metodických postupů

Cílem této analýzy je identifikace slabých míst a úzkých hrdel procesu komunikace

a metodické asistence realizátorům projektů OP VVV. Následně by mělo MŠMT provést konkrétní 

nápravná opatření ke zkvalitnění procesu komunikace a ke zkvalitnění metodické podpory realizátorům 

projektů MAP / KAP. Analýza by se měla primárně týkat aktivity vykonávaných projekty P-KAP a SRP. 


