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Vážení přátelé,

uplynulé léto bylo na rozdíl od minulých let mimořádně bohaté na události, 
z nichž mnohé se bezprostředně týkaly i operačních programů. Uveďme 
například takzvaný záchranný plán Ministerstva školství na čerpání 
prostředků z OP VaVpI, který na začátku července projednala vláda. 
Velmi důležitým tématem je také udržitelnost projektů, tedy především 
výzkumných a vývojových (VaV) center. O obou tématech, která se 
o prázdninách intenzivně řešila, se dočtete podrobnosti v tomto 
newsletteru.

Příjemce dotací bude jistě zajímat možnost využití úspor, které vznikají 
z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky na stavební 
práce a vysoutěženou cenou, v plné výši.

Pozitivní zprávou je, že 1. června nastoupil na pozici vrchního ředitele 
sekce řízení OP VaVpI Radek Rinn. O tom, co se mu od té doby podařilo 
a co by chtěl do budoucna ještě zlepšit, se dozvíte na následující straně.

Rádi vám představujeme úspěšný projekt podpořený z OP VaVpI. 
Vít Lédl, ředitel centra TOPTEC, které se specializuje na oblast optiky 
a oploelektronických systémů, hovoří o spolupráci s ostatními firmami 
i akademickými institucemi a také hodnotí význam operačních programů 
pro rozvoj vědy a výzkumu v České republice.

Mnoho úspěchů při realizaci projektů a inspirativní čtení vám přeje

Petra Bartáková, MSc.
náměstkyně ministra pro řízení programů EU
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Editorial



nového vrchního ředitele sekce řízení
OP VaVpI Radka Rinna

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) má od 
1. června nového ředitele. Stal se jím Ing. Radek Rinn, který dříve 
pracoval na MPSV a s řízením evropských fondů má praktické zku-
šenosti, a to jak z pohledu implementace operačních programů, tak 
samotné realizace projektů. V této souvislosti jsme se ho zeptali 
na jeho představy a plány, které má pro OP VaVpI.

Jste ve funkci bezmála tři měsíce. S jakými představami jste 
nastupoval a jaká pak byla realita?

V době mého příchodu bylo již více než jasné, že se OP VaVpI potýká 
s problémy souvisejícími s nedostatečným dočerpáním prostředků 
v letošním roce. V danou chvíli již nebylo možné ztrátu prostředků odvrátit 
a hlavním cílem tedy bylo a stále je tuto ztrátu minimalizovat. Po detailním 
seznámení se všemi daty byla výše ztráty vyšší, než MŠMT avizovalo 
letos v lednu. Proto bylo nutné přijmout mnohá opatření s ambicí situaci 
zlepšit. Několik týdnů po mém nástupu jsme zároveň obdrželi oficiální 
závěry auditu systému roku 2013 z ministerstva financí, na základě kterých 
došlo k pozastavení certifikace operačního programu. Veškeré kroky 
nad rámec snahy o zvýšení čerpání tedy vedou k obnovení certifikačního 
procesu. Dalším překvapivým zjištěním pro mě byla neutěšená situaci mezi 
zaměstnanci sekce, kteří poměrně dlouhou dobu neměli plnohodnotného 
vrchního ředitele. Atmosféra na pracovišti proto nebyla ideální.

Co se vám podařilo změnit k lepšímu?
Ihned po mém nástupu jsme přijali některá opatření, která mají za cíl sní-

žit avizovanou ztrátu. Patří mezi ně pravidelné schůzky s významnými pří-
jemci, jejichž cílem je prodiskutovat všechny možnosti vedoucí ke zvýšení 
čerpání finančních prostředků v tomto roce. Zároveň jsme upravili meto-
dická pravidla ke snížení administrativní zátěže na straně Řídicího orgá-
nu i příjemců, aby bylo možné efektivně a smysluplně vyčerpat finanční 
prostředky. Nezanedbatelnou roli také hraje zvýšená komunikace s další-
mi partnery v rámci implementace OP VaVpI. Jedná se o Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Ministerstvo financí i Evropskou komisi. Věřím, že k lepším 
výsledkům přispěje také reorganizace jednotlivých útvarů Řídicího orgá-
nu. Původní struktura nerespektovala stav, ve kterém se nyní operační pro-
gram nachází. Jsem přesvědčen, že nové nastavení zefektivní řídicí procesy.

Představujeme
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Jaké kroky chystáte?
Kromě řešení aktuálních problémů bych se chtěl zaměřit i na problémy 

související s plněním monitorovacích indikátorů projektů a s udržitelností 
vybudovaných VaV center. Zároveň je nutné převést dobrou praxi 
z realizace našich projektů na nově chystaný Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (pozn. red.: více na dalších stranách).

Jak vnímáte celkový přínos a dosavadní výsledky OP VaVpI?
I přesto, že se operační program ve své realizaci poměrně opožďuje, je 

velmi obdivuhodné vidět, co vše se již podařilo za poskytnuté prostředky 
vytvořit. Pevně věřím, že nová infrastruktura bude atraktivní i pro další 
tuzemské a zahraniční vědce.

Jak na využívání úspor v plné výši

V
 rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace nabyl 
letošního 1. července účinnosti metodický pokyn číslo 24, kte-
rý nově upravuje pravidla pro nakládání s úsporami vzniklými při 
zadávání stavebních zakázek v rámci projektů. Úspory vznika-

jí příjemcům z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 
a skutečně vysoutěženou cenou. Nejvýznamnějších úspor je možné do-
sáhnout právě u zakázek na stavební práce, samozřejmě při provedení vý-
běrového řízení v odpovídající kvalitě. Aktuální změna postupů umožňuje 
příjemcům disponovat namísto původních 30 až 100 procent úspory ze 
zakázky na stavební práce a maximalizovat tak využití evropských dota-
cí. Ušetřené finanční prostředky mohou být využity na další investiční ak-
ce, například na pořízení přístrojového vybavení potřebného pro výzkum.

Cílem využití úspor v plné výši je podpora čerpání alokace operačního 
programu v letošním roce a navazuje na usnesení vlády číslo 144 s ná-
zvem »Analýza čerpání evropských fondů a krizové plány« z 5. března 2014.

Řídicí orgán OP VaVpI reaguje na potřebu snížení decommitmentu a zá-
roveň vychází vstříc požadavkům příjemců. Z důvodu zrychlení procesu 
administrace a seznámení příjemců s novými možnostmi vyplývajícími 
z metodického pokynu proběhly 10. a 11. července semináře, kterých se 
zúčastnilo 62 zástupců příjemců. První část semináře zahrnovala sezná-
mení s postupem a podmínkami čerpání úspor v plné výši, druhá část pro-
běhla formou diskuse a byla zaměřena na zodpovězení otázek příjemců. 
Konkrétní výstup ze seminářů představuje seznam často kladených do-
tazů (tzv. FAQ) a vzor žádosti o využití úspor v plné výši.

Odkazy na zdroje související s tímto tématem najdete zde:
Více informací o OP VaVpI a úsporách v plné výši

http://www.opvavpi.cz/cs/prijemce/aktualni-informace/materialy-ze-seminaru-pro-prijemce-op-vavpi-na-tema-vyuziti-uspor.html
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Rizika mohou snížit i příjemci tím,
že zrychlí čerpání

V médiích se objevila zpráva, že vláda na svém zasedání 9. červen-
ce projednávala tzv. záchranný plán ministerstva školství na čer-
pání prostředků z OP VaVpI. Materiál poskytuje informace o plnění 
opatření schválených v rámci analýzy »Vyhodnocení řízení rizikových 
operačních programů« a jejich dopadů na realizaci programu s dů-
razem na plnění pravidla n+3/n+2. Řídicí orgán OP VaVpI proto pova-
žuje za nutné informovat příjemce o aktuální situaci i touto cestou.

O
d letošního ledna je OP VaVpI zařazen do kategorie vysoce rizi-
kových operačních programů, jelikož existuje vysoká pravděpo-
dobnost ztráty přidělených dotačních prostředků. Riziko ztráty 
v letošním roce představuje dle aktuálních odhadů na základě 

dostupných informací při realistické vizi přibližně 9,8 miliardy korun (po-
díl EU přitom činí 85 %).

Plánovaná možná ztráta je způsobena především zpožděním tempa 
čerpání finančních prostředků zejména u velkých projektů a pozvolným 
zahájením čerpání na základě realizace projektů z nových výzev a zásob-
níkových projektů.

Vliv na stávající situaci má také dlouhodobě kritizovaná novela záko-
na o veřejných zakázkách. V souvislosti s oblastí veřejných zakázek jsou 

výrazným faktorem významné úspory z realizovaných veřejných zakázek 
na stavby VaV center. Na zvýšení rizika ztráty má značný dopad také lis-
topadová intervence České národní banky, jež chce udržovat kurz koru-
ny vůči euru poblíž hladiny 27 korun za euro.

Řídicí orgán OP VaVpI v současné době podniká kroky ke zrychlení čer-
pání finančních prostředků OP VaVpI a snižování ztráty pro letošní rok. 
Například již v průběhu loňského roku došlo k administrativnímu zrychle-
ní kontroly došlých finančních dokumentů od příjemců a byly schváleny 
všechny kvalitní zásobníkové projekty a podpořena výzva pro podporu 
pražských VVŠ ve výši 2 miliardy korun.

Probíhá také měsíční aktualizace a vyhodnocování plánů čerpání výda-
jů. Řídicí orgán chce touto cestou apelovat na příjemce, aby přijali veške-
rá opatření ke zrychlení čerpání. Jelikož jsou v rámci OP VaVpI budovány 
skutečně rozsáhlé infrastrukturní projekty, je v daných legislativně-ekono-
mických podmínkách velice složité naplnit schválené cíle. Přesto se o to 
Řídicí orgán v úzké součinnosti s příjemci bude nadále maximálně snažit. 
V této souvislosti je nezbytné připomenout, že naším hlavním cílem je pod-
pora kvalitních projektů a efektivita vynaložených veřejných prostředků.

Podzimní mediální kampaň začíná už v září

J
iž od letošního 1. září plánuje Řídicí orgán OP VaVpI spustit dru-
hou fázi »velké mediální kampaně«. Stěžejním motivem první fáze, 
která probíhala od března do června, bylo poukázat na důleži-
tost inovací a vynálezů, které všichni používáme ve svém kaž-

dodenním životě.
V podtextu kampaně pak zazníval apel na prospěšnost poskytování 

investic do vědy a výzkumu, která je v ČR dlouhodobě podfinancova-
ná, ačkoliv právě výzkum, inovace a ekonomika založená na znalos-
tech mají jednoznačný dopad na budoucí konkurenceschopnost země.

Podzimní část kampaně OP VaVpI proběhne opět formou třicetivte-
řinových reklamních spotů na vybraných televizních stanicích, formou 
rozhlasových spotů na nejposlouchanějších rozhlasových stanicích 
a také prostřednictvím on-line inzerce na internetových portálech. Na-
víc bude zařazena i kampaň v tištěných médiích – nejčtenějších dení-
cích, týdenících a časopisech v České republice.

Hlavním cílem podzimní kampaně je oslovit cílovou skupinu studen-
tů a mladých vědeckých pracovníků ve věku mezi 20 a 30 lety formou 
skutečného příběhu mladého vědce, který si díky finančním prostřed-
kům z OP VaVpI plní své sny a realizuje vlastní výzkumné plány. Tento 
»lidský příběh« bude prostupovat všemi výše uvedenými mediatypy.

Kreativní část kampaně připravuje společnost Comunica a mediální 
prostor má na starost firma Knowlimits. S oběma společnostmi pode-
psalo MŠMT jako Řídicí orgán OP VaVpI na konci loňského roku smlou-
vu na základě výsledku otevřeného výběrového řízení.

Výzva pro pražské veřejné vysoké školy
(Výzva 3.4 – Podpora infrastruktury
pro výuku spojenou s výzkumem)

V srpnu letošního roku se podařilo vydat 
celkem 17 rozhodnutí o poskytnutí dotace 
v rámci výzvy 3.4 – Podpora infrastruktury 
pro výuku spojenou s výzkumem. Jedná se 
o velký úspěch vyjednávání s Evropskou ko-
misí, kdy se podařilo v návaznosti na dolo-
žení jednoznačného dopadu této intervence 
do regionů Konvergence vyjednat možnost 
podpory z OP VaVpI i pro vysoké školy sídlí-
cí v hlavním městě Praha.

P
ředmětem podpory ve výzvě 3.4 jsou in-
vestice do infrastruktury veřejných vyso-
kých škol na území Prahy, a to zejména 
stavební výdaje, pořízení, rozšíření a mo-

dernizace přístrojového a strojového vybavení 
a pořízení, rozšíření a modernizace informační 
infrastruktury nezbytné pro výzkum a vzdělávání.

Podpora pražských VVŠ nesporně povede 
k pozitivním dopadům na způsobilé regiony Kon-
vergence na území České republiky, zejména 
prostřednictvím nemalého počtu absolventů 

vysokých škol, kteří budou přínosem pro ty-
to regiony, a také formou inovativních transferů 
technologií a znalostí, jež pražské vysoké školy 
realizují ve spolupráci s firmami.

Výzva byla vyhlášena loňského 30. září. Pří-
jem projektových žádostí probíhal od 1. 11. 2013 
do 8. 1. 2014. Na Řídicí orgán (MŠMT) bylo do-
ručeno celkem 21 projektových žádostí od pěti 
vysokých škol (UK, ČVUT, VŠE, ČZU a VŠCHT) 
v celkové požadované částce 2,63 miliardy ko-
run. O zájmu žadatelů svědčí fakt, že poptávka 
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O udržitelnost projektů z OP VaVpI
se zajímala i vláda

po dotaci z OP VaVpI v rámci této výzvy přesáh-
la připravený objem finančních prostředků o ví-
ce než 600 milionů korun.

Financování programu je navrženo jako kom-
binace prostředků státního rozpočtu poskytova-
ných prostřednictvím programového financování 
kapitoly MŠMT, prostředků OP VaVpI a vlast-
ních zdrojů jednotlivých pražských VVŠ. Projek-
ty budou z 68 % způsobilých výdajů podpořeny 
v rámci PO4 OP VaVpI a zbývající část ve výši 
32 % nákladů projektů bude dofinancována ze 

státního rozpočtu, což v srpnu schválilo Minis-
terstvo financí.

Projekty budou realizovány od srpna 2014 
do prosince 2015. Další možná podpora infra-
struktury pro výzkum a vývoj z operačních pro-
gramů je pak plánována v rámci navazujícího 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání (OP VVV), který by měl být realizován v ná-
sledujícím programovém období (pozn. red.: více 
se dozvíte na následujících stranách).

Průběžné hodnocení projektů podpořených 
v prioritních osách 1 a 2 OP VaVpI

V
 rámci dlouhodobého evaluačního pro-
jektu OP VaVpI bude postupně vyhod-
noceno všech 48 výzkumných center 
podpořených v rámci prioritních os 1 

a 2. Po vyhodnocení první vlny 17 projektů jsou 
již známa některá předběžná zjištění v pěti hod-
nocených oblastech (relevance, účinnost, 
efektivnost, dopad a udržitelnost). Zjištění 
z evaluací další skupiny projektů budou zpraco-
vána do souhrnné zprávy na přelomu letošního 
a příštího roku.

I přes dílčí nelogičnosti v nastavení projek-
tů byla obecně zjištěna vysoká míra relevan-
ce hodnocených projektů, a to jak vzhledem 
k cílům na úrovni operačního programu a jeho 
prioritních os 1 a 2, tak na úrovni jednotlivých 
vědních odvětví a cílových skupin.

Celková výkonnost managementu center po-
suzovaná v kritériu účinnost byla obecně dobrá, 
častým jevem byl vysoký podíl lidských zdrojů 
alokovaný na problematiku veřejných zakázek. 
V mnoha případech se to ukázalo jako problém, 
pokud došlo k přesunu kapacit na úkor ostat-
ních důležitých agend. Pozitivním zjištěním v této 
oblasti je, že se daří instalovat kvalitní vědec-
ké infrastruktury a vytvářet základnu pro rozvoj 
kvalitních vědeckých programů.

Posuzování efektivnosti a dopadu často na-
ráželo na ne zcela vhodně nastavenou intervenč-
ní logiku jednotlivých projektů, z čehož mohou 
plynout problémy při nastavování vhodných in-

dikátorů ke sledování výkonnosti projektů v re-
alizační fázi. Řídicí orgán si je této skutečnosti 
vědom a tuto problematiku řeší s příjemci pod-
pory indidviduálně. I tak ale byla shledána vy-
soká efektivnost projektů při přeměně vstupů 
na plánované výstupy. Z logiky věci vyplývá, že 
kritérium dopadu realizace projektů prioritních 
os 1 a 2 OP VaVpI bude možné plně vyhodno-
tit později, nicméně z dosud dostupných údajů 
jej hodnotitelé odhadují vesměs jako pozitivní.

Při hodnocení kritéria udržitelnosti je dle od-
borných hodnotitelů nezbytné brát v potaz více 
faktorů. Realizace podpory z Národního progra-
mu udržitelnosti (NPU I a NPU II) sice významně 
přispívá k finanční udržitelnosti evaluovaných 
center ve střednědobém horizontu, hodnoti-
telé ale varovali před pocitem uspokojení a na-
opak důrazně doporučili v období udržitelnosti 
soustředit pozornost na zpracování jasných stra-
tegických plánů budoucího rozvoje center. Tím 
by mohla být výrazně posílena šance na zajiště-
ní udržitelnosti dlouhodobé, s důrazem na roz-
voj potenciálu pro získávání zahraničních grantů 
jako zdroje financování. Právě rozvoj potenciálu 
bývá dle evaluačních zjištění často podceňován.

Na základě zjištění v rámci provedených eva-
luací plánuje Řídicí orgán OP VaVpI realizaci ně-
kolika fokusních skupin. První skupina na téma 
fungování dozorčích a poradních orgánů pro-
běhla letos 27. února v Brně, na druhé fokusní 
skupině, která se uskuteční 17. září tohoto roku 

v Praze, se bude diskutovat o mezinárodní spo-
lupráci vědeckých center.

Důležitým cílem takto komplexní evaluace je 
posoudit skutečný stav projektů za účelem zlep-
šení jejich implementace, a to i na straně ŘO. 
Ukazuje se, že takto nastavený formát evalua-
ce je schopen nabídnout nezaujatý pohled třetí 
strany na provoz a řízení center, a představuje 
tak cenný zdroj informací nejen po dobu reali-
zace projektů, ale především pro následující ob-
dobí udržitelnosti a dále. 

Evaluace prováděná na úrovni jednotlivých 
projektů umožňuje identifikovat konkrétní pro-
blémové oblasti, v nichž je následně možné 
za společného úsilí příjemců a Řídicího orgánu 
usilovat o nápravu a zlepšení podmínek pro re-
alizaci projektů. Nesporným přínosem zapojení 
nezaujatých odborníků do procesu evaluace je 
poskytování výstupů ve formě konkrétních, re-
alizovatelných doporučení šitých na míru jed-
notlivým projektům i ŘO. Úsilí věnované této 
evaluační aktivitě ze strany příjemců i Řídicího 
orgánu tak přináší pozitivní výsledky a přispívá 
i k naplnění dalšího vytyčeného cíle, kterým je 
šíření povědomí o přínosech evaluace jako ná-
stroje řízení VaV center v České republice.

První průběžnou zprávu shrnující tyto a další 
poznatky najdete na: http://www.opvavpi.cz/

cs/siroka-verejnost/evaluace/prubezna-
evaluace-projektu-podporenych-v-ramci-

prioritnich-os-1-a-2-op-vavpi.html

V médiích se stále častěji objevují zprávy o udržitelnosti center 
podpořených z OP VaVpI. Počátkem letošního srpna bylo toto téma 
předmětem jednání vlády. Řídicí orgán OP VaVpI předložil kabinetu 
materiál, který informuje o rizicích finanční udržitelnosti center 
výzkumu a vývoje (VaV) podpořených z tohoto operačního programu. 
Značná pozornost je přitom věnována projektům center excelence 
a regionálním VaV centrům realizovaným v rámci prioritních os 1 a 2.

J
e zřejmé, že řada z těchto 48 projektů bude mít značné náro-
ky na státní rozpočet. Materiál poukazuje na nutnost navýšení 
prostředků státního rozpočtu na financování výzkumu a vývo-
je a nezbytnost posílení rozvoje lidských zdrojů a jejich orientace 

na zahraničí. Jako Řídicí orgán OP VaVpI považujeme za zásadní co nej-
rychlejší zahájení přípravy národní strategie udržitelnosti center do ro-
ku 2020, která by celou problematiku řešila komplexně a na meziresortní 
úrovni.

Vláda na své schůzi 6. srpna tuto záležitost projednala a uložila minist-
ru školství zohlednit náklady spojené s udržitelností projektů OP VaVpI při 
přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého 
výhledu na léta 2016 a 2017. V návaznosti na tyto skutečnosti byli všich-

ni příjemci vyzváni v průběhu srpna aktualizo-
vat v systému ESOP hodnoty předpokládaných 
příjmů a výdajů generované projektem za do-
bu udržitelnosti. V této souvislosti bychom rádi 
poděkovali všem příjemcům za součinnost. Do-
volujeme si rovněž upozornit, že je v zájmu jed-
notlivých příjemců data v systému ESOP i nadále 
aktualizovat, jelikož slouží jako podklad pro fi-
nanční plánování a ŘO OP VaVpI je pravidelně 
předkládá ministerstvu financí.

V návaznosti na výstupy z jednání vlády nyní 
vzniká rovněž pracovní skupina k vytváření pod-

mínek pro zajištění udržitelnosti projektů OP VaVpI. V rámci Skupiny pro 
vysoké školství a výzkum MŠMT má být ustaven zmocněnec pro udrži-
telnost VaV center, v jehož kompetenci bude koordinovat aktivity pracovní 
skupiny. Věříme, že meziresortní spolupráce přinese příznivé změny, a že 
výše uvedené kroky povedou nejen k zajištění financování VaV center v do-
bě udržitelnosti, ale přinesou i komplexní a systémová řešení pro dlou-
hodobé a maximální využití potenciálu center podpořených z OP VaVpI.
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Centrum TOPTEC: Zkušené výzkumníky
si asi budeme muset vychovat sami

V
 rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace již 
bylo úspěšně dokončeno několik projektů vědeckovýzkumných 
center. Na zkušenosti s realizací projektu jsme se zeptali Ing. Víta 
Lédla, Ph.D., ředitele centra TOPTEC, které je součástí 

Ústavu fyziky plazmatu AV ČR. Centrum se specializuje na oblast optiky 
a optoelektronických systémů.

Sídlíte v Turnově, v blízkosti tří velkých měst (Liberec, Jablonec 
nad Nisou a Mladá Boleslav), která nejen poptávají mladé 
odborníky z technických oborů, ale nabízejí i pracovní místa 
v akademické sféře, ve výzkumu a vývoji. Jak obtížné je pro 
centrum TOPTEC odborníky přilákat? A jaký to má potažmo 
dopad na plnění monitorovacích indikátorů v této oblasti?

V ČR obecně chybí mladí odborníci v oboru optiky, navíc je naše po-
zice značně komplikovaná velkým množstvím VaV center v Libereckém 
kraji. V Libereckém kraji je koncentrováno mnoho průmyslových firem 
navázaných na automobilový průmysl. Situace se získáváním těch nej-
lepších pracovníků je složitá nejen kvůli jejich nedostatku, ale také v dů-
sledku našich možností platového ohodnocení a podobně. Na druhou 
stranu jsem přesvědčen, že alespoň pro některé začínající vědce je prá-
ce v našem centru velkou výzvou a vzhledem k našemu programu a do-
savadním úspěchům je pro ně získání pozice v centru TOPTEC, dovolím 
si říci, poměrně atraktivní. I přesto musíme vynakládat velké úsilí na zís-
kávání nových perspektivních pracovníků a snažíme se je shánět po celé 
ČR. Stále více soustřeďujeme pozornost také do zahraničí. Monitorovací 
indikátory v této oblasti se nám plnit daří, ovšem v získávání ostřílených 
výzkumníků, senior researcherů, tolik úspěšní nejsme. Budeme si je tedy 
asi muset vychovat sami (smích).

V rámci smluvního výzkumu spolupracujete s více firmami. Jak 
se vám daří navazovat spolupráci s novými subjekty? Které to 
konkrétně jsou a v jakém poměru je ona »starší« spolupráce 
s tou »novější«?

V současné době spolupracujeme s téměř stovkou průmyslových 
partnerů z ČR, EU, ale například i z Číny nebo USA. Předchůdce TOPTEC 
(VOD) spolupracoval s několika firmami, avšak po vzniku TOPTEC bylo 
nutné spolupráci směrem k průmyslu značně rozšířit, čemuž jsme věnovali 
velkou pozornost. Co se týče poměru dnešních a dřívějších smluvních 
partnerů, pochopitelně, počet těch nových výrazně převyšuje dřívější. 
Důležité je však zmínit také to, že se výrazně posunula náplň činností od, 
řekněme, spíše prototypové výroby směrem ke skutečnému výzkumu 
a vývoji.

Komunikace a navazování spolupráce mezi akademickými 
institucemi a podnikatelským sektorem je v našem prostředí 
dlouhodobou bolestí. Jak vnímáte problém mnoha výzkumných 
institucí umět se takzvaně prodat potenciálním partnerům 
z byznysu?

Ona je to velká bolest také proto, že mnoho akademiků stále trpí před-
stavou, že spolupráce s firemním sektorem je jaksi pod úroveň slušného 
vědce. V této souvislosti si velice cením postoje současného vedení AV 
ČR, které dobře chápe důležitost spolupráce s hi-tech průmyslem a do-
volím si říci, že ji podporuje. Z druhé strany je to také bolest proto, že firmy 
často nechápou, co výzkum a vývoj je a co by jim mohly přinést. V na-
šem případě – a nemyslím, že v případě jiných se to bude výraz-
ně lišit – bylo především důležité vysvětlit firmám, co obnáší 
smluvní výzkum a co všechno můžeme nebo dokážeme 
nabídnout. Firmu nelze přesvědčit a celou řadu věcí vy-
světlit tak, že zašlete leták nebo že máte pěkné webo-
vé stránky. To je dnes samozřejmost. Bylo nutné vzít 
si sako, vyleštit polobotky a obrovské množství prá-
ce udělat přímo v terénu. Dnes je situace výrazně 
snazší, protože si firmy a instituce předávají referen-
ce (například i v rámci ESA nebo zahraničních kos-
mických agentur) a samy nás kontaktují. Na druhou 
stranu je to – bez zbytečného klišé – velmi zavazující 
a nutí nás to všechny aspekty spolupráce dobře vážit, 
striktně plnit termíny a velmi delikátně jednat. A upřím-
ně, to se zpočátku ne vždy dařilo. Velkým problémem, 
který v současné chvíli vidím, je nedostatečně propraco-

Rozhovor

vaný aparát ochrany duševního vlastnictví ze strany našeho centra. Bude 
třeba na tom zapracovat. Klíčovým faktorem je samozřejmě mít co nabíd-
nout: infrastrukturu, kvalitní tým schopný provádět VaV, know-how, sou-
časná témata a komunikaci na úrovni.

Samostatnou kapitolou OP VaVpI je výstavba nebo rekonstrukce 
unikátních a unikátně vybavených staveb VaV center. Jak jste 
se s tím vypořádali ve vašem projektu?

Naše centrum je v tomto ohledu asi trochu nestandardní, protože my 
jsme pro vznik našich laboratoří využili dlouhodobě pronajatých pro-
stor v objektu, který bylo možné toho času označit jako brownfield. Činili 
jsme tak s úmyslem ušetřit náklady spojené s budováním nových objek-
tů, což s sebou samozřejmě nese některá omezení. V pronajatých pro-
storách proběhla rozsáhlá rekonstrukce a byly vybudovány všemožné 
rozvody. Naše laboratoře jsou tak vybaveny na světové úrovni z pohle-
du čistoty prostor, bezpečnosti a logistiky. Stále ještě doplňujeme náby-
tek, jehož potřebu jsme skutečně velmi podcenili. Možná, že ve vzdálené 
budoucnosti, pokud se bude centru dařit jako doposud, budeme zvažo-
vat realizaci nové výstavby, avšak současné prostory mají ještě kapaci-
tu pro případné rozšíření.

Stále se hovoří o administrativní náročnosti realizace projektů 
z eurofondů. Jak v této souvislosti hodnotíte celý proces 
realizace vašeho projektu?

Nehovořil bych zde obecně o čerpání peněz z eurofondů – komplikace 
jsou spíš v případě České republiky než jiných států – ani obecně o ope-
račních programech v ČR, neboť se domnívám, že například implemen-
tace OPPI probíhala z pohledu firem ve značně příznivějším duchu. Jsem 
přesvědčen, že je to i proto, že by firmy na některé podmínky a zacháze-
ní prostě nepřistoupily. To, na co narážíte vy, je do jisté míry specialitou 
OP VaVpI, je však třeba zdůraznit, že se jedná o velmi rozsáhlý a kom-
plexní operační program. Setkali jsme se s celou řadou potíží, z nichž 
asi největší byly spojeny se změnami, ke kterým docházelo v průběhu 
řešení projektu, jako byly definice indikátorů, nebo třeba změny záko-

na 137/2006 Sb., dále to byla například vysoká komplikovanost 
pravidel OP VaVpI. U našeho projektu také často docházelo 

ke změnám projektových a finančních manažerů. Někte-
ré problémy jsme způsobili sami tím, že jsme neodhadli 

obrovské požadavky na režijní práce při realizaci pro-
jektu. Na druhou stranu i přes značné nepříjemnosti 
se nám především díky OP VaVpI podařilo vybudo-
vat pracoviště, na něž jsme hrdí a které má potenciál 
být životaschopné a prospěšné pro zvyšování kon-
kurenceschopnosti ČR. Velice si vážíme příležitosti, 
kterou jsme dostali, a touto cestou děkuji všem, kteří 
nás v našem konání podpořili, ať už to byli lidé z Řídi-

cího orgánu nebo z Ústavu fyziky plazmatu, a samo-
zřejmě také děkuji celému týmu TOPTEC, bez kterého 

by se nepodařilo vůbec nic.
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Kontakty:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Sekce řízení Operačního programu
 Výzkum a vývoj pro inovace

Kontaktní adresa:
Budova CORSO II A, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8

Doručovací adresa:
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

e-mail: opvyzkum@msmt.cz
www.msmt.cz
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Cílem připravovaného Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání (OP VVV) pro období 2014–2020 je přispět ke strukturálnímu 
posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzděla-
ných, motivovaných a kreativních pracovnících, na produkci kvalitních 
výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschop-
nosti země.

J
eště předtím, než operační program v gesci Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v červenci schválila vláda, prošel 
meziresortním připomínkovým řízením a procesem posouzení vli-
vů na životní prostředí (SEA), který byl ukončen vydáním souhlas-

ného stanoviska Ministerstva životního prostředí. Poté, 16. července, byl 
dokument odeslán Evropské komisi.

OP VVV je navržen jako multifondový, což znamená, že zahrnuje inter-
vence z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z Evropského sociální-
ho fondu. Obsahuje čtyři prioritní osy:
1. Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
3.  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundární-

mu vzdělávání
4. Technická pomoc

Hlavní cíle OP VVV:
•  zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, pro-

pojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovné-
ho přístupu ke vzdělávání

•  snížení rizika neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít význam-
ný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce

•  zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, 
sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativ-
nosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělá-
vání a odborné přípravy.

Co se chystá?
V průběhu podzimu bude probíhat další vyjednávání s Evropskou komi-

sí, které by mělo vyústit ve schválení OP VVV ze strany EK, a to do konce 
letošního roku. Předpokládáme, že první výzvy v novém operačním pro-
gramu budou vyhlášeny v prvním pololetí roku 2015. V současné době se 
intenzivně pracuje na metodickém prostředí OP VVV.

Případné další dotazy k OP VVV je možné zaslat e-mailem na adresu:
opvvv@msmt.cz

OP VVV zamířil po schválení vládou
do Evropské komise

http://www.msmt.cz
opvvv@msmt.cz

