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1. Úvod 
 
Fungování vnitřního trhu Evropské unie, který aktuálně zahrnuje 27 států a více než půl 
miliardy obyvatel, má významný dopad na dynamiku rozvoje evropských městských oblastí. 
Zatímco vnitřní trh Unie podporuje růst v hospodářsky pevně zakotvených oblastech Evropy, 
vede zároveň k zrychlujícímu se poklesu hospodářské aktivity v jiných oblastech. Vedle toho 
dochází v městských oblastech Evropy k populačním změnám. Tyto změny jsou důsledkem 
zvýšené mobility osob, kterou umožnily zejména investice do dopravní infrastruktury a nové 
technologie, a stojí za nimi také paralelně probíhající proces globalizace a změna zvyků 
populace. Demografické změny ještě urychluje proces stárnutí evropské populace. Lze tedy 
očekávat, že budoucí populační změny v evropských městech nebudou důsledkem 
přirozeného nárůstu počtu obyvatel, ale převážně důsledkem čisté migrace. Tuto migraci 
Evropanů v rámci Unie budou ovlivňovat rozdíly v produktivitě, mzdě a kvalitě života v 
různých oblastech a také relativní konkurenceschopnost jednotlivých městských oblastí Unie.  
 
Unie na tento vývoj reaguje řadou opatření. Jedním z nich je zavedení alternativního způsobu 
správy finančních prostředků z fondů Unie, kdy namísto poskytování formou dotací mohou 
být tyto prostředky do „městských projektů“ investovány, a to prostřednictvím finančních 
nástrojů, tzv. fondů rozvoje měst. Zapojování fondů rozvoje měst do správy prostředků z 
fondů Unie podporují mj. Evropská komise a Evropská investiční banka v rámci své iniciativy 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Důvodem pro 
prosazování tohoto způsobu správy je jeho mechanismus umožňující: 

• opakované využívání veřejných prostředků pro urbánní rozvoj, tedy podpora 
dlouhodobé udržitelnosti financování tohoto rozvoje,  

• zapojení know-how relevantních subjektů, jako jsou investoři, investiční poradci, 
developeři a finanční instituce,  

• využití pákového efektu, tedy získávání dalších veřejných a soukromých finančních 
prostředků k prostředkům vyčleněným z operačních programů,  

• zvyšování motivace k úspěšné realizaci a udržení projektů urbánního rozvoje. 
 
Využití finančního nástroje JESSICA v Operačním programu Praha – Konkurenceschopnost 
(dále jen „OPPK“) je v souladu s Národním strategickým referenčním rámcem ČR 2007-
2013. Aplikace finančního nástroje JESSICA je v souladu s usnesením č. 42 Společného 
monitorovacího výboru Operačního programu Praha – Adaptabilita a OPPK ze dne 24. 11. 
2012. 
 
Více o finančním nástroji JESSICA na: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_cs.cfm 
 

2. Situace v hl. m. Praze 
 
Hlavní město Praha je nejdynamičtějším a nejúspěšnějším regionem České republiky, vytváří 
čtvrtinu hrubého domácího produktu státu. Těší se pověsti důvěryhodného partnera bez 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_cs.cfm�
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velkých úvěrových rizik, má dlouhodobě nízkou míru nezaměstnanosti a přitahuje nejen 
podnikatele a investory, ale i migranty z celého světa. Je atraktivní adresou pro všechny, kteří 
chtějí rozvinout svoje aktivity ve městě mimořádného historického potenciálu, schopného a 
vzdělaného obyvatelstva i nových příležitostí. 
 
Na druhé straně je Praha stále sužována rostoucí automobilovou dopravou a hlukem, 
nedostatky v životním prostředí města, zčásti zastaralou infrastrukturou, nedostupností 
nájemních bytů zejména pro mladé rodiny, vysokou mírou kriminality i ne vždy vstřícnou a 
výkonnou administrativou. Historické jádro Prahy jen obtížně odolává komerčním tlakům a 
náporu aut a turistů. Tyto a další problémy je nutné řešit v souladu s dlouhodobými cíli města 
i jeho možnostmi. 
 
Z pohledu konkurenceschopnosti Prahy je jednou z klíčových slabých stránek „Problémové 
využití rozvojových příležitostí na místech bývalých výrobních a provozních areálů“. V 
hlavním městě Praze je řada opuštěných a znehodnocených ploch, často představujících 
ekologickou hrozbu, vzniklých nejčastěji v souvislosti s konverzí výrobní základny. Zároveň 
stoupá tlak na městské centrum a současně na extenzivní výstavbu „na zelené louce“. Místy je 
ohrožena architektonická kvalita nebo samotná existence některých historicky cenných 
stavebních památek (včetně drobných architektonických prvků), které jsou nenahraditelnou 
složkou místní historie a charakteru dané části města. Problém představují i neudržovaná 
veřejná prostranství v obytných územích, zejména na sídlištích, která nedostatečným 
vybavením a špatnou nebo chybějící technickou infrastrukturou spoluvytvářejí podmínky pro 
růst kriminality a další sociálně patologické jevy. Úbytek, nerovnoměrné rozložení nebo 
poškození zeleně zase negativně ovlivňují mikroklima, biodiverzitu, vodní režim i rekreačně-
estetickou funkci prostředí. 
 

2.1 Analýza brownfields v Praze 
 
V roce 2008 byla zpracována Analýza brownfields v Praze, která shromáždila informace o 
105 lokalitách vykazujících znaky brownfields s cílem poskytnout informační základnu pro 
identifikaci projektů vhodných k financování z fondů EU. Tato analýza zahrnuje rozlohu, 
analýzu majetkoprávních vztahů, stav životního prostředí, funkční využití podle platné 
územně plánovací dokumentace, vybavenost technickou infrastrukturou a celkové shrnutí 
silných a slabých stránek využitelnosti lokalit ve formě analýzy SWOT. 
Z analýzy vyplývá, že většina objektů je alespoň částečně využita, převážně jako skladovací 
prostory v objektech, které ztratily svá původní využití. Část objektů se nehodí pro nové 
využití generující příjem (zejména z důvodu sousedství s významnou dopravní komunikací, 
případně z důvodu umístění mimo atraktivní lokality či časové náročnosti pro dořešení 
majetkoprávních vztahů). 
 
Dosavadní zkušenosti s revitalizací brownfields (včetně realizace projektů prostřednictvím 
iniciativy JESSICA v sousedních zemích) ukazují, že nejčastějším urbanistickým řešením je 
konverze nevyužívaných objektů na administrativně-obchodní centra, případně na obytné 
komplexy. 
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2.2 Strategický plán hl. m. Prahy 
 
Standardním nástrojem českých měst (tj. zejména statutárních) pro čerpání zdrojů na projekty 
městského rozvoje v programovacím období 2007 – 2013 jsou integrované plány rozvoje 
měst (dále jen „IPRM“). V čl. 44 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu 
a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „obecné nařízení“) je 
stanoveno, že projekty financované prostřednictvím finančního nástroje JESSICA musí být 
součástí integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst. V podmínkách České republiky jsou 
za tento dokument považovány zejména IPRM. V rámci OPPK není institut IPRM aplikován. 
 
V podmínkách hlavního města je stěžejním rozvojovým dokumentem plnícím funkci IPRM 
Strategický plán hl. m. Prahy. Pražský strategický plán je komplexním programovým 
dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města 
na období 15-20 let, a jehož prostřednictvím je realizován integrovaný přístup k rozvoji města 
a regionu.  Vychází  a navazuje na vrcholový dokument „Zásady územního rozvoje hl.m. 
Prahy“, schválený usnesením ZHMP č.11/52, ze dne 29. 11. 2007.  
 
Strategický plán hl. m. Prahy je: 

• „programem rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy“ ve smyslu zákona o hl. m. Praze, 
• „programem rozvoje územního obvodu kraje“ ve smyslu zákona o podpoře 

regionálního rozvoje, 
• „strategií rozvoje regionu soudržnosti Praha“ nezbytnou pro tvorbu regionálních 

operačních programů, na základě kterých může čerpat finanční podporu z fondů 
Evropské unie. 

 
Více o Strategickém plánu hl. m. Prahy na:  
http://www.urm.cz/cs/strategicky-plan-hlavni-dokument 
 

2.3 Operační program Praha – Konkurenceschopnost  
 
OPPK je nástrojem pro čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(dále jen „EFRR“). V období 2007 - 2013 podpora z EFRR zahrnuje celé území Prahy. K 
předpokládané výši evropské podpory je zajištěn odpovídající finanční podíl ze zdrojů hl. m. 
Prahy. 
 
Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole 
členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, 
zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních 
služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 
 
Tento cíl je naplňován prostřednictvím specifických cílů: 

• zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb,  
• zkvalitnění životního prostředí, 

http://www.urm.cz/cs/strategicky-plan-hlavni-dokument�
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• zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího 
inovačního potenciálu. 

 
Řídícím orgánem OPPK je dle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, ve 
znění pozdějších podpisů, Hlavní město Praha. 
 
Více o OPPK na: 
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html 
 

2.4 Studie implementace finančního nástroje JESSICA/ JEREMIE v 
regionu Praha 
 
V roce 2011 vypracovala společnost PwC studii představující finanční nástroje JESSICA a 
JEREMIE a vyhodnocující potenciál jejich implementace v regionu Praha v programovacím 
období 2007 – 2013. Výsledkem této studie je soubor doporučení, která berou v úvahu 
aktuální stav čerpání OPPK a využitelnost navrženého řešení v budoucím programovacím 
období 2014 – 2020. Implementační studie prokázala, že v OPPK je prostor, resp. absorpční 
kapacita, pro implementaci finančního nástroje JESSICA v regionu Praha, a to zejména v 
oblasti revitalizace brownfields, opuštěných objektů, která z hlediska očekávaných dopadů i 
očekávané absorpční kapacity vychází nejpříznivěji. 
 
Výsledkem studie mimo jiné bylo vytipování okruhů projektů, které lze obecně financovat 
prostřednictvím finančního nástroje JESSICA, návrh základní alokace pro pilotní 
implementaci nástroje JESSICA a také doporučená implementační struktura finančního 
nástroje JESSICA v podmínkách OPPK. 
 
Více o Studii implementace finančního nástroje JESSICA/ JEREMIE v regionu Praha na: 
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPK-
Dokumenty/Evaluace_publicity/Studie_implementace_financniho_nastroje_JessicaJeremie_v
_regionu_Praha.pdf 
 

3. Popis cílů finančního nástroje JESSICA  
 
Řídící orgán OPPK vyčlenil finanční příspěvek, jehož cílem je revitalizace městského 
prostoru, především území typu brownfields, obnova nevyužívaných, historicky cenných 
objektů či zlepšení podmínek na obytných územích Prahy. Tyto intervence jsou obsažené v 
prioritní ose 2 OPPK, oblasti podpory 2.1. Projekty určené pro hlavní město Praha budou 
vycházet z aktivit a principů Strategického plánu hl. m. Prahy jako základního koncepčního 
rámce pro realizaci integrovaného přístupu k investicím. Jejich cílem bude zejména 
naplňování následujících specifických cílů OPPK: 

• Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu 
„brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat 
tak jejich městotvornou funkci a ekonomický potenciál, 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPK-Dokumenty/Evaluace_publicity/Studie_implementace_financniho_nastroje_JessicaJeremie_v_regionu_Praha.pdf�
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPK-Dokumenty/Evaluace_publicity/Studie_implementace_financniho_nastroje_JessicaJeremie_v_regionu_Praha.pdf�
http://www.prahafondy.eu/userfiles/File/OPPK-Dokumenty/Evaluace_publicity/Studie_implementace_financniho_nastroje_JessicaJeremie_v_regionu_Praha.pdf�
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• Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí, 
• V rámci revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit 

tlak na výstavbu nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v 
jejich blízkosti, 

• Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a 
ochrany lokalit systému Natura 2000. 

 
Opatření řídícího orgánu v sobě nese veřejnou podporu, jež intervenuje na výše popsaný trh 
(zde se podpora liší od stávající nenávratné dotační formy, která nemůže financovat podobné 
projekty). Tato investiční podpora je poskytována zejména z těchto důvodů selhání trhu: 

• Regenerace postižených městských území generuje pozitivní externality pro občany či 
návštěvníky města, jež však nelze investorem projektu zpeněžit (estetická úroveň 
města, turistická atraktivita apod.).  

• Při investování na území brownfields nejsou často známy všechny informace, které 
investor potřebuje či vyžaduje pro celkové finanční a ekonomické zhodnocení 
projektu. Z toho důvodu existuje menší ochota akceptovat riziko, jež nelze uspokojivě 
kvantifikovat. 

• Řada brownfields se vyznačuje řadou omezení (památková ochrana, návaznost na 
sousední zástavbu, umístění v ochranném pásmu, další omezení daná územně 
plánovací dokumentací, obtížná asanace nevhodných částí apod.), které snižují jejich 
komerční potenciál pro soukromé investory a vedou k jejich chátrání nebo využívání, 
které neodpovídá jejich významu nebo žádoucímu zapojení do městské struktury. 

• Díky dlouhotrvající recesi a situaci na finančních trzích existuje malá ochota 
finančních institucí přijímat riziko plynoucí z rozvojových projektů, jež naplňují 
znaky tržního selhání. 

• Investice prostřednictvím finančního nástroje JESSICA představují pro hlavní město 
Praha nové příležitosti, a to díky: 

- Dlouhodobé udržitelnosti investic prostřednictvím revolvingového charakteru 
přispívání strukturálních fondů do specifického fondu specializujícího se na 
investice do Městských projektů;  

- Vytváření silnějších pobídek pro úspěšné realizování Městských projektů;  
- Využití dodatečných zdrojů pro partnerství veřejného a soukromého sektoru 

(PPP), umožňující zapojit soukromý kapitál do projektů, které není možné či 
vhodné financovat dotačním způsobem;   

- Přispění finanční a manažerskou odborností specializovaných institucí, např. 
finančních institucí. 

 

4. Fond rozvoje města 
 
Investice OPPK, které budou mít formu úvěru, budou směřovat do projektů prostřednictvím 
Fondu rozvoje měst (dále „FRM“).  
 
Hlavní město Praha při implementaci finančního nástroje JESSICA nepočítá se zapojením 
holdingového fondu, který by u takto malé alokace finančních prostředků (ve srovnání s již 
existujícími strukturami implementace JESSICA v Moravskoslezsku i v Evropě) znamenal 
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jednak nadměrnou finanční zátěž v oblasti administrativy, jednak riziko časové prodlevy, 
která by mohla zpozdit čerpání finančních prostředků na úrovni konečných příjemců podpory. 
 
FRM se rozumí fond, který investuje do partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem a 
do dalších projektů zahrnutých v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy. Aby mohl 
FRM využívat zdroje JESSICA, musí mimo jiné prokázat dostatečné zkušenosti a nezávislost 
řízení, předložit komplexní obchodní plán a rozpočty nutné pro realizaci kvalifikovaných 
projektů a prokázat silné finanční zázemí.  
 
FRM se rozumí entita, jež je zprostředkovatelem investice do více Městských projektů ve 
smyslu článku 44 obecného nařízení a která je příjemcem ve smyslu článku 2 odst. 4 
obecného nařízení. 
 
Mezi funkce FRM patří zejména: 

• identifikovat a hodnotit Městské projekty včetně provádění nebo zajišťování 
příslušného hodnocení investic zahrnující hodnocení úvěrových rizik a vhodného 
strukturování investic, 

• provádět due diligence navrhovaných investic, 
• řídit a kontrolovat řádné plnění závazků konečných uživatelů a způsobilých 

Městských projektů vyplývajících ze smluv o úvěru a vymáhat plnění podmínek 
smluv o úvěru, 

• monitorovat dodržování ukazatelů výstupu a jejich dosahování v souladu s operačním 
programem, 

• plnit úkoly a povinnosti svěřené FRM v souvislosti s poskytnutím prostředků ve 
vztahu ke smlouvám o úvěru, 

• kontrolovat způsobilé projekty v souladu s předepsanými postupy tím, že bude 
kontrolovat finanční výkazy, posuzovat smlouvy o úvěru a kontrolovat dodržování 
jednotlivých aplikovatelných ustanovení, 

• provádět kontroly v prostorách způsobilých Městských projektů, 
• plnit informační povinnosti vůči řídícímu orgánu prostřednictvím dohodnutých 

monitorovacích mechanismů. 
 
Klíčovou funkcí FRM je alokování vyčleněných prostředků OPPK na Městské projekty. Pro 
zabezpečení této funkce je rozhodující, resp. limitující časový horizont pro provádění investic, 
omezený rokem 2015. Tuto skutečnost budou reflektovat podmínky v zadávací dokumentaci 
pro výběr správce FRM, a to zapojením instrumentů, kterými řídící orgán může riziko 
nevyčerpání prostředků snížit (nejběžnějšími způsoby jsou zařazení výkonnostní prémie pro 
správce FRM nebo smluvní pokuta z částky nerozdělených prostředků). 
 
Druhou základní funkcí FRM je splatit poskytnuté prostředky zpět řídícímu orgánu. 
Vzhledem k času pro provedení investic, podmínkám operačního programu a výše zmíněné 
pokutě za nerozdělené prostředky se snižuje možnost FRM vybírat pouze bonitní klienty s 
kvalitními projekty (z pohledu tržních podmínek se může jednat spíše o „sub-prime“ sektor, 
který má dnes problémy s komerčním financováním). OPPK je ochoten akceptovat „první 
ztrátu“ do předpokládané výše 20 % bez toho, že by se správce FRM podílel na krytí ztrát, 
tzn., že výše uvedený podíl úvěrového portfolia (rozuměno celkových investovaných 
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prostředků FRM) může být klasifikován jako nevýkonný. Nad tuto hranici bude riziko kryto 
zárukou správce FRM či jinými standardními prostředky. 
 

5. Základní parametry investice do finančního nástroje 
 
Výchozí výše prostředků, které Řídící orgán OPPK investuje do FRM v CZK1 je 
ekvivalentem částky ve výši 14.647.059 EUR („Výchozí kapitál"). Výše Výchozího kapitálu 
zahrnuje prostředky, kterými přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj (11.600.000 EUR) a 
také národní odpovídající financování, resp. finanční prostředky hl. m. Prahy (3.047.059 
EUR).  
 
OPPK bude investovat do jednoho FRM a jeho cílem bude zajistit efektivní splnění cílů s 
přihlédnutím k optimalizaci nákladů řízení a dalších nákladů.  
 
Investice do finančního nástroje JESSICA bude nést tyto základní znaky: 

• FRM bude poskytovat zvýhodněné dlouhodobé úvěry na regenerační projekty dle 
Investiční strategie, 

• úvěry budou moci využít subjekty veřejného i privátního sektoru (malé a střední 
podniky), 

• úvěry musí být Fondem přiděleny a prostředky vyplaceny do konce roku 2015, 
• veškeré úrokové výnosy přináleží operačnímu programu (řídícímu orgánu), 
• minimální úroková míra bude stanovena dle aktuální roční sazby PRIBOR (jako 

rozhodné datum je považováno datum platnosti Smlouvy mezi řídícím orgánem a 
správcem FRM) a bude platná až do roku 2015, 

• maximální délka splatnosti úvěru na Městské projekty je stanovena na 15 let, přičemž 
tato doba musí být odůvodněna. 

 

6. Realizace finančního nástroje JESSICA 
 
Základní návrh implementační struktury vychází ustanovení čl. 44 obecného nařízení a z čl. 
43 – 46 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 
Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a 
k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj (dále jen „prováděcího nařízení“). Řídící orgán na základě schválení 
monitorovacího výboru převede část alokace operačního programu, která je určená pro oblast 
rozvoje měst do holdingového fondu či přímo do FRM.  
 
Schéma implementační struktury je zřejmé z následujícího schématu. 
 
Schéma č. 1: Implementační struktura finančního nástroje JESSICA v rámci OPPK 
                                                 
1 Orientační vyčíslení: při použití směnného kurzu platného ke dni 20. 2. 2013 ve výši 25,4 CZK/EUR, částka 
činí cca 346 mil. Kč 
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V případě hlavního města Prahy bylo rozhodnuto nevyužít holdingový fond a ustavit pouze 
FRM, a to z důvodu disponibilní alokace a také časového horizontu roku 2015. 
 
V souladu s článkem 78 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 budou zdroje z investic a 
úroky z plateb opětovně využity na Městské projekty. Investiční strategie pro druhý investiční 
cyklus bude určena následně, a to na základě výsledků prvního cyklu a nových podmínek pro 
finanční nástroje v období 2014 – 2020. 
 

6.1 Výběr správce FRM 
 
Vzhledem k povaze činnosti správce FRM a praxi v oblasti veřejných zakázek bude vítězný 
uchazeč nalezen prostřednictvím otevřeného výběrového řízení na základě zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, § 21 odst. 1 písm. a) a v 
souladu s interními předpisy Hl. m. Prahy. Zásadní výhodou této formy zakázky je 
transparentnost výběru a vysoká míra kontroly nad procesem výběru správce FRM. 
 

6.2 Potenciální správce FRM 
 
Potenciální správci FRM mohou být: 

• akciové společnosti; 
• společnosti s ručením omezeným; 
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• investiční fondy; 
• oddělené finanční jednotky v rámci finanční instituce; 
• nebo jiná organizační forma, která vyžaduje zvláštní zákonnou regulaci či statut. 

 
Řídící orgán uhradí správci FRM poskytované služby formou manažerské odměny. 
Manažerská odměna je počítána jako procento finančního příspěvku do FRM a bude 
stanovena na základě veřejné zakázky. Maximální výše manažerské odměny v období do roku 
2015 je stanovena na 3 % ročně z vloženého základního kapitálu (alokační odměna). Po roce 
2015 bude strop zachován, odměna však bude počítána z ročního úhrnu inkasovaných splátek 
úvěrů (inkasní odměna). 
 

6.3 Investiční rada  
 
Aktivity, spojené s implementací finančního nástroje JESSICA, jsou v kompetenci řídícího 
orgánu OPPK, jsou však kontrolovány a schvalovány Investiční radou, stejně tak jako klíčové 
výstupy. Investiční rada se skládá ze zástupců řídícího orgánu, dále pak uznávaných 
odborníků v oboru financování Městských projektů nebo městského plánování nebo jiných 
odborníků, kteří disponují vhodnými kompetencemi. Členové Investiční rady jednají 
výhradně v zájmu řídícího orgánu OPPK. Investiční rada může být doplněna pozorovateli, 
např. z řad dalších volených zástupců města či zástupci ministerstev. Optimální počet členů, 
z důvodu operativnosti a flexibility jednání Investiční rady, je 5 členů. 
 
Investiční rada schvaluje, zamítá či vykonává (na návrh nebo doporučení řídícího orgánu) 
např. tyto činnosti: 

• navrhuje změny nebo revize Investiční strategie; 
• vyjadřuje se k zadávacím podmínkám pro výběr správce FRM; 
• vyjadřuje se k předloženému portfoliu Městských projektů; 
• sleduje celkovou implementaci nástroje JESSICA a provádění operací v souladu s 

OPPK a Investiční strategií; 
• v případě potřeby vydává doporučení obecné povahy pro řídící orgán OPPK pro lepší 

implementaci finančního nástroje; 
• reviduje a schvaluje roční plán činností správce FRM a výroční zprávu o postupu a 

případně žádá o aktualizaci. 
 

Z výčtu úkolů a kompetencí vyplývá, že Investiční rada má klíčovou roli supervizora nad 
celým procesem finančního nástroje JESSICA. Zásady činnosti Investiční rady, včetně 
kompetencí, jsou upraveny Statutem Investiční rady. 
 

7. Způsobilé Městské projekty 
 
Podrobná kritéria pro výběr projektů určených pro hl. m. Prahu budou specifikovat příslušné 
smlouvy uzavřené mezi správcem FRM a řídícím orgánem. Ačkoli mohou být rozlišovány 
různé typy projektů, všechny projekty musí splňovat níže popsaná kritéria: 
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• dodržení všeobecných pravidel a předpisů ohledně strukturálních fondů; 
• bezvadnost z hlediska obchodního modelu, reálnost nastavených parametrů projektu; 
• projekty musí být v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy v oblasti žádoucího 

dlouhodobého využití území; 
• projekty budou prokazatelně vytvářet příjem, resp. úsporu, dostačující ke splacení 

jakýchkoli prostředků obdržených od FRM, jak vyžadují předpisy ohledně finančního 
nástroje JESSICA;  

• projekty zajistí odpovídající hospodářské a/nebo sociální výhody; 
• splnění příslušných kritérií způsobilosti, které jsou popsány v prioritní ose 2 OPPK, 

oblasti podpory 2.1. 
 
Koneční uživatelé, resp. subjekty, které mohou získat úvěr z  finančního nástroje Jessica 
v rámci OPPK:  

• Hlavní město Praha 
• Městské části hl. m. Prahy 
• Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy 
• Nestátní neziskové organizace 
• Podnikatelské subjetky (malé a střední podniky). 
 

Úvěry musí být Městským projektům přiděleny a prostředky vyplaceny do konce roku 2015. 
 
FRM bude podporovat pouze ty Městské projekty, jejichž ziskovost bez podpory FRM by 
byla nižší než je běžně požadováno trhem, což znamená, že vybrané Městské projekty by 
nemohly být realizovány s druhem financování, který je běžně dostupný na trhu (např. vnitřní 
výnosová míra (IRR) pro investory do vybraných Městských projektů by byla nižší, než je 
vyžadováno za normálních tržních podmínek použitých na takový druh projektu.   
 
Podmínky financování z FRM by měly být uspokojivě výhodné, aby umožnily pokračování 
projektů hl. m. Prahy, avšak nikoliv výhodnější než je nutno pro umožnění dosažení míry 
návratnosti pro investory dluhového financování v rámci daného Městského projektu na 
běžné tržní úrovni. 
 
Očekává se, že na správci FRM bude požadováno, prostřednictvím smluv i jinak, aby toto 
zajistil na základě patřičné finanční analýzy, provedené ještě před sjednáním podmínek 
financování projektů.  
 
Za účelem dosažení shora zmíněných výsledků, financování prostřednictvím FRM, může být 
formou úvěrů s podmínkami výhodnějšími, než jsou standardní tržní úvěry. Nicméně v 
každém případě musí financování prostřednictvím finančního nástroje JESSICA odpovídat 
příslušným pravidlům EU o státní podpoře. 
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8. Pojmy a zkratky 
 
EFRR Evropský fond pro regionální rozvoj 
FRM Fond rozvoje města 
JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

Městský projekt Projekt realizovaný na území hlavního města Prahy prostřednictvím 
finančního nástroje JESSICA 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

Obecné nařízení 

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o 
obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 

Prováděcí nařízení 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým 
se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 
a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj 
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