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ÚVOD  

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního 

cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj 

území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudržnosti hl. m. 

Praha. Cílem této priority je trvale udržitelný rozvoj Prahy jako významného centra 

socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. 

Zpráva je určena členům Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (čl. 65 Nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006) pro potřeby konání jeho podzimního jednání v září 2015. 

Zpráva o realizaci OPPK (dále jen zpráva) vychází z Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o 

realizaci operačního programu pro monitorovací výbor (Progress Report) aktualizovaného 

Národním orgánem pro koordinaci v říjnu 2014. Cílem zprávy o realizaci OPPK je 

vyhodnocení pokroku v dosahování cílů programu a jednotlivých prioritních os za období 1. 

leden – 30. červen 2015. Toto období je v celé zprávě uváděno jako „sledované období“.  

Ve sledovaném období byly kontrolovány a propláceny finanční prostředky projektů z 1.-15. 

výzvy, byly hodnoceny projekty předložené v rámci 11., 14. a 15. výzvě v rámci oblasti 

podpory 1.1, 2.1 a 3.3, byly schváleny ZHMP projekty z 14. výzvy v rámci oblasti podpory 

2.1 a 3.1, projekty z 15. výzvy v rámci oblasti podpory 2.1 a 3.3 a projekty z 11. výzvy 

v oblasti podpory 1.1. Blíže viz kapitola 2.3. 

Ke konci sledovaného období, tj. k 30. 6. 2015, bylo kumulativně předloženo celkem 1089 

projektů o celkovém objemu podílu EU 15,85 mld. Kč (592,39 mil. €), tj 250 % celkové 

alokace podílu EU. Za sledované období byl zaznamenán nárůst o 84 podaných žádostí.   

Kumulativně bylo fyzicky ukončeno 263 projektů (tj. 73 % z celkového počtu projektů 

s podepsanou smlouvou), z toho 227 projektů finančně. V realizaci bylo ke konci sledovaného 

období celkem 95 projektů. 

Smlouvy jsou podepsány kumulativně s 358 projekty o celkovém objemu podílu EU 

7,03 mld. Kč (268,46 mil. €). Za sledované období reálně uzavřeno 20 smluv. 

Proplaceno (vyúčtované prostředky) bylo kumulativně 80,77 % alokace programu, tj. cca 

5,12 mld. Kč (198,46 mil. €).  

Ke konci sledovaného období byly certifikován podíl EU ve výši 174,80 mil. € (4,49 mld. 

Kč).  

Schválené a realizované projekty vedou k postupnému naplňování cílových hodnot 

indikátorů (blíže viz kap. 3). Oblasti publicity se podrobně věnuje kapitola 4.2. 

Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána zejména z dat centrálního 

monitorovacího systému (MSC2007) a manažerského inf. systému (MIS/DWH). Rovněž byly 

použity jako podpůrné informace výsledky statistik, interních dat a výpočtů řídícího orgánu. 

Výchozím podkladem pro zpracování této Zprávy o realizaci OPPK byl dokument Výroční 

zpráva za rok 2014 a Informace o pokroku za období 1. 7. - 31. 12. 2014.  

Data uvedená v této zprávě jsou generována k 3. 7. 2015. K výpočtu relevantních finančních 

ukazatelů byl použit kurz 27,246 CZK/€.  
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1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Operační program 

Dotčený cíl: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01 

Programové období: 2007 - 2013 

Číslo programu (CCI): 2007CZ162PO001 

Název programu: Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

Základní finanční rámec OPPK 
Celková alokace: 286 095 773 € 

z toho podíl EU: 243 181 406 € 

 

Celková alokace programu je cca 286,1 mil. €. Největší podíl finančních prostředků je 

vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Bližší informace o alokaci na období 

2007-2013 poskytuje následující tabulka.  

 

Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v €  

č. Název prioritní osy / oblast podpory 
Podíl na 

programu 
EU 

Národní 
veřejné 
zdroje 

Národní 
soukromé 

zdroje 

Celkové 
způsobilé 

výdaje 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 34,20% 83 165 380 14 676 244 0 97 841 624 

1.1. 
Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy  

32,59% 79 250 634 13 985 406 0 93 236 040 

1.2. Rozvoj a dostupnost ICT služeb  1,61% 3 914 746 690 838 0 4 605 584 

2 Životní prostředí 26,37% 64 120 961 11 315 464 0 75 436 425 

2.1. Revitalizace a ochrana území 23,18% 56 368 073 9 947 307 0 66 315 380 

2.2. 
Úsporné a udržitelné využívání energií 
a přírodních zdrojů  

3,19% 7 752 888 1 368 157 0 9 121 045 

3 Inovace a podnikání 37,22% 90 520 885 12 557 407 3 416 867 106 495 159 

3.1. 
Rozvoj inovačního prostředí a 
partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí 

28,02% 68 131 333 11 498 966 524 210 80 154 509 

3.2. 
Podpora příznivého podnikatelského 
prostředí 

0,70% 1 713 678 214 865 87 549 2 016 092 

3.3. Rozvoj malých a středních podniků 8,50% 20 675 874 843 576 2 805 108 24 324 558 

4 Technická pomoc 2,21% 5 374 180 948 385 0 6 322 565 

Celkem 100,00% 243 181 406 39 497 500  3 416 867 286 095 773 

Zdroj: MSC2007, poznámka: tabulka obsahuje data po revizi č. 6 OPPK schválené Evropskou komisí 11. 

prosince 2014. 

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Zpráva o realizaci Operačního programu  strana 6 (celkem 74) 
Praha – Konkurenceschopnost     

1.1 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY 

V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny 

do 7 oblastí podpory. 

Obrázek 1: Přehled prioritních os a oblastí podpory 

  
Zdroj: ŘO OPPK 

Graf 1: Podíl fin. prostředků prioritních os na programu OPPK v %  

 
Zdroj: ŘO OPPK 
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2. POKROK V REALIZACI PROGRAMU  
 

 

Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu ve sledovaném období. 

Podrobnosti k nim jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách této zprávy. 

 

 

28. 1. 2015 ukončena 14. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 2.1 

 

3. 2. 2015 vyhlášena 15. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 2.1 a 3.3 

 

19. 2. 2015 ZHMP schválilo projekty předložené v rámci 14. výzvy (oblast 3.1) 

 

25. 3. 2015 15. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (schválena 

Výroční zpráva za rok 2014 OPPK) 

 

27. 3. 2015 ukončena 15. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 3.3 

 

14. 4. 2015 ZHMP schválilo projekty předložené v rámci 14. výzvy (oblast 2.1) a 15.výzvy 

(oblast 3.3) 

 

30. 4. 2015 ukončena 15. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 2.1  

 

7. 5. 2015 Výroční zpráva za rok 2014 OPPK odeslána ke schválení do EK (schváleno 

EK dne 12. 8. 2015) 

 

20. 5. 2015 ukončena 11. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1 

 

18. 6. 2015  ZHMP schválilo projekty předložené v rámci 15. výzvy (oblast 2.1 a 3.3) a 

v rámci 11. výzvy (oblast 1.1) 

 

 

Souhrnně ve sledovaném období dále došlo k:  

 nárůstu podaných žádostí, podpisu smluv, ukončených projektů,  proplacených 

prostředků, certifikovaných prostředků 

 změnám metodických dokumentů OPPK (blíže viz kapitola 2.3): 

 

Podrobnosti k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3.
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2.1 SOUHRNNÉ TABULKY O POKROKU V REALIZACI OP  

2.1.1 KUMULATIVNÍ POKROK  

Tabulka 2: Kumulativní pokrok ke konci sledovaného období k 3. 7. 2015   

Operační 
program 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti  
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € počet mil. CZK % mil. € počet mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b c c/a   d e e/a  f f/a  g g/a  h h/a  

Oblast 
podpory 

1.1 
2 035,16 79,25 32 3 703,63 181,98 140,49 20 2 358,35 115,88 91,11 1 920,49 94,37 75,04 1 907,46 93,72 74,56 1 763,35 86,64 68,94 

Oblast 
podpory 

1.2 
106,23 3,91 69 603,15 567,79 22,15 18 90,21 84,92 3,33 24,26 22,84 0,91 23,30 21,94 0,87 23,28 21,92 0,87 

Prioritní 
osa 1 

2 141,39 83,17 101 4 306,79 201,12 162,64 38 2 448,56 114,34 94,44 1 944,75 90,82 75,95 1 930,76 90,16 75,43 1 786,64 83,43 69,81 

Oblast 
podpory 

2.1 
1 485,30 56,37 204 3 682,70 247,94 137,02 77 1 612,20 108,54 61,03 1 038,44 69,91 39,97 948,02 63,83 36,65 877,44 59,07 33,99 

Oblast 
podpory 

2.2 
197,94 7,75 21 357,31 180,51 13,60 12 221,72 112,01 8,63 202,49 102,3 7,92 202,49 102,30 7,92 191,49 96,74 7,49 

Prioritní 
osa 2 

1 683,25 64,12 225 4 040,01 240,01 150,62 89 1 833,92 108,95 69,65 1 240,93 73,72 47,89 1 150,51 68,35 44,57 1 068,92 63,50 41,48 

Oblast 
podpory 

3.1 
1 781,95 68,13 201 5 227,78 293,37 194,60 76 1 940,85 108,92 73,96 1 361,36 76,40 52,69 1 327,15 74,48 51,44 1 229,81 69,01 47,85 

Oblast 
podpory 

3.2 
43,64 1,71 22 171,92 393,94 6,42 4 44,83 102,73 1,76 41,13 94,24 1,62 41,13 94,24 1,62 39,42 90,33 1,55 

Oblast 
podpory 

3.3 
546,87 20,68 538 1 920,79 351,23 71,10 149 573,16 104,81 21,64 416,76 76,21 15,90 381,47 69,75 14,61 258,56 47,28 10,11 

Prioritní 
osa 3 

2 372,46 90,52 761 7 320,49 308,56 272,13 229 2 558,85 107,86 97,36 1 819,25 76,68 70,22 1 749,75 73,75 67,67 1 527,79 64,40 59,52 

Prioritní 
osa 4 

141,39 5,37 2 185,81 131,41 7,00 2 185,81 131,41 7,00 114,94 81,30 4,40 114,94 81,30 4,40 103,77 73,39 4,00 

OPPK 6 338,49 243,18 1 089 15 853,09 250,11 592,39 358 7 027,13 110,86 268,46 5 119,87 80,77 198,46 4 945,96 78,03 192,07 4 487,12 70,79 174,8 
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Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1). Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním kurzem (1EUR = 27,246 CZK) stanoveným 

Evropskou centrální bankou, případně kurzem v době zaúčtování v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. 

Poznámka č. 1: V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní změny (toto již 

promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány proplacené prostředky včetně záloh, nyní 

obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU 

(v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po 

podpisu smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

Poznámka č. 3:  

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory: ŘO má schválen ze strany ZHMP institut přezávazkování (schváleno v červnu 

2014) pro maximalizaci čerpání a to i v případě krácení fin. prostředků po podpisu smluv na žádostech o platbu a při vzniku nesrovnalostí. U projektů 

financovaných formou ex-ante dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. Neposledním faktorem ovlivňujícím výši hodnoty 

je použitý kurz. 

Poznámka č. 4:  

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl 

dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu 

nepřevýší 6,34 mil. €.  

 

Tabulka č.2 obsahuje kumulativní finanční data od počátku realizace OPPK. Z tabulky č. 2 plyne, že: 

 celkem byly předloženy projekty o objemu 250,11 % alokace OPPK, 

 smlouvy byly podepsány v objemu 110,86 % alokace OPPK, 

 příjemcům bylo celkově proplaceno 80,77 % alokace OPPK (vyúčtované prostředky), 

 prostředky předložené do souhrnných žádostí činí 78,03 % alokace OPPK, 

 prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) činí 70,79 % alokace OPPK, 

 plnění pravidla n+2 je součástí kapitoly 1.6, predikce vývoje čerpání OP součástí kapitoly 1.7.  

 

Plnění prioritních témat viz další kapitola. 
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2.1.2 POKROK ČERPÁNÍ ZA SLEDOVANÉ OBDOBÍ  
Tabulka 3: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího výboru (jde o přírůstek za sledované období vzhledem k alokaci programu, 

prioritních os, oblastí podpory) 

Operační 
program 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti  
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované 
prostředky (včetně 

vratek) 

mil. CZK mil. € počet mil. CZK % 
mil. 

€ 
počet mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b c c/a   d e e/a  f f/a  g g/a  h h/a  

Oblast 
podpory 

1.1 
2 035,16 79,25 3,00 318,83 15,67 x 0,00 0,00 0,00 x 46,52 2,29 x 33,49 1,65 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

1.2 
106,23 3,91 0,00 0,00 0,00 x -1,00 -2,27 -2,14 x 0,96 0,90 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Prioritní 
osa 1 

2 141,39 83,17 3,00 318,83 14,89 x -1,00 -2,28 -0,11 x 47,47 2,22 x 33,48 1,56 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

2.1 
1 485,30 56,37 23,00 207,45 13,97 x 8,00 101,71 6,85 x 28,45 1,92 x 13,38 0,90 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

2.2 
197,94 7,75 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Prioritní 
osa 2 

1 683,25 64,12 23,00 207,45 12,32 x 8,00 101,71 6,04 x 28,45 1,69 x 13,37 0,79 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

3.1 
1 781,95 68,13 0,00 0,00 0,00 x 9,00 114,48 6,42 x 113,79 6,39 x 81,82 4,59 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

3.2 
43,64 1,71 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Oblast 
podpory 

3.3 
546,87 20,68 55,00 166,99 30,54 x 3,00 3,43 0,63 x 47,87 8,75 x 72,91 13,33 x 0,00 0,00 x 

Prioritní 
osa 3 

2 372,46 90,52 55,00 166,99 7,04 x 12,00 117,92 4,97 x 161,66 6,81 x 154,73 6,52 x 0,00 0,00 x 

Prioritní 
osa 4 

141,39 5,37 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  11,17 7,90  11,17 7,90  0,00 0,00  

OPPK 6 338,49 243,18 81,00 693,27 10,94 x 19,00 217,35 3,43 x 248,75 3,92 x 212,75 3,36 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze 

v Kč, nikoliv v €. 
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Poznámka č. 1: V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní změny (toto již 

promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány proplacené prostředky včetně záloh, nyní 

obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU 

(v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po 

podpisu smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

 

Tabulka č. 3 obsahuje rozdílová data, tj. pokrok čerpání za sledovaného období: 

 Za sledované období vzrostl objem finančních prostředků (podíl EU) podaných žádostí vzhledem k alokaci programu o 10,9 

%. Vzrostl objem finančních prostředků (podíl EU) podaných žádostí v rámci programu z 15 159,82 mil. Kč na 15 853,09 mil. 

Kč (592,39 mil. €). Posun nastal v oblasti podpory 1.1 v rámci 11. výzvy, 2.1 a 3.3 v 15. výzvě. V ostatních oblastech nebyla 

vyhlášena ani ukončena žádná výzva. Podrobnosti viz kapitola 3. 

 Ve sledovaném období vzrostl objem prostředků (podíl EU) uzavřených smluv o 3,4 % (oblast podpory 2.1, 3.1 a 3.3). 

Podrobnosti viz kapitola 3.  

 Vzrostl objem proplacených prostředků o cca 4 %. Podrobnosti viz kapitola 3. 

 Došlo k nárůstu objemu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o cca 3,4 % alokace programu. Podrobnosti 

viz kapitola 3 

 V průběhu sledovaného období se prostředky zařazené k certifikaci nezměnily. Podrobnosti viz kapitola 3. 

 Plnění prioritních témat viz níže. 
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Prioritní témata kumulativně a za sledované období:  

 

a) Plnění prioritních témat 

 

Projekty s podepsanou smlouvou k 3. 7. 2015 naplňují prioritní témata OPPK při 

kurzu 27,426 CZK/€ ve výši 239,89 mil. € (6,54 mld. Kč), tj. z cca 98,65 % celkové 

alokace podílu EU na všechna prioritní témata.  

 

Projekty finančně ukončené k 3. 7. 2015 naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 

27,246 CZK/€ ve výši 178,03 mil. € (4,85 mld. Kč), tj. z cca 73,21 % celkové alokace 

podílu EU na všechna prioritní témata (tj. nárůst oproti stavu ke konci roku 2014 o cca 

4,5 %). 

 

b) Plnění earmarkingu  

 

ŘO OPPK se zavázal k naplnění earmarkingu v celkové výši 186,63 mil. € (5,12 mld. 

Kč), což představuje 76,75 % z celkové ERDF alokace OPPK (tj. 243,18 mil.  €; 6,67 

mld. Kč).  

Ke konci sledovaného období je plnění priorit Lisabonské strategie (tzv. earmarking) 

projekty s podepsanou smlouvou (tj. od stavu P4) ve výši 173,39 mil. €; 4,72 mld. 

Kč), tj. 92,9 % z celkové alokace podílu ERDF vyčleněné na earmarking. Celkový 

podíl earmarkingu vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 71,3 %.  

 

Plnění eamarkingu finančně ukončenými projekty (tj. od stavu P6) je kumulativně ke 

konci sledovaného období 74,68 % (tj. nárůst oproti stavu ke konci 2014 o 6,1 %) 

celkové alokace podílu ERDF vyčleněného na eamarking. Celkový podíl earmarkingu 

vůči celkové alokaci ERDF je u těchto projektů 57,3 %.  

 

Plnění eamarkingu podrobně viz následující tabulka. 

 

Tabulka 4: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK  

Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno  

vzhledem k alokaci 2007-13  

(k 7.1.2015 / 3.7.2015) 

2007-13 v € v % 

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve 

výzkumných střediscích 

 

11 611 200 
18 195 618/ 

18 628 223 

156,71/ 

160,43 

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, 

nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná 

střediska) a odborná střediska pro specifické technologie 

 

 

17 303 310 

 

18 368 661/ 

21 925 380 

106,16/ 

126,71 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými 

podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a 

univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, 

regionálními orgány, výzkumnými středisky 

10 083 584 
1 004 490/ 

1 161 419 

9,96/ 

11,52 
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Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno  

vzhledem k alokaci 2007-13  

(k 7.1.2015 / 3.7.2015) 

2007-13 v € v % 

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a 

středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a 

technologického rozvoje ve výzkumných střediscích) 

7 618 975 
306 087/ 

311 502 

4,02/ 

4,09 

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků 1 086 559 
6 693/ 

6 811 

0,62/ 

0,63 

06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a 

výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných 

environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií 

zabraňujících znečišťování 

1 342 659 
816 246/ 

908 436 

60,79/ 

67,66 

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi 

(inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující 

střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.) 

7 618 975 
2 824 348/ 

2 874 313 

37,07/ 

37,73 

08 Ostatní investice do podniků 6 685 913 
6 853 485/ 

7 867 420 

102,51/ 

117,67 

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých 

a středních podnicích 
8 961 634 

2 996 044/ 

3 558 457 

33,43/ 

39,71 

11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, 

interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 
490 348 

234 249/ 

238 393 

47,77/ 

48,62 

13 Služby a aplikace pro občany 5 710 872 
984 339/ 

1 001 753 

17,24/ 

17,54 

 

14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a 

odborná příprava, vytváření sítí atd.) 

1 342 659 
286 841/ 

291 916 

21,36/ 

21,74 

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k 

informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich 

využívání těmito podniky 

2 464 609 
1 097 997/ 

1 117 421 

44,55/ 

45,34 

39 Obnovitelná energie: vítr 0/0 0/0 0/0 

40 Obnovitelná energie: solární 6 050 578 
2 273 792/ 

2 314 017 

37,58/ 

38,24 

41 Obnovitelná energie: biomasa 0/0 /0/0 0/0 

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další 1 550 578 
1 549 043/ 

1 576 446 

99,90/ 

101,67 

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií 6 050 578 
2 752 661/ 

2 801 358 

45,49/ 

46,30 

52 Podpora čisté městské dopravy 79 250 634 
66 224 485/ 

71 248 107 

83,56/ 

89,90 

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 1 342 659 
227 231/ 

231 251 

16,92/ 

17,22 

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; 

boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a 

podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 

2 446 587 
1 089 891/ 

1 109 172 

44,55/ 

45,34 
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Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno  

vzhledem k alokaci 2007-13  

(k 7.1.2015 / 3.7.2015) 

2007-13 v € v % 

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a 

odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu 

základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a 

neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 

0/0 0/0 0/0 

74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především 

prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných 

pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými 

středisky a podniky 

7 618 975 
196 811/ 

200 293 

2,58/ 

2,63 

Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu 186 631 886 
128 289 012/ 

139 372 087 

68,74/ 

74,68 

Zdroj:  MSC2007, data k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015,  použit měnový kurz ve výši 27,246 CZK/€ u dat k 3. 7. 2015 a 

27,728 CZK/€ u dat k 7. 1. 2015.  

Poznámka k sloupci „Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-13“: Data před lomítkem vlevo jsou k 7. 1. 2015 a 

data za lomítkem vpravo jsou k 3. 7. 2015. Zahrnuty projekty ve stavu P6 (projekt finančně ukončen) a výše, 

jedná se o kumulativní data.  

 

2.2 POKROK V PLNĚNÍ INDIKÁTORŮ NA ÚROVNI OP 

Na úrovni programu jsou definovány indikátory, jejichž zdrojem je externí zdroj (ČSÚ, 

ČHMÚ). Dle Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro 

monitorovací výbor z října 2014, vydaného Národním orgánem pro koordinaci (dále jen 

NOK), není třeba tyto indikátory uvádět ve zprávě o realizaci (tato informace je vždy 

obsahem výroční zprávy). Tabulka C Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci 

operačního programu pro monitorovací výbor není proto v této kapitole uvedena. Informace o 

plnění cílových a dosažených hodnot jednotlivých indikátorů oblastí podpory jsou blíže 

rozepsány v kapitole 3, která  je věnována provádění jednotlivých prioritních os a oblastí 

podpory. 

 

2.3 HLAVNÍ AKTIVITY V OBDOBÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ MV  

 

Poslední jednání SMV se konalo 25. března 2015. Mezi hlavní aktivity ŘO OPPK v prvním 

pololetí 2015 patří: 

 vyhlášení 15. výzvy v oblasti podpory 2.1 a 3.3, 

 kontrola formálního posouzení projektů, hodnocení projektů v rámci 14. výzvy, 

 aktualizace Strategie dočerpání OPPK; aktualizace disponibilní alokace, 

 tvorba a aktualizace Krizového plánu OPPK (je součástí „Analýzy čerpání 

evropských fondů a krizové plány“) pro rok 2015, 

 tvorba Výroční zprávy za rok 2014,  

 příprava materiálů pro 12. březnové zasedání monitorovacího výboru 

 hodnocení projektových žádostí předložených do kontinuální 14., 15. a 11. výzvy  

 podklady k příjmu a vyúčtování dotace MMR; rozpočtové úpravy zpracování 

zprávy o výsledku hospodaření a kontrol 

 příprava a organizace pracovní skupiny Finanční řízení 

 činnosti související s přípravou OPPPR   
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Další činnosti: 

 příprava podkladů a kontrola projektů v rámci procesu tvorby souhrnných žádostí 

a certifikací, 

 zástupci ŘO se průběžně účastnili pracovních skupin evaluace, nesrovnalostí, 

finančního řízení, pro Jednotný monitorovací systém a dalších,  

 provádění kontrol monitorovacích zpráv, kontrol na místě a proplácení prostředků 

projektů 1.-14. výzvy, šetření a řešení zjištěných nesrovnalostí,  

 konzultace projektových záměrů. 

 

V období od minulého jednání SMV (březen 2014) byly aktualizovány tyto metodické 

dokumenty: 

 revize Přílohy U - Postupy pro stanovení odvodu za porušení rozpočtové 

kázně  Projektové příručky k 5.5.2015 (v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 

Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) - kapitola 1 Definice porušení 

rozpočtové kázně, kapitola 2 Postup při porušení rozpočtové kázně, kapitola 6 

Přechodná ustanovení jednotlivých novel, kapitola 7 Postup poskytovatele před 

vydáním platebního výměru a kapitola 8 Porušení pravidel pro zadávání zakázek 

 revize Projektové příručky verze 5.4 (v souvislosti s výzvou k podávání žádostí - 

kapitola 2 Definice pojmů – pravidlo de minimis, kapitola 3.2 Způsob podání a 

výběru nabídky, kapitola 4.3 Oblast podpory 2.1 revitalizace a ochrana 

území/specifikace způsobilých výdajů, kapitola 4.7 Oblast podpory 3.3 Rozvoj 

malých a středních podniků/podporované činnosti dle klasifikace ekonomických 

činností,  finanční rámec, specifické způsobilé výdaje a kapitola 5. Seznam 

povinných příloh) 

 

2.4 HLAVNÍ PROBLÉMY, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI REALIZACI 

PROGRAMU, PŘIJATÁ OPATŘENÍ   

 

Oblast certifikací: 

ŘO se ve sledovaném období zaměřil na sestavení harmonogramu plánu kontroly a proplácení 

žádostí o platbu (a s tím souvisejího procesu certifikace), resp. načasování aktivit tak, aby 

došlo k vyčerpání zbylé disponibilní alokace OPPK. ŘO průběžně komunikuje s přijemci a 

zjišťuje stav projektů v realizaci. ŘO i pro rok 2015 stanovil interní termíny, do kdy je nutno 

proplatit maximum žádostí o platbu v roce 2015. Objem prostředků, který se nestihne 

proplatit v roce 2015, bude proplacen během ledna až března 2016.   

Oblast indikátorů:  

Riziko nenaplnění indikátorů ŘO minimalizuje tím, že vyhlásil v únoru 2015 výzvu č. 15 

v oblastech podpory 2.1 a 3.3. Plnění rizikových indikátorů je odvislé od průběhu ukončování 

fyzické realizace projektů a jejich naplnění doby uržitelnosti projektu. Plnění jednotlivých 

indikátorů v oblastech podpory detailně viz kapitola 2.7 a 3.  

Oblast administrativní kapacity: 

V průběhu roku nastaly komplikace v oblasti administrativní kapacity související se změnou 

organizační struktury platnou od 1. července 2015. ŘO tyto problémy řeší a to požadavkem na 
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navýšení systemizovaných pracovních míst v oddělení zaměřené na ukončování OPPK a 

OPPA.  

Další problémové oblasti: 

V rámci metodické implementace a řízení  OPPK  muselo dojít k úpravě Přílohy U - 

Projektové příručky (kapitoly 1 - 7) v souladu s úpravou ust. § 22  novely zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a formulářů (platebních výměrů) tak, aby bylo 

vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí v souladu s novelou. Přijetí novely ke konci 

programového období 2007-2013  nebylo šťastné, ani praktické (administrativní zátěž 

související s revizí dokumentů, vyhlašováním výzev, úpravami a uzavíráním smluv, 

vymáháním  prostředků dotčených PRK ad. - což se nakonec dotklo/dotkne 

malého/zbývajícího objemu projektů). 

 

2.5 OPATŘENÍ PŘIJATÁ K ZÁVĚRŮM MINULÉHO JEDNÁNÍ SMV  

 

Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům/závěrům z minulého 

jednání SMV: 

 

1. MMR informovalo členy SMV, že vládě byl v únoru předložen krizový plán, který byl 

vytvořen ŘO OPPK ve spolupráci s MMR. ŘO OPPK vykazuje vůči MMR plnění 

opatření obsažených v plánu každý měsíc. 

2. MMR informovalo, že do konce března 2015 jednotlivé ŘO mají zaslat na MMR 

aktualizované strategie dočerpání. 

Opatření: ŘO zaslal v termínu strategii na MMR 

3. MMR uvedlo, že nesouhlasí s konáním osobních jednání pouze jednou za rok. 

Opatření: ŘO uspořádá další osobní jednání v září 2015. 

4. Členům byly poskytnuty aktuální informace o stavu čerpání, využívání nástrojů 

publicity a čerpání technické pomoci OPPK 

5. Členům byly poskytnuty aktuální informace o vývoji příprav nového operačního 

programu. 

 

ŘO zveřejnil závěry z březnového jednání SMV na internetových stránkách www.oppk.cz, 

sekce Monitorovací výbor. Společný monitorovací výbor na jednání dne 25. března 2015 

schválil Výroční zprávu OPPK za rok 2014.  

 

2.6 ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU KE SPLNĚNÍ PRAVIDLA N+2, N+3  

Tabulka 5: Plnění pravidla N+3/N+2 (v €) 

Finanční 

plán - 

rok 

Celková 

alokace EU 

prostředků 

N+3 / N+2 limity Zálohy z EK 

Žádosti o 

průběžnou/zá

věrečnou 

platbu 

předložené 

EK 

Zálohy z EK + 

žádosti o platbu z 

ČR 

Zálohy z EK + 

žádosti o platby 

z ČR 

Rozdíl mezi 

limity a 

platbami 

2007 - 2013 - souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 

  - roční a b c d=b+c e f=e-a 

2007 31 601 702 -                         -                         -                            -                           -                       -       

2008 32 233 735 - 11 746 800                   -       11 746 800 11 746 800 11 746 800 

http://www.oppk.cz/
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Finanční 

plán - 

rok 

Celková 

alokace EU 

prostředků 

N+3 / N+2 limity Zálohy z EK 

Žádosti o 

průběžnou/zá

věrečnou 

platbu 

předložené 

EK 

Zálohy z EK + 

žádosti o platbu z 

ČR 

Zálohy z EK + 

žádosti o platby 

z ČR 

Rozdíl mezi 

limity a 

platbami 

2007 - 2013 - souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 

2009 32 878 410 - 9 397 440 17 977 622 27 375 062 39 121 862 39 121 862 

2010 33 535 979 -   -  15 483 826 15 483 826 54 605 688 54 605 688 

2011 36 521 260 37 500 685                         -       2 034 952 2 034 952 56 640 640 19 139 955 

2012 36 700 282 75 646 046                         -       40 209 754 40 209 754 96 850 394 21 204 348 

2013 37 734 238 156 237 186                         -       66 656 329 66 656 329 163 506 723 7 269 537 

2014 - 198 204 418                         -       45 699 763 45 699 763 209 206 486 11 002 068 

2015 - 243 181 406                         -       33 974 920 33 974 920 243 181 406 - 

Celkem 243 181 406 243 181 406 21 144 240 222 037 166 243 181 406 243 181 406                 -       

Zdroj: MSC2007, ŘO, data jsou ke konci sledovaného období,  Poznámka: jde o podíl EU. Data za rok 2015 

označená kurzívou značí predikce. 

* Poznámka ke sloupci "a": 

 - N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2007-2010, N+2 pravidlo pro roky 2011-2013. 

 - Pravidla N+3 / N+2 se setkávají v roce 2013! 
 

Celkem bylo z EK ke konci sledovaného období posláno patnáct průběžných plateb. Patnáctá 

a prozatím poslední průběžná platba ve výši 25,5 mil. €  (694,9 mil. Kč) podílu EU byla 

připsána na účet PCO dne 24. 2. 2015. Šestnáctá žádost o průběžnou platbu bude odeslána EK 

v průběhu srpna 2015. 

  

Ke konci sledovaného období byly certifikovány celkové veřejné způsobilé výdaje ve výši 

213,9 mil. € (5,49 mld. Kč), z čehož 174,8 mil. € (4,49 mld. Kč) připadalo na podíl 

Společenství. 

 

Předpoklad plnění pravidla n+2:  

ŘO provádí pravidelné analýzy stavu plnění pravidla n+2. V současné době hodnotí ŘO 

situaci s plněním tohoto pravidla jako hraniční, resp. mírně rizikovou. ŘO se intenzivně 

zabývá situací, kdy zejména z důvodu posunování harmonogramu realizace některých 

projektů dojde k předkládání finančních prostředků do souhrnných žádostí na počátku roku 

2016. Jde o standardní situace v prostředí ČR v  období ukončování jednotlivých operačních 

programů. Všechny projekty, jejichž žádosti o platby budou předloženy k proplacení v roce 

2016, budou věcně ukončeny do 31. 12. 2015. 
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2.7 STRUČNÁ ANALÝZA RIZIK VE VZTAHU K BUDOUCÍMU POKROKU 

IMPLEMENTACE PROGRAMU VČETNĚ KOMENTOVANÝCH PREDIKCÍ 

VÝVOJE ČERPÁNÍ OP  

 

Rizika v oblasti naplňování hodnot indikátorů 

a) Nenaplnění indikátoru „Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy“.  

Stav: Výše aktuálních závazků je 36, aktuální míra plnění z dosažené hodnoty je 68 %. 

ŘO předpokládá, že cílová hodnota bude naplněna. Míra, resp. výše rizika nenaplnění 

hodnoty je závislá na vývoji realizace cca 6 projektů v rámci 11. a 13. výzvy. 

b) Nenaplnění indikátoru „Počet elektronických podání k městské správě“.  

Stav: Výše aktuálních závazků je 72,5 tis. podání, aktuální míra plnění z dosažené 

hodnoty je 11 %. ŘO předpokládá, že cílová hodnota bude naplněna. Míra, resp. výše 

rizika nenaplnění hodnoty je závislá na vývoji realizace projektů v rámci 11. a 13. 

výzvy. 

c) Nenaplnění indikátoru „Počet rekultivovaných starých skládek“.  

Stav: Pro maximalizaci naplnění cílové hodnoty ŘO relizoval výzvu č. 14 a 15. Cílová 

hodnota je aktuálně naplněna ze 67 %. Dle aktuální situace v realizaci projektů to 

vypadá, že indikátor nebude naplněn.  

d) Nenaplnění indikátoru „63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů“  

Stav: S ohledem na předložené projekty v rámci 14. a 15. výzvy to vypadá (jak ŘO 

avizoval již v předchozích zprávách), že navýšená cílová hodnota nebude dosažena. 

ŘO nicméně předpokládá, že původní cílová hodnota (před navýšením) naplněna 

bude.   

e) Nenaplnění indikátoru „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po 

dobu pěti let od zahájení realizace projektu“.  

Stav: Indikátor byl ke konci sledovaného období poprvé naplněn na 100 %. ŘO 

předpokládá, že indikátor s ohledem na aktuální závazky na projektech bude naplněn. 

Míra, resp. výše naplnění hodnoty je závislá na vývoji realizace projektů. 

f) Nenaplnění indikátoru „Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými 

institucemi“.  

Stav: Indikátor byl ke konci sledovaného období poprvé naplněn na 100 %. ŘO 

předpokládá, že indikátor s ohledem na aktuální závazky na projektech bude naplněn. 

Míra, resp. výše naplnění hodnoty je závislá na vývoji realizace projektů. 

g) Nenaplnění indikátoru „Počet podpořených nově založených MSP“ 

Plnění cílové hodnoty přesahuje 100 %. Jde o rizikový indikátor s ohledem na to, že 

naplnění cílové hodnoty je závislé na realizaci jednoho projektu.  
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Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO 

a) Vyhodnocení predikcí k poslednímu SMV 

V tabulce č. 6 je uvedeno vyhodnocení predikcí, které ŘO uváděl ve Výroční zprávě za rok 

2014. Z níže uvedeného vyplývá, že predikce byly naplněny na  104,5 %. Odchylka u oblasti 

podpory 1.2 je zapříčiněna stavem, kdy byly predikovány i platby na projekt, který během 

sledovaného období odstoupil od smlouvy. Naopak v oblasti podpory 3.3 se podařilo u 

několika projektů zkrátit dobu realizace a tím došlo k přoplacení prostředků dříve, než bylo 

původně plánováno.  

Tabulka 6: Vyhodnocení predikcí plateb za období leden – červen 2015 v mil. Kč 

Oblast 
podpory 

Celkem 
predikce 

Celkem 
skutečnost 

Plnění v % 

1.1 29,5 53,4 181,0 

1.2 14,6 5,5 37,7 

2.1 276,6 278,8 100,8 

2.2 0,0 0,0 100,0 

3.1 136,9 123,8 90,4 

3.2 0,0 0,0 100,0 

3.3 39,0 57,3 146,9 

TA 0,0 0,0 100,0 

celkem 496,6 518,8 104,5 

Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období. Poznámka: Jde o částku 

vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). 

 

b) Predikce na 2. pololetí 2015 

Pokud jde o predikce plateb do konce roku 2015, ŘO očekává v průběhu měsíců červenec – 

prosinec 2015 platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce 798,3 mil. Kč (29,1 mil. €). 

Tabulka 7: Predikce plateb na období červenec - prosinec 2015 v mil. Kč 

Oblast 
/měsíc 

Červenec 
2015 

Srpen 
2015 

Září 
2015 

Říjen 
2015 

Listopad 
2015* 

Prosinec 
2015* 

Celkem 

1.1 27,7 0,0 60,3 25,2 0,0 190,0 303,2 

1.2 0,0 0,0 0,0 0,0 14,6 0,0 14,6 

2.1 5,1 0,0 0,0 0,0 57,8 235,4 298,3 

2.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 8,0 0,0 0,0 18,5 60,3 12,0 98,8 

3.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3 0,0 0,0 0,0 39,0 0,0 44,4 83,4 

TA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

celkem 40,8 0,0 60,3 82,7 132,7 481,8 798,3 

Zdroj: IS MONIT7+, statistika ŘO OPPK, data jsou uvedena za  sledované období. Poznámka: Jde o částku 

vyplácené dotace (zdroje EU a národní zdroje). *žádosti o platbu předložené v listopadu a prosinci 2015 budou 

administrovány v prosinci 2015/resp. lednu 2016 a proplaceny na počátku roku 2016. 

 

V rámci strategie dočerpávání ŘO klade důraz na rychlou administraci předložených žádostí o 

platby. Z tohoto důvodu (oproti předchozím rokům), ŘO vyhodnocuje i možnosti proplácení 

jednotlivých žádostí o platbu, které budou předloženy ještě v listopadu tohoto toku.  
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S ohledem na výše uvedené ŘO předpokládá, že predikce na druhé pololetí roku 2015 budou 

naplněny minimálně na 90%. 

 

2.8 PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV  

 

Přehled vyhlášených výzev ve sledovaném období je uveden v následující tabulce. 

 

Tabulka 8: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK – termíny  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: IS MONIT7+, ŘO OPPK, k 3. 7. 2015.  

 

2.9 PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ 

Přehled schválených projektů je uveřejňován na webových stránkách www.oppk.cz.  

 

2.10 CELKOVÝ POKROK V REALIZACI VELKÝCH PROJEKTŮ 

Tato kapitola není pro OPPK relevantní. 

 

 

3. POKROK NA ÚROVNI PRIORIT A OBLASTÍ PODPORY 

3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ  ICT  

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti 

dopravních a telekomunikačních služeb. 

Ke konci sledovaného období byly v PO1 smlouvy uzavřeny ve vyši podílu EU cca 2 448,56 

mil. Kč (94,44 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO1 podílu EU je 

114,34 %.  

Proplacený podíl EU byl ve výši cca 1 944,75 mil. Kč (75,95 mil. €), což je 90,82 % 

z celkové alokace PO1 podílu EU.  

Certifikované prostředky podílu EU předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 

69,81 mil. € (1 786,64 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže 

uvedený graf. 

 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

Prioritní osa/ 
oblast podpory 

14. 30. 7. 2014 28. 1. 2015 2.1 

15. 3. 2. 2015 27. 3. 2015 3.3 

15. 3. 2. 2015 30. 4. 2015 2.1 

11. 27. 11. 2012 20. 5. 2015 1.1 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Zpráva o realizaci Operačního programu  strana 21 (celkem 74) 
Praha – Konkurenceschopnost      

Graf 2: Finanční pokrok v Prioritní ose 1 kumulativně v mil. € podílu EU 

 

Zdroj:  IS MSC2007+, MIS, generováno k 3. 7. 2015. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním 

kurzem (1EUR = 27,246 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, případně kurzem v době zaúčtování 

v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. 

 

Ke konci sledovaného období byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO1 

výdaje podílu EU ve výši 1 930,76 mil. Kč (75,43 mil. €).   

 

Predikce souhrnných žádostí: Do konce roku 2015 plánuje ŘO předložit další souhrnné 

žádosti v této ose o objemu cca 121,52 mil. Kč (4,43 mil. €) podílu EU a v roce 2016 objem 

ve výši cca 590,67 mil. Kč (21,54 mil. €). 

 

3.1.1 OBLAST PODPORY 1.1  

3.1.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY  

Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné 

dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost 

vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj sítě tramvajových tratí; informační 

systémy pro cestující; zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy; bezbariérová 

přístupnost veřejné dopravy; projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy; 

výstavba cyklostezek. Oprávnění žadatelé podpory: Hl. m. Praha, provozovatel městské 

hromadné dopravy (Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., apod.), vlastníci železniční 

infrastruktury, stanic a zastávek (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace apod.). 

Nejčastějšími žadateli jsou odbory hl. m. Prahy a Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. 
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3.1.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 1.1 

Tabulka 9: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU  

Oblast podpory 
1.1 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 2 035,16 79,25 3 703,63 181,98 x 2 358,35 115,88 x 1 920,49 94,37 x 1 907,46 93,72 x 1 763,35 86,64 x 

Předchozí MV 2 037,75 79,25 3 384,80 166,11 x 2 358,35 115,73 x 1 873,97 91,96 x 1 873,97 91,96 x 1 763,35 86,53 x 

Pokrok v čerpání 2 035,16 79,25 318,83 15,67 x 0,00 0,00 x 46,52 2,29 x 33,49 1,65 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze 

v Kč, nikoliv v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou 

následně vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva 

metodicky 2 zásadní změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány 

proplacené prostředky včetně záloh, nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky 

se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU (v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl 

EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po 

podpisu smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

 

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období byla otevřená výzva č. 11 (skončila 20. 5. 2015), 

 ve sledovaném období byly předloženy 3 projekty, 

 za sledované období nebyla uzavřena žádná smlouva v rámci 11. výzvy (dne 18. 6. 2015 byly schváleny ZHMP 3 projekty), 

 objem proplacených prostředků za sledované období na celkové alokaci vzrostl o cca 2,29 %,  

 prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO na celkové alokaci oblasti se navýšily o cca 1,65 %, 

 certifikovány nebyly žádné prostředky. 

Kumulativní pokrok: 

 celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 32 projektů; celkem podepsána smlouva se 20 projekty, 

 celkem bylo kumulativně ukončeno 17 projektů, z toho 16 finančně, pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
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3.1.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

 

Tabulka 10: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni oblasti podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 
jednot

ka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

 1.1 
37.11.05, 
Výsledek 

Hodnota úspory času 
ve veřejné dopravě 

% 100 
85, tj. 
úspora o 
15 % 

N/A 73,71 

Komentář: Dosažená hodnota se oproti stavu k 31. 12. 2014 nezměnila, neboť nebyl ukončen žádný projekt 

tramvajové trati. Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 26,29 % (tj. 100-26,29=73,71 %). Cílová hodnota byla 
dosažena. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. Od 14. 12. 2011, tj. po revizi OP, je do 
indikátoru započten i indikátor 37.11.06. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. 

 1.1 
37.01.00, 
výstup, 
Core 13 

Počet projektů 
podporujících 
dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

počet 0 8 20 17 

Komentář: Během sledovaného období došlo k nárůstu dosažené hodnoty o 3 projekty. Cílová hodnota indikátoru je 

naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. 

 1.1 
37.32.30, 
výstup 

Délka nových nebo 
modernizovaných 
tramvajových tratí - 
celkem 

km 
0; 
resp.141 

9; 
resp. 150 

23,27;  
resp. 164,27 

23,31;  
resp. 
164,31 

Komentář: Během sledovaného období nedošlo ke změně dosažené hodnoty. Projekty, které jsou již ukončeny, 

vytvořily 23,31 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění 
indikátoru je bez rizika. 

 1.1 
37.32.31, 
výstup 

Délka nové 
tramvajové trati -
celkem  

km 0 1 1,29 1,29 

Komentář: Během sledovaného období nedošlo ke změně dosažené hodnoty. Projekty, které jsou již ukončeny, 

vytvořily 1,29 km nových tramvajových tratí. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. 

 1.1 
37.32.32, 
výstup 

Délka modernizované 
tramvajové trati -
celkem 

km 0 8 21,98 22,02 

Komentář: Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty. Projekty, které jsou již ukončeny, 

vytvořily 22,02 km modernizovaných tramvajových tratí.. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je 
bez rizika. 

 1.1 
61.01.11, 
výstup 

Délka nově 
vybudovaných 
cyklostezek 

km 0 2,5 8,54 8,54 

Komentář: Během sledovaného období nedošlo k nárůstu dosažené hodnoty.Projekty, které jsou již ukončeny, 

vytvořily 8,54 km cyklostezek. Cílová hodnota indikátoru je naplněna. Plnění indikátoru je bez rizika. 

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány 

dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, 

vydaného NOK v září 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená 

hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je 

odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace 

projektu ukončena“. U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.1 plyne, že: 

 u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot,  
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 podpořené ukončené projekty této oblasti podpory vytvořily 8,54 km cyklostezek a 

23,31 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí (modernizováno 22,02 

km tramvajové trati, vytvořeno 1,29 km nové tramvajové trati).  

 

3.1.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH/CHARAKTERISTICKÝCH PROJEKTŮ  

 

Oblast podpory: 1.1  

Název projektu: Rekonstrukce tramvajové trati Bělohorská 

Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/21509 

Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

Období realizace: červen 2014 – listopad 2014 

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno  

Celkové výdaje: 199,24 mil. Kč (7,31 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 134,78 mil. Kč ( 4,95 mil. €) 

Podpora EU: 114,56 mil. Kč (4,20 mil. €) 

Podpora KR: 10,11 mil. Kč (0,37 mil. €) 
Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy  

Cíl projektu:   

 zvýšení bezpečnosti provozu tramvají, 

 zvýšení plynulosti provozu MHD (zkrácení přepravních časů), 

 zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující, 

 tišší provoz, 

 zlepšení úrovně a vybavení zastávek (Zastávky byly vybaveny trubkovým zábradlím s 

vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké a přístřešky pro cestující). 

Hlavním důvodem stavby byla výměna dožívajícího tramvajového tělesa z velkoplošných 

panelů za novou konstrukci spočívající v pružném upevnění kolejnic na pražcích ve 

štěrkovém loži. Přínosem pro zvýšení bezpečnosti a úrovně přepravy cestujících bylo vyřešení 

bezbariérových přístupů na dotčené zastávky. 

Popis aktivit projektu: Předmětem stavby byla rekonstrukce tramvajové tratě v ulici 

Bělohorská od křižovatky s ulicí Ankarská po smyčku Královka. Součástí akce byla kolejová 

část smyčky Vypich (mimo vnitřního prostoru smyčky, kde je v rámci akce Prodloužení trasy 

A metra zřizována plocha pro odstavy autobusů) a dále provedení zatravnění ve vybraných 

úsecích mezi ulicí Falckou a tramvajovou zastávkou Obora Hvězda a zlepšení parametrů, 

bezpečnosti a komfortu pro cestující na tramvajových zastávkách doplněných bezbariérovými 

přístupy, prvky pro slabozraké a nevidomé. Tramvajová trať byla rekonstruovaná dvoukolejně 

v celkové průměrné délce 2, 86 km. 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé katastrálního území Břevnov, obyvatelé hlavního města 

Prahy, návštěvníci Prahy využívající MHD, sociálně slabší občané, děti a jejich doprovod, 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, Hlavní město Praha, Dopravní podnik hl. 

m. Prahy, a.s., podnikatelské subjekty na území MČ Praha 6. 
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Foto:  

Před realizací:              

    

Po realizaci: 

        

Zdroj: ŘO 

 

3.1.2 OBLAST PODPORY 1.2  

3.1.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-

Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro 

občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí 

vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou: rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní 

vysokorychlostní přístup (zejména projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování 

přípojek do objektů, včetně zřizování veřejných internetových terminálů); rozvoj e-služeb 

městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání; projekty zaměřené na 

stimulaci využívání internetových služeb. 
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3.1.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

Tabulka 11: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU  

Oblast podpory 
1.2 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  D d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 106,23 3,91 603,15 567,79 x 90,21 84,92 x 24,26 22,84 x 23,30 21,94 x 23,28 21,92 x 

Předchozí MV 107,70 3,91 603,15 560,06 x 92,48 85,88 x 23,30 21,64 x 23,30 21,64 x 23,28 21,62 x 

Pokrok v čerpání 106,23 3,91 0,00 0,00 x -2,27 -2,14 x 0,96 0,90 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze 

v Kč, nikoliv v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou 

následně vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva 

metodicky 2 zásadní změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle  metodiky vykazovány 

proplacené prostředky včetně záloh, nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky 

se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU (v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl 

EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po 

podpisu smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období nebyla v realizaci žádná výzva, 

 ve sledovaném období nedošlo k uzavření žádných smluv (poznámka: pokles finanćních prostředků v tabulce je z důvodu 

odstoupení jednoho projektu od realizace), 

 objem skutečně proplacených prostředků se navýšil o 0,90 %, 

 objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se nezměnil, nebyly certifikovány žádné prostředky.  

Kumulativní pokrok: 

 celkem předloženo kumulativně ke konci sledovaného období 69 projektů; celkem podepsána smlouva s 18 projekty, 

 celkem bylo kumulativně ukončeno 8 projektů, z toho 5 finančně, 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
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3.1.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ 

Tabulka 12: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory  
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů  

Dosažená 
hodnota  

 1.2 
15.35.11, 
výstup 

Počet nových plně 
elektronizovaných 
agend veřejné správy 

počet 22 36 15 

Komentář: Během sledovaného období nedošlo ke změně. Ke konci sledovaného období je dosažená hodnota 

indikátoru z projektů, které jsou ukončené, 68,2 %. Míra naplnění je závislá na úspěšnosti projektů, které jsou 
realizovány v rámci 8., 11 a 13. výzvy. Součet aktuálních závazků z projektů v realizaci je 36. V rámci revize č. 
4.1 schválené EK v červenci 2013 došlo k navýšení cílové hodnoty z 15 na 22. ŘO předpokládá, že nová 
navýšená cílová hodnota bude naplněna.  

 1.2 
15.21.06, 
výsledek 

Počet elektronických 
podání k městské 
správě  

počet 40 000 72 500 4 277 

Komentář:  Závazek projektů, které jsou v realizaci a nebo schváleny, ve výši 72 500  podání. Během 

sledovaného období došlo k nárůstu dosažené hodnoty o 4277 podání (míra plnění je 11 %). Míra naplnění 
bude závislá na úspěšnosti projektů schválených rámci 8., 11. a 13. výzvy.  V rámci revize č. 4.1 schválené EK 
v červenci 2013 došlo k navýšení cílové hodnoty z 2000 na 40000. Naplnění cílové hodnoty je prozatím rizikové. 
ŘO předpokládá, že nová navýšená cílová hodnota bude naplněna. 

 1.2 
38.21.10, 
výstup 

Počet projektů na 
rozvoj, zavádění a 
osvojování ICT 

počet 5 18 8 

Komentář: Naplnění indikátoru z ukončených projektů je 160 %. Závazek je 18. Plnění indikátoru je bez rizika.   

Zdroj: MSC2007, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány dle 

platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného 

NOK v září 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou 

započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze 

závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“.  

U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 1.2 plyne, že: 

 rizikové jsou obdobně jako v předchozích sledovaných obdobích indikátory 15.35.11 

„Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy“ a 15.21.06 „Počet 

elektronických podání k městské správě“. ŘO předpokládá, s ohledem na závazky 

z uzavřených smluv, že indikátory budou naplněny. 

 bylo podpořeno a zároveň ukončeno 8 projektů na podporu rozvoje ICT, vytvořeno 15 

nových plně elektronizovaných agend a 4277 elektronických podání. 

 

3.1.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

 

Oblast podpory: 1.2 

Název projektu: Interaktivní úřední desky 

Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/21550 
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Příjemce: Městská část Praha 13 

Období realizace: leden 2014 – září 2014 

Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena 

Celkové výdaje: 1,45 mil. Kč  (0,05 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 1,13 mil. Kč (0,04 mil. €) 

Podpora EU: 0,96 mil. Kč (0,035 mil. €) 

Podpora KR: 0,085 mil. Kč (0,003 mil. €) 

Pozn.: fin. částky – údaje z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu 

Cíl projektu:   

 přiblížení veřejných služeb občanovi a zajištění jejich max. dostupnosti a kvality, 

 zefektivnění toku informací (komunikace mezi úřadem a veřejností), 

 rozvoj služeb e-Governmentu s důrazem na bezpečný a jednoduchý přístup k 

informacím a veřejným službám prostřednictvím sítě internetu, 

 umožnění lepší komunikace mezi úřadem a veřejností, 

 zvýšení přehlednosti a nabídky kvalitních informací pro občany. 

Popis aktivit projektu:  
Předmětem projektu byla elektronizace veřejné správy pomocí využití moderní informační a 

komunikační techniky v souladu se strategií e-Government s pozitivním efektem na činnost 

úřadu. Projekt inovativně využíval nové technologie a jeho výstupem jsou nové nástroje pro 

předávání informací občanům a pro vzájemnou komunikaci mezi občanem a úřadem. Za tímto 

účelem byly v rámci projektu realizovány odpovídající aktivity: 

 instalace čtyř interaktivních úředních desek a technického zajištění jejich provozu s 

cílem elektronizovat agendu vykonávanou ÚMČ, 

 instalace čtyř informačních kiosků a technického zajištění jejich provozu ve čtyřech 

veřejných budovách na území MČ Praha 13, 

 propojení elektronické spisové služby s interaktivní úřední deskou v rámci 

elektronizace agendy ÚMČ, 

 odpovídající publicita projektu se zaměřením na informování občanů. 

Cílové skupiny projektu: občané žijící na území MČ Praha 13, ostatní subjekty využívající 

služeb ÚMČ Praha 13, nepodnikatelské zájmové organizace a spolky působící v MČ, 

podnikatelské subjekty působící v MČ, občané správního obvodu Praha 13, státní instituce, 

veřejné subjekty, Úřad MČ Praha 13, Hlavní město Praha. 
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Foto: 

      

Zdroj: ŘO 

3.1.3 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, 

POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY 

 

V oblasti podpory 1.1 se nevyskytují problémy s plněním věcného monitoringu (cílů oblasti), 

resp. s plněním hodnot jednotlivých indikátorů.  

 

V rámci oblasti podpory 1.2 ŘO, s ohledem na výsledky 11. a 13. výzvy a závazky uvedených 

v projektech předpokládá, že indikátory 15.21.06 „Počet elektronických podání k městské 

správě“ a 15.35.11 „Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy“, budou 

naplněny. O dalším vývoji ŘO bude informovat ve výroční zprávě za rok 2015. 

 

Celkově lze konstatovat, že prvním pololetí 2015 se nevyskytly v PO1 kritické závažné 

problémy mající negativní vliv na plnění cílů programu a čerpání alokace programu. 

   

3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních 

zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. 

 

K 3. 7. 2015 byly smlouvy uzavřeny ve výši podílu EU cca 1 833,92 mil. Kč (69,65 mil. €), 

což odpovídá   108,95 % celkové alokace PO2 podílu EU.  

 

Proplacen byl podíl EU ve vyši cca 1 240,93 mil. Kč (47,89 mil. €), tedy 73,72 % celkové 

alokace PO2 podílu EU.  

 

Certifikované prostředky předložené EK podílu EU byly ke konci sledovaného období ve výši 

41,48 mil. € (1068,92 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže 

uvedený graf. 
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Graf 3: Finanční pokrok v Prioritní ose 2 kumulativně v mil. € 

 

Zdroj:  IS MSC2007+, MIS, generováno k 3. 7. 2015. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním 

kurzem (1EUR = 27,246 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, případně kurzem v době zaúčtování 

v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. 

 

Ke konci sledovaného období byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO2 

celkové výdaje podílu EU ve výši 1150,51 mil. Kč (44,57 mil. €).  

 

Predikce souhrnných žádostí: Do konce roku 2015 plánuje ŘO předložit další souhrnné 

žádosti v této ose o objemu cca 10,33 mil. Kč (0,38 mil. €) podílu EU a v roce 2016 objem ve 

výši cca  416,27 mil. Kč (15,18 mil. €). 

 

3.2.1 OBLAST PODPORY 2.1  

3.2.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané 

plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, 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, 

protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. 

 

Typickými podporovanými aktivitami jsou: revitalizace ploch s ekologickou zátěží, 

regenerace veřejných prostranství v obytných územích, revital. poškozených a nevhodně 

využívaných zelených ploch (parky aj.); obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a 

areálů; výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně 

 

Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené 

hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími 

žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace.  
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3.2.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

Tabulka 13: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU 

Oblast podpory 
2.1 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 1 485,30 56,37 3 682,70 247,94 x 1 612,20 108,54 x 1 038,44 69,91 x 948,02 63,83 x 877,44 59,07 x 

Předchozí MV 1 494,89 56,37 3 475,25 232,47 x 1 510,49 101,04 x 1 009,99 67,56 x 934,64 62,52 x 877,44 58,70 x 

Pokrok v čerpání 1 485,30 56,37 207,45 13,97 x 101,71 6,85 x 28,45 1,92 x 13,38 0,90 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, nikoliv 

v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně 

vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní 

změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány  proplacené prostředky včetně záloh, 

nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU (v 

předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po podpisu 

smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období byla vyhlášen a ukončena 15. výzva (předloženo 19 projektů), 

 za sledované období bylo uzavřeno celkem 8 smluv v rámci 14. výzvy. ZHMP schválilo tyto projekty 22. 1., 19. 2. a 14. 4. 2015; 

projekty z 15. výzvy schválilo ZHMP dne 18. 6. 2015 (celkem 8 projektů); k datu tvorby zprávy nebyly u těchto projektů 

podepsány s příjemci smlouvy, 

 objem skutečně proplac. prostředků mírně vrostl, o 1,92 %, 

 došlo k mírnému nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, certifikované prostředky se nezměnily. 

Kumulativní pokrok: 

 celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 204 projektů, smlouva podepsána s celkem 77 projekty,  

 celkem bylo kumulativně ukončeno 70 projektů, z toho 33 i finančně, 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. 
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3.2.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

Tabulka 14: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy 

nebo 
oblasti 

podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců  

Dosažená 
hodnota  

 2.1 
33.21.33, 
výsledek 

Využití plochy 
revitalizovaných 
nebo 
regenerovaných 
území na zvýšení 
počtu návštěvníků 

% 100 
180, tj. 

nárůst o 
80 % 

N/A 296,4 

Komentář: : Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, je 

k 30. 6. 2015 celkem 296,4 %. Využití plochy se vlivem realizovaných projektů navýšilo o 48 %. Jde o výsledkový 
indikátor, jehož dosažená hodnota bude plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Plnění je bez rizika. 

 2.1 
33.21.10,  
Core 29, výstup 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 0 87 246,96 103,44 

Komentář: U ukončených projektů nebo u projektů, kde byla schválena monitorovací zpráva, byla k 30. 6. 2015 

zregenerována a zrevitalizována plocha o velikosti 103,44 ha, tj. nárůst oproti konci roku 2014 o 8,2 ha. Cílová hodnota 
indikátoru je naplněna z 119 %. Poznámka: Od 14. 12. 2011 schválena změna (z důvodu přehlednějšího vykazování) 
výchozí hodnoty z 568 ha na 0 ha a cílové hodnoty z 518 ha na 50 ha. V rámci revize č. 4 bylo schváleno navýšení 
cílové hodnoty z 50 na 87 ha. Plnění je bez rizika. 

 2.1 
22.11.50 
výstup 

Počet 
rekultivovaných 
starých skládek 

počet 0 6 4 4 

Komentář: K datu tvorby této zprávy je naplnění cílové hodnoty rizikové. Oproti stavu ke konci předchozího 

sledovaného období nedošlo ke změně. ŘO vyhlásil v únoru 2015 v oblasti podpory 2.1 výzvu č. 15. Dle aktuálního 
stavu projektů to vypadá, že cílová hodnota nebude naplněna. Poznámka: Od 14. 12. 2011 jde o nový indikátor. 
Nahrazuje indikátor 24.02.00 Plocha odstraněných starých ekologických zátěží.   

 2.1 63.22.00, výstup 

Počet 
zrekonstruovanýc
h památkových 
objektů 

počet 0 14 13 9 

Komentář:. K 30.6.2015 je naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 64,3 %. ŘO naplňuje původní 

hodnotu uvedenou v programu OPPK. Naplnění navýšené cílové hodnoty je stále ohroženo, neboť v roce 2013 byl 
nedokončen/stažen projekt Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku, který měl závazek ve výši 5. To, zda ŘO naplní 
navýšenou hodnotu, je závislé na výsledku 14. a 15. výzvy. Závazek z projektů je 13 (jde o navýšení o 2 objekty). 
Poznámka: Dne 14. 12. 2011 bylo schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 14. 

 2.1 
26.01.00, Core 
31, výstup                          

Počet projektů 
zaměřených na 
ochranu proti 
povodním nebo 
lesním požárům, 
případně na další 
ochranná opatření 

počet 0 9 12 10 

Komentář: Oproti stavu ke konci předchozího sledovaného období nedošlo ke změně. Závazek z projektů je 12. 

Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 9.  

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány 

dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, 

vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená 

hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je 
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odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace 

projektu ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.1 plyne, že: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje) 

 rizikové je stále naplnění indikátoru 22.11.50 „Počet rekultivovaných starých skládek“ 

a 63.22.00 „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“, viz komentář výše 

v tabulce.  

 

Celkem v oblasti podpory 2.1 bylo revitalizováno 103 ha veřejných ploch, zrekonstruováno 9 

památkových objektů a v rámci 10 projektů byla posílena protipovodňová ochrana území. 

Ve sledovaném období došlo k nárůstu revitalizovaných veřejných ploch o 8 ha; kumulativně 

bylo k 30. 6. 2015 zrevitalizováno přes 3000 metrů vodních toků a 650 metrů protihlukových 

zdí (oproti předchozímu sledovanému období se stav nezměnil).  

3.2.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

 

Oblast podpory: 2.1 

Název projektu: Revitalizace Havlíčkova náměstí 

Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/20502 

Příjemce: Městská část Praha 3 

Období realizace: listopad 2013 – listopad 2014 

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno 

Celkové výdaje: 17,51 mil. Kč  (0,64 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 16,10 mil. Kč (0,59 mil. €) 

Podpora EU: 13,69 mil. Kč (0,50 mil. €) 

Podpora KR: 1,20 mil. Kč (0,04 mil. €) 

Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy  

Cíl projektu:   

Cílem projektu byla revitalizace významného náměstí MČ Praha 3. Realizací projektu došlo 

k vytvoření soudobého prostoru – náměstí s přímou vazbou na radnici, který plní základní 

funkce veřejného prostoru.  

Popis aktivit projektu:  
Předmětem projektu byla revitalizace veřejného prostranství o rozloze 0,36 ha. V rámci 

projektu byly realizovány následující aktivity: 

 výsadba nových stromů, 

 založení 858 m
2
 nových zelených záhonů a 1190 m

2
 nových travnatých ploch, 

 vydláždění kamennou dlažbou,  

 instalace městského mobiliáře (lavice, odpadkové koše, atd.), 

 instalace veřejného osvětlení podél přístupových cest, 

 instalace bronzových desek s texty epigramů K. H. Borovského, 

 založení souvislé travnaté plochy spolu s vysázením květinových záhonů. 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé MČ Praha 3, zájmové organizace, podnikatelské 

subjekty, veřejné subjekty.  
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Foto:  
Před realizací:              

 
Po realizaci: 

     
Zdroj: ŘO OPPK 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Zpráva o realizaci Operačního programu  strana 35 (celkem 74) 
Praha – Konkurenceschopnost      

3.2.2 OBLAST PODPORY 2.2  

3.2.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, 

zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze  

redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou: realizace energetických úspor v kombinaci s 

využitím obnovitelných zdrojů energie; realizace obnovitelných zdrojů energie. 

 

Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené 

hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími 

žadateli jsou městské části hl. m. Prahy a organizace zřízené hl. m. Prahou.
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3.2.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

Tabulka 15: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU 

Oblast podpory 
2.2 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 197,94 7,75 357,31 180,51 x 221,72 112,01 x 202,49 102,3 x 202,49 102,30 x 191,49 96,74 x 

Předchozí MV 197,86 7,75 357,31 180,58 x 221,72 112,06 x 202,49 102,34 x 202,49 102,34 x 191,49 96,78 x 

Pokrok v čerpání 197,94 7,75 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, nikoliv 

v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně 

vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní 

změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány  proplacené prostředky včetně záloh, 

nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU (v 

předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po podpisu 

smlouvy. Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny EK v prosinci 2014 v rámci revize č. 6.  

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období nebyla vyhlášena ani ukončena žádná výzva; nebyla podepsána žádná smlouva, 

 objem skutečně proplacených prostředků se za sledované období nezměnil, 

 nedošlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO, certifikovány nebyly žádné prostředky.  

Kumulativní pokrok: 

 celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 21 projektů, z toho smlouva podepsána s celkem 12 projekty, 

 celkem je kumulativně ukončeno 12 projektů (z toho 12 i finančně), 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. 
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3.2.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

 

Tabulka 16: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažen
á 

hodnota  

 2.2 
36.40.00, 
výsledek 

Úspory energie 
celkem 

% 100 
75, tj. 

snížení o 
25% 

N/A 59 

Komentář: Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, je 

k 30. 6. 2015 celkem 41 % (100-59=41), tj. nárůst o 2 %. Dosažená hodnota je plněna v průběhu fáze udržitelnosti 
projektu. Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je řádově nižší než u projektů 
s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora 
energie. Stejné procento v roce 2012 a 2013 je dané mírnou zimou, na kterou si v monitorovacích zprávách stěžovalo 
několik příjemců. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. 

 2.2 
36.01.00, 
Core 23, 
výstup 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na zvýšení kapacit 
pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů 

počet 0 11 12 12 

Komentář: Plnění je 109 %. Naplnění indikátoru je bez rizika. Během sledovaného období se hodnota nezměnila. 

Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 11. 

 2.2 
36.03.00, 
výstup, 
Core 24 

Zvýšení kapacit na 
výrobu energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

MW 0 0,6 0,8 0,84 

Komentář: Plnění cílové hodnoty je bez rizika. Během sledovaného období se hodnota nezměnila.  

 2.2  
36.30.00, 
výstup 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na snižování 
energetické 
náročnosti 

počet 0 11 12 12 

Komentář: Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Během sledovaného období se hodnota nezměnila. Poznámka: 

Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 11. 

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány 

dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, 

vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená 

hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je 

odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace 

projektu ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 2.2 plyne, že: 

 u indikátorů v této prioritní ose a oblasti podpory není problém s naplňováním 

cílových hodnot (indikátory již naplnily cílovou hodnotu). 

 

Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně v plnění hodnot indikátorů. 

Celkově byla navýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů o 0,84 MW, bylo zatepleno 

12 objektů s ekologickým vytápěním, včetně 52 tepelných čerpadel a solárních systémů, bylo 

vybudováno 17 objektů využívající OZE.  
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3.2.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  
 

V rámci této oblasti nebyl předložen/realizován další projekt, který by ŘO mohl uvést a 

nevyskytoval se již v přechozích zprávách. V rámci oblasti podpory 2.2 Úsporné a udržitelné 

využívání energií a přírodních zdrojů bylo v rámci dvou výzev zrealizováno celkem 12 

projektů. Projekty byly realizovány v období leden 2009 – květen 2011.  

 

Mezi cíle projektů patřily:   

 Zkvalitnění životního prostředí 

 Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Snížení energetické náročnosti provozu budov 

 Omezení závislosti na vnějších dodávkách energií 

V rámci projektů došlo u objektů (mateřské školy, základní školy, veřejně přístupné budovy – 

kulturní centra, budovy úřadů MČ) nejčastěji k instalaci fotovoltaických systémů, tepelných 

čerpadel nebo také např. k zastřešení budovy ozeleněnou vegetační střechou. V souvislosti 

s instalací OZE byla velmi často v rámci projektů realizována i komplexní rekonstrukce 

objektu, jejímž cílem bylo maximalizovat úsporu energií a dosáhnout tak snížení energetické 

náročnosti.  

Cílové skupiny projektů: žáci, pedagogové, občané městských částí, široká veřejnost, 

provozovatelé objektů 

 

3.2.2.5 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY  

V oblasti podpory 2.1 nejsou problémy s čerpáním alokace. Z hlediska plnění věcného 

monitoringu (plnění cílů indikátorů) jsou rizikové naplnění indikátoru 22.11.50 „Počet 

rekultivovaných starých skládek“ a 63.22.00 „Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů“, viz komentář výše v tabulce. Plnění je stále závislé na vývoji realizace projektů 

v rámci 14. a 15. výzvy. Indikátor 22.11.50 pravděpodobně nebude naplněn, indikátor 

63.22.00 pravděpodobně naplní svou původní (nenavýšenou) hodnotu.  

 

V oblasti podpory 2.2 se nevyskytly problémy s čerpáním alokace, ani problémy 

administrativního charakteru. Plnění ostatních indikátorů je v obou oblastech podpory 

v souladu s plánem.  

 

Celkově lze konstatovat, že prvním pololetí 2015 se nevyskytly v PO2 kritické závažné 

problémy mající negativní vliv na plnění cílů programu a čerpání alokace programu. 
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3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ  

Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním 

využitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání. 

 

Ke konci sledovaného období byly smlouvy uzavřeny ve výši podílu EU cca 2 558,85 mil. Kč 

(97,36 mil. €). Podíl uzavřených smluv na celkové alokaci PO3 podíl EU je 107,86 %.  

 

Ke konci sledovaného období byl proplaceno podíl EU ve výši 1 819,25 mil. Kč (70,22 mil. 

€), tedy 76,68 % celkové alokace PO3 podílu EU.  

 

Certifikované prostředky podílu EU předložené EK byly ke konci sledovaného období ve výši 

59,52 mil. € (1 527,79 mil. Kč). Finanční pokrok ke konci sledovaného období viz níže 

uvedený graf. 

 

Graf 4: Finanční pokrok v Prioritní ose 3 kumulativně v mil. € 

 

Zdroj:  IS MSC2007+, MIS, generováno k 3. 7. 2015. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním 

kurzem (1EUR = 27,246 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, případně kurzem v době zaúčtování 

v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. 

 

Ke konci sledovaného obsobí byly v rámci souhrnných žádostí předloženy PCO v PO3 

celkové výdaje podílu EU ve výši 1 749,75 mil. Kč (67,67 mil. €).  

 

Predikce souhrnných žádostí: Do konce roku 2015 plánuje ŘO předložit další souhrnné 

žádosti v této ose o objemu cca 57,59 mil. Kč (2,10 mil. €) podílu EU a v roce 2016 objem ve 

výši cca  195,29 mil. Kč (7,12 mil. €). 
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3.3.1 OBLAST PODPORY 3.1  

3.3.1.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující 

vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu 

a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje 

v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen „MSP“). 

 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké 

parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na 

informace z oblasti výzkumu a vývoje), 

 pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, 

inovace, 

 činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. 

 

Oprávnění žadatelé: organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, 

výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní 

neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské 

komory apod.). Nejčastějšími žadateli jsou vysoké školy, podnikatelské subjekty a Akademie 

věd ČR. 
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3.3.1.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

Tabulka 17: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU 

Oblast podpory 
3.1 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 1 781,95 68,13 5 227,78 293,37 x 1 940,85 108,92 x 1 361,36 76,40 x 1 327,15 74,48 x 1 229,81 69,01 x 

Předchozí MV 1 790,81 68,13 5 227,78 291,92 x 1 826,37 101,99 x 1 247,57 69,67 x 1 245,33 69,54 x 1 229,81 68,67 x 

Pokrok v čerpání 1 781,95 68,13 0,00 0,00 x 114,48 6,42 x 113,79 6,39 x 81,82 4,59 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, 

nikoliv v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně 

vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní 

změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány  proplacené prostředky včetně záloh, 

nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU 

(v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po 

podpisu smlouvy.  

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období nebyla v realizaci žádná výzva; ZHMP schválilo projekty z 14. výzvy 22. 1. a 19. 2. 2015,   

 ve sledovaném období bylo podepsáno 9 smluv, 

 objem proplacených prostředků vzrostl o 6,39 % na alokaci oblasti podpory podílu EU, 

 došlo k nárůstu prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO o 4,59 % na alokaci oblasti podpory podílu EU, 

 certifikované prostředky se nezměnily. 

Kumulativní pokrok: 

 celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 201 projektů; z toho smlouva podepsána se 76 projekty, 

 celkem je kumulativně ukončeno 52 projektů (z toho 48 projektů i finančně), 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. 
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3.3.1.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

 

Tabulka 18: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

 3.1 
11.05.15, 

výstup 

Počet nových nebo 
modernizovaných 

kapacit pro výzkum 
a vývoj  

počet 0 7 31 21 

Komentář: Během sledovaného období se hodnota navýšila o 2 kapacity. Plnění cílové hodnoty je bez rizika.  

 3.1 
11.05.11, 

výstup 

Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 

vybudované kapacity-
pro výzkum a vývoj 

m2 0 6000 9898,49 8440,88 

Komentář:  Během sledovaného období se hodnota navýšila o 17,53 m2. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. 

Poznámka: Dne 14. 12. 2011 bylo schváleno navýšení cílové hodnoty z 2500 na 6000 m2.  

 3.1 
11.02.00, 
výstup, 
Core 5                  

Počet projektů na 
kooperaci mezi 

podniky a výzkumnými 
institucemi 

počet 0 15 20 16 

Komentář: Plnění indikátoru se poprvé dostalo nad 100 % cílové hodnoty, resp. dosaženo je 106 % cílové hodnoty. 

Během sledovaného období se hodnota navýšila o 1 projekt. Indikátor je naplňován až s ukončením projektu. 
Závazek je 20. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno snížení cílové hodnoty z 25 na 15. 

 3.1,3.3 
11.03.00, 
výsledek, 

Core 6                          

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - 

celkem 

počet 
0, resp. 
19889 

nárůst o 
85, resp. 
na 19984 

139,4*/ 
131,4 ** 

87,61*/ 
85,6** 

Komentář:. Plnění indikátoru se poprvé dostalo nad 100 % cílové hodnoty. Ukončené projekty nebo projekty v 

realizaci se schválenou monitorovací zprávou k 30. 6. 2015 vytvořily 87,61 (103 % cílové hodnoty) pracovních míst 
ve výzkumu a vývoji, tj. nárůst o cca 13 pracovních míst. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů 
v realizaci je k 30. 6. 2015 celkem 163 % cílové hodnoty, tj. 139,4 pracovních míst.. Indikátor je naplňován projekty 
z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno snížení cílové hodnoty ze 110 na 85. 
Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti 
podpory 3.1. 

1.2,3.1,3.3 
13.23.00, 
výsledek 

Počet vytvořených 
licencí, patentů, know-
how v souvislosti 
s realizovaným 
projektem  

počet 0 20 66*/50** 27*/13** 

Komentář: Plnění je bez rizika. Během sledovaného období se hodnota navýšila o 1 licenci/patent. Indikátor je 

prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. Plnění indikátoru je monitorováno a 
kontrolováno během celé fáze udržitelnosti projektu. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 
3.3 a to jak hotové patenty, tak i přihlášky patentů. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. 
Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty ze 3 na 20. 

3.1, 3.2 
38.02.00, 
výsledek, 

Core 8 

Počet podpořených 
nově založených MSP  

počet 0 20 30 36 
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Číslo 
prioritní 

osy nebo 
oblasti 

podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

Komentář: Plnění cílové hodnoty je 180 %. Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně. Indikátor 

je plněn v průběhu udržitelnosti projektu. Plnění je závislé na realizaci jednoho projektu. Ostatní projekty, které se 
přihlásily k danému indikátoru, neuspěly během procesu hodnocení nebo byly staženy před podpisem smlouvy. 
S ohledem na tento fakt, jde o rizikový indikátor. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2.   

3.1,3.2,3.3 
11.05.14, 

výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - celkem 

m2 0 N/A 
22522,45*/  
10 845,7** 

19360,58*/ 
9388,69** 

Komentář: Během sledovaného období do došlo k nárůstu o 397,6 m2. Závazek je 22522,5 m2. Naplnění 

indikátoru je bez rizika. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 
schváleno navýšení cílové hodnoty z 9 500 na 15 000 m2 (cílová hodnota na úrovni celé osy 3). *V hodnotě jsou 
započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. 

3.1,3.2,3.3 
11.05.13, 

výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - ostatní 

m2 0 9000 
12623,96*/  
947,21** 

10 919,7*/ 
947,21** 

Komentář: Během sledovaného období do došlo k nárůstu o 380 m2. Naplnění indikátoru je bez rizika. Tento 

indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové 
hodnoty z 7000 na 9000 m2. *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou 
započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. 

3.1,3.3 
38.01.00, 
výstup, 
Core 7                          

Počet projektů na 
podporu MSP 

počet 0 100 
152*/3** 
/149*** 

132*/3** 
/129*** 

Komentář: Plnění je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůstu v oblasti 3.3 o 15 projektů. 

V oblasti 3.1 nedošlo ke změně. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě 
jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.1. ***V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 

Zdroj: MSC2007, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány dle 

platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného 

NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ 

jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána 

pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu 

ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.1 plyne, že: 

 většina indikátorů plní cílové hodnoty 

 mezi rizikové indikátory patří indikátor 38.02.00 (sice naplněn, ale plněn jen 

z jednoho projektu). Indikátory 11.02.00 a 11.03.00 se poprvé dostaly nad 100 % 

plnění. ŘO předpokládá k datu tvorby zprávy s ohledem na závazky, že indikátory 

v oblasti podpory 3.1 naplní své cílové hodnoty.  

V této oblasti podpory 3.1 bylo vytvořeno přes 9000 m2 ploch nových nebo modernizovaných 

kapacit vědy a výzkumu, laboratoří, bylo pořízeno přes 400 strojů/technologií ve vědě a 

výzkumu, vytvořeno více než 900 m2 ostatních kapacit a vytvořena nová pracovní místa ve 

vědě a výzkumu, vytvořeno přes 80 pracovních míst (závazek cca 130 prac. míst), 13 licencí 

atd.. 
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3.3.1.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

 

Oblast podpory: 3.1 

Název projektu: FUNBIO 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/21568 

Příjemce: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. 

Období realizace: prosinec 2013 – říjen 2014 

Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány  

Celkové výdaje: 60,61 mil. Kč (2,22 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 58,86 mil. Kč (2,16 mil. €) 

Podpora EU: 33,95 mil. Kč (1,25 mil. €) 
Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy  

Cíl projektu: Cílem projektu bylo vytvořit unikátní biofyzikální pracoviště, ve kterém vznikl 

nový prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který 

zároveň slouží jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. 

Biofyzikální výzkum centra FUNBIO doplnil a rozšířil rozsah i úroveň práce s organickými 

materiály, kompozitními systémy a materiály pro biomedicínu a přispěl tak k pochopení zcela 

zásadních procesů v biosystémech.  

Popis aktivit projektu:  
Projekt byl zaměřen na pořízení nejmodernějších technologií, díky kterému vzniklo špičkové 

interdisciplinární pracoviště, ve kterém je koncentrován kvalitní biofyzikální výzkum. 

V rámci projektu byly pořízeny 4 vědecké přístroje, které umožní komplexní analýzu vzorků 

pro biofyzikální experiment. 

Cílové skupiny projektu:  
Primární cílovou skupinu představuje sám žadatel, tj. FZÚ AV ČR, v.v.i., sekundární cílovou 

skupinu projektu představují další vědecké ústavy (např. Lékařská fakulta UK, Ústav 

makromolekulární chemie AV ČR, Fakulta chemická VUT Brno, Ústav fyzikální chemie J., 

Heyrovského AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, atd.) 
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Foto:  

 

Po realizaci: 

        

Zdroj: OPPK 

 

3.3.2  OBLAST PODPORY 3.2  

3.3.2.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

 

Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání, 

dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. 

 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu 

podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, 

centra pro transfer technologií);  

 rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných 

výstupů VaV;  

 rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. 

 

Oprávnění žadatelé: Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené 

hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, profesní a zájmová sdružení (podnikatelská 

sdružení, hospodářské komory apod.), nestátní neziskové organizace. Nejčastějšími žadateli 

jsou nestátní neziskové organizace a městské části. 
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3.3.2.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

 

Tabulka 19: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU 

Oblast podpory 
3.2 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 43,64 1,71 171,92 393,94 x 44,83 102,73 x 41,13 94,24 x 41,13 94,24 x 39,42 90,33 x 

Předchozí MV 43,68 1,71 171,92 393,54 x 44,83 102,63 x 41,13 94,15 x 41,13 94,15 x 39,42 90,24 x 

Pokrok v čerpání 43,64 1,71 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, 

nikoliv v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně 

vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní 

změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány  proplacené prostředky včetně záloh, 

nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU 

(v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po podpisu 

smlouvy.  

Pokrok ve sledovaném období: 

 ve sledovaném období nebyla realizována žádná výzva,  

 za sledované období nedošlo k uzavření žádných smluv,  

 proplacené prostředky se nezměnily,  

 výše prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se nezměnila, 

 certifikované výdaje se nezměnily.  

Kumulativní pokrok: 

 celkem kumulativně předloženo 22 projektů, z toho smlouva je podepsána se 4 projekty, 

 celkem jsou kumulativně ukončeny 4 projekty (z toho 4 i finančně); žádný projekt není v realizaci, 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. 
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3.3.2.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

 

Tabulka 20: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

3.1, 3.2 
38.02.00, 
výsledek, 

Core 8 

Počet podpořených 
nově založených 

MSP  
počet 0 20 30*/0** 36*/0** 

Komentář: V oblasti 3.2 se hodnota během sledovaného období nezměnila. Plnění cílové hodnoty je 180 %. 

Indikátor je plněn v průběhu udržitelnosti projektu. Plnění je závislé na realizaci jednoho projektu. Ostatní projekty, 
které se přihlásily k danému indikátoru, neuspěly během procesu hodnocení nebo byly staženy před podpisem 
smlouvy. S ohledem na tento fakt, jde o rizikový indikátor. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2.  
Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti 
podpory 3.2.  

3.1,3.2, 
3.3 

11.05.14, 
výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - celkem 

m2 0 N/A 
22522,45*/  
1051,56** 

19360,58*/ 
1051,56** 

Komentář:  V oblasti 3.2 se hodnota během sledovaného období nezměnila. Cílová hodnota indikátoru je v prioritní 

ose 3 naplněna z 126 %. Naplnění cílové hodnotyje bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za 
oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.2. Poznámka: Dne 14. 12. 2011 
schváleno navýšení cílové hodnoty z 9 500 na 15 000 m2 (cílová hodnota na úrovni celé osy 3).  

3.1,3.2,3.
3 

11.05.13, 
výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - ostatní 

m2 0 9000 
12623,96*/  
1051,56** 

10 919,7*/ 
1051,56** 

Komentář: V oblasti 3.2 se hodnota během sledovaného období nezměnila. Cílová hodnota indikátoru je naplněna 

ze 121 %. Naplnění cílové hodnoty není ohroženo. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. 
Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty 
z oblasti podpory 3.2. 

Zdroj: MSC2007, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány dle 

platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného 

NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ 

jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána 

pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu 

ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.2 plyne, že: 

 indikátory za osu naplnily cílovou hodnotu. Oproti předchozímu sledovanému období 

nedošlo ke změně v plnění. 

V této oblasti podpory bylo vybudováno přes 1000 m2 ploch nových nebo modernizovaných 

kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro vědu a výzkum). 

 

 

3.3.2.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

V rámci této oblasti podpory nebyly ukončeny nové projekty. Stav oproti poslednímu 

sledovanému období se nezměnil. V rámci oblasti podpory 3.2 byly v rámci dvou výzev 
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zrealizovány celkem 4 projekty. Projekty byly realizovány v období listopad 2008 – srpen 

2010. 

 

3.3.3 OBLAST PODPORY 3.3  

3.3.3.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ OBLASTI PODPORY 

 

Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, 

zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké 

a cestovního ruchu, apod. 

Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci  klasifikace ekonomických činností 

(CZ – NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace 

technologie, produktu, služeb nebo využití IT. 

 

Jedinými příjemci podpory jsou v této oblasti malí a střední podnikatelé. 
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3.3.3.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY  

Tabulka 21: Pokrok na úrovni oblasti podpory – podíl EU 

Oblast podpory 
3.3 

Celková alokace 
2007 - 2013 

Podané žádosti 
Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům (vyúčtované 

prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované prostředky 
(včetně vratek) 

mil. CZK mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € mil. CZK % mil. € 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální MV 546,87 20,68 1 920,79 351,23 x 573,16 104,81 x 416,76 76,21 x 381,47 69,75 x 258,56 47,28 x 

Předchozí MV 550,18 20,68 1 753,80 318,77 x 569,73 103,55 x 368,89 67,05 x 308,56 56,08 x 258,56 47,00 x 

Pokrok v čerpání 546,87 20,68 166,99 30,54 x 3,43 0,63 x 47,87 8,75 x 72,91 13,33 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, nikoliv 

v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně 

vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 zásadní 

změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly dle metodiky vykazovány proplacené prostředky včetně záloh, 

nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro podíl EU (v 

předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po podpisu 

smlouvy.  

Pokrok ke konci sledovaného období: 

 ve sledovaném období byla vyhlášena a ukončena 15. výzva (předloženo bylo 55 projektů), 

 ve sledovaném období byly uzavřeny v rámci 15. výzvy 3 smlouvy (ZHMP tyto projekty schválilo 14. 4. 2015); dalších 10 projektů 

+ 9 náhradních bylo schváleno ZHMP dne 18. 6. 2015, 

 objem proplacených prostředků vzrostl o 8,75 % na celkové alokaci podílu EU, 

 objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se navýšil o 13,33 % na celkové alokaci podílu EU, 

 certifikované prostředky se nezměnily. 

Kumulativní pokrok: 

 celkem bylo kumulativně předloženo ke konci sledovaného období 538 projektů, z toho smlouva je podepsána s 149 projekty, 

 celkem bylo kumulativně ukončeno 129 projektů (z toho 108 i finančně), 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola.
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3.3.3.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ  

 

Tabulka 22: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

 3.1,3.3 
11.03.00, 
výsledek, 

Core 6                          

Počet nově 
vytvořených 

pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - 

celkem 

počet 
0, resp. 
19889 

nárůst o 
85, resp. 
na 19974 

139,4*/ 
9 ** 

87,61*/ 
2,01** 

Komentář: Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů v realizaci byl k 30.6.2015 celkem 163 % 

cílové hodnoty, tj. 139,4 pracovních míst. ŘO předpokládá, že indikátor bude naplněn. Poznámka: *V hodnotě jsou 
započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 

 3.3 
38.21.01, 
výsledek 

Objem tržeb za 
prodej vlastních 
výrobků a služeb 

podpořených MSP - 
růst tržeb v % 

% 100 
120, tj. 

nárůst o 
20 

N/A 146,7 

Komentář: Indikátor je naplňován, s ohledem na definici, až po ukončení projektu, resp. během fáze udržitelnosti 

projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace projektu). Naplnění cíle je závislé na 
tom, jaký bude vývoj projektů v průběhu fáze udržitelnosti. Tento indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 
3.3.  

 3.3,3.1 
38.01.00, 
výstup, 
Core 7                          

Počet projektů na 
podporu MSP 

počet 0 100 
152*/3** 
/149*** 

132*/3** 
/129*** 

Komentář: Plnění je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůstu v oblasti 3.3 o 15 

projektů . Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1 a 3.3. **V hodnotě jsou započteny hodnoty 
z oblasti podpory 3.1. ***V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 

 3.3 
38.01.01, 

výstup 

Počet projektů na 
podporu MSP v 

oblasti ICT 
počet 0 15 30 25 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůstu o 1 projekt. 

3.1,3.2,3.
3 

11.05.14, 
výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - celkem 

m2 0 N/A 
22522,45*/  
10625,19** 

19360,58*/ 
8920,33** 

Komentář:  Plnění je bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započteny hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V 

hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. Cílová hodnota na úrovni celé osy 3 je 15000m2. 

3.1,3.2,3.
3 

11.05.13, 
výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - ostatní 

m2 0 9000 
12623,96*/  
10625,19** 

10919,70*/ 
8920,33** 

Komentář: Plnění je bez rizika. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.2 a 3.3. **V 

hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 
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Číslo 
prioritní 

osy nebo 
oblasti 

podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Závazek 
příjemců 

Dosažená 
hodnota  

1.2,3.1,3.
3 

13.23.00, 
výsledek 

Počet vytvořených 
licencí, patentů, 
know-how 
v souvislosti 
s realizovaným 
projektem  

počet 0 20 66*/16** 27*/14** 

Komentář: Indikátor je plněn bez rizika. Tento indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především 

z oblasti podpory 3.1. Poznámka: *V hodnotě jsou započítány hodnoty za oblast 3.1, 3.3  a 1.2, a to jak hotové 
patenty, tak i přihlášky patentů. ** V hodnotě jsou započteny hodnoty z oblasti podpory 3.3. 

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k datu 3. 7. 2015. Poznámka: Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány 

dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci operačního programu pro monitorovací výbor, 

vydaného NOK v březnu 2012, projekty od stavu P4 „Projekt s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená 

hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je 

odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace 

projektu ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku oblasti podpory 3.3 plyne, že: 

 indikátory k datu zprávy plní cílové hodnoty.  

 

V této oblasti podpory bylo podpořeno 129 ukončených projektů malých a středních 

podnikatelů (z toho 25 ukončených projektů zaměřených na ICT), bylo vybudováno přes 

8900 m2 ploch nových nebo modernizovaných kapacit (nejde o plochy sloužící přímo pro 

vědu a výzkum), nakoupeno přes 500 strojů a technologií, vytvořeno 14 licencí/patentů a 

vytvořeno přes 200 nových pracovních míst.  

 

3.3.3.4 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ  

 

Oblast podpory: 3.3 

Název projektu: CENTRUM PRO INKONTINENTNÍ PACIENTY 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/22514 

Příjemce: Urologická ambulance, s.r.o. 

Období realizace: březen 2014 – leden 2015  

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno 

Celkové výdaje: 5,40 mil. Kč (0,20 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 5,38 mil. Kč (0,19 mil. €) 

Podpora EU: 3,66 mil. Kč (0,13 mil. €)  

Podpora KR: 0,64 mil. Kč (0,02 mil. €) 
Pozn.: fin. částky – údaje z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o financování projektu  

Cíl projektu:   

 vytvořit zázemí pro objektivní funkční diagnostiku, 

 vytvořit zázemí pro neinvazivní terapii (zejména cílenou rehabilitaci), 

 integrovat současné znalosti a výsledky vědy do přístupu v aplikační části 

zdravotnické péče, 
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 expandovat a ověřit možnosti kontrolované terapie v domácím prostředí (domácí 

urodynamika a telemetrie). 

Cílem projektu bylo vytvořit unikátní specializované zdravotnické ambulantní zařízení 

zaměřeného a plně vybaveného pro komplexní diagnostiku a následnou terapii pacientů (žen i 

mužů) trpících inkontinencí a dysfunkcí pánevního dna (včetně inkontinence stolice a 

poruchy sexuálních funkcí). 

Popis aktivit projektu:  
V rámci projektu byly pořízeny nejmodernější technologie v oblasti urologie (ultrasonograf, 

přístroj pro videourodynamiku apod.) a související rehabilitační zařízení. Díky realizaci 

projektu bylo vytvořeno pracoviště, které slouží primárně přímo pacientům z okolních i 

vzdálenějších pražských obvodů s akutními potřebami. Zároveň poskytuje služby jako 

superkonziliární pracoviště, které zajišťuje odbornou péči na vyžádání ať již praktickými 

lékaři či lékaři jiných specializací z různých pražských pracovišť. 

Realizace projektu tak umožňuje poskytovat následující zdravotní odbornou péči: 

 komplexní specializovanou ambulantní diagnostickou péči, 

 konzervativní léčbu (režimovou, medikamentózní), 

 rehabilitační péči odbornými rehabilitačními pracovníky, 

 léčebnou behaviorální techniku, 

 kontrolovaný domácí nácvik správných návyků pomocí biofeedbacku, 

 návaznost na lůžkovou (operativní) léčbu a spolupracující obory. 

Cílové skupiny projektu: pražští pacienti s poruchami vyprazdňování, založenými na 

strukturální či funkční bazi, napříč věkovým spektrem s posunem do středních a starších 

věkových kategorií, bez rozdílu pohlaví s posunem k ženskému, s prodělaným i 

neprodělaným úrazem pánve a pánevních orgánů. 

Foto: 

Po realizaci:                                            

     

Zdroj: ŘO OPPK 
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3.3.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH 

ODSTRANĚNÍ, POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY PRIORITNÍ OSY  

V oblasti plnění cílových hodnot indikátorů dochází k postupnému plnění v minulosti 

uvedených rizikových indikátorů a to zejména vlivem realizace projektu v rámci 14. a 15. 

výzvy.  

Stav plnění rizikových indikátorů, je následující: 

1) indikátor 11.03.00 „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji (po 

dobu pěti let od zahájení realizace projektu)“ – ke konci sledovaného období 

indikátor poprvé naplnil 100 % své cílové hodnoty. 

2) indikátor 11.02.00 „Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými 

institucemi“ - ke konci sledovaného období indikátor poprvé naplnil 100 % své 

cílové hodnoty. 

3) indikátor 38.21.01 „Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 

podpořených MSP - růst tržeb v %“ je k datu tvorby zprávy plněn.  

4) indikátor 38.02.00 „Počet podpořených nově založených MSP“ – indikátor je sice 

naplněn, ale s ohledem na to, že jeho naplnění je závislé na realizaci jednoho 

projektu, jde z pohledu ŘO o rizikový indikátor. 

Konečná výše plnění indikátorů je závislá na vývoji administrace a realizace projektů 

předložených v oblasti podpory 3.1 v rámci 14. výzvy a 3.3 v rámci 15. výzvy.  

 

V oblasti podpory 3.2 nejsou problémy v souvislosti s realizací schválených projektů. 

Prostředky z této oblasti byly realokovány do jiných oblastí v rámci revize proběhlé v roce 

2011. 

 

V oblasti podpory 3.3 je stále do určité míry rizikové plnění indikátoru 38.21.01 „Objem tržeb 

za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP - růst tržeb v %“, a to s ohledem na 

příliš vysoké cílové hodnoty stanovené ze strany příjemců v době předložení projektové 

žádosti. 

 

Celkově lze konstatovat, že ve sledovaném období se nevyskytly v PO3 kritické závažné 

problémy mající negativní vliv na plnění cílů programu a čerpání alokace programu. 

 

Blíže viz kapitola 5 Závěry a úkoly. 

 

3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC  

3.4.1 STRUČNÁ INFORMACE O ZAMĚŘENÍ   

Technická pomoc (dále jen „PO4“) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální 

efektivity, kvality a kontroly realizace OPPK. Pro OPPK byla pro programové období 2007–

2013 v rámci technické pomoci alokována částka podílu EU 5,37 mil. € (141,39 mil. Kč), což 

činí 2,2 % OPPK. 
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Podporované aktivity:  

 komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a 

kontrola projektů/činností, řízení rizik;  

 příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů;  

 zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících 

oblastí;  

 odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně 

přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním 

realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení;  

 pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní 

s národním monitorovacím systémem apod. 

Jediným oprávněným příjemcem v rámci prioritní osy je řídící orgán OPPK.  

 

3.4.2 POKROK V REALIZACI OBLASTI PODPORY 

Projekt „Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ byl v červenci 2014 prodloužen o 5 měsíců, 

tzn. až do 31.12.2015 usnesením Rady číslo 1757 ze dne 15. 7. 2014. V rámci projektu 

„Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ byla v lednu 2015 odevzdána průběžná monitorovací 

zpráva za předchozí sledované obobí, tj . 1. 7. – 31. 12. 2014. Následujíci tabulka znázorňuje 

finanční pokrok oproti posled nímu sledovanému období.  

 

Tabulka 23: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 – podíl EU 

Prioritní 
osa 4 

Celková 
alokace 2007 

- 2013 
Podané žádosti 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

(vyúčtované 
prostředky) 

Souhrnné žádosti 
zaúčtované PCO  

Certifikované 
prostředky (včetně 

vratek) 

mil. CZK 
mil. 

€ 
mil. 
CZK 

% 
mil. 

€ 
mil. CZK % 

mil. 
€ 

mil. 
CZK 

% 
mil. 

€ 
mil. CZK 

mil. 
CZK 

mil. 
€ 

mil. CZK % 
mil. 

€ 

a   b b/a   c c/a  d d/a  e e/a  f f/a  

Aktuální 
MV 

141,39 5,37 185,81 
131,4

1 
x 185,81 131,41 x 114,94 81,3 x 114,94 81,30 x 103,77 73,39 x 

Předchozí 
MV 

141,96 5,37 185,81 
130,8

8 
x 185,81 130,88 x 103,77 73,1 x 103,77 73,10 x 103,77 73,10 x 

Pokrok v 
čerpání 

141,39 5,37 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 11,17 7,9 x 11,17 7,90 x 0,00 0,00 x 

Zdroj: MSC2007, sestava z MIS/DWH (A_2.3_01_1) k 3. 7. 2015 a 7. 1. 2015. Z důvodu rozdílných kurzů mezi 

daty tvorby zpráv je pokrok vyjádřen pouze v Kč, nikoliv v €. 

Poznámka č. 1: Sloupec „Celková alokace 2007-2013“ obsahuje celkovou alokaci podpory, nikoliv rozdíl 

alokací ve sledovaném období. K této částce jsou následně vztažena i procenta u pokroku v čerpání. V souladu 

se změnou pokynů pro tvorbu výročních zpráv vydanou MMR dne 6. 1. 2015 obsahuje zpráva metodicky 2 

zásadní změny (toto již promítnuto rovněž do Informace o pokroku, zpracované za 2. pololetí 2014). Dříve byly 

dle metodiky vykazovány proplacené prostředky včetně záloh, nyní obsahují proplacené prostředky příjemcům 

vyúčtované prostředky. Druhá podstatná změna je v tom, že finanční částky se v tabulkách uvádějí pouze pro 

podíl EU (v předchozích zprávách byly vykazovány v souladu s metodikou tehdy platnou celkové veřejné 

prostředky, tj. podíl EU + národní veřejné prostředky).  

Poznámka č. 2: Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu 

smlouvy, a to bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy.  

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o 

„přezávazkování“,  protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do 

navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 5,37 mil. € 

podílu EU. 

 

Pokrok ke konci sledovaného období: 
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 ve sledovaném období nedošlo k navýšení počtu podaných žádostí, 

 nebyla uzavřena žádná smlouva,  

 objem proplacených prostředků se navýšil o 8 % na celkové alokaci podíl EU, 

 prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO se navýšil o cca 8 %, 

 prostředky zařazené k certifikaci se nezměnily oproti předchozímu sled.období, 

 pokrok v plnění indikátorů viz následující kapitola. 

 

Graf 5: Finanční pokrok v Prioritní ose 4 v mil. € - podíl EU 

 

Zdroj:  IS MSC2007+, MIS, generováno k 3. 7. 2015. Částky v EUR jsou přepočteny aktuálním měsíčním 

kurzem (1EUR = 27,246 CZK) stanoveným Evropskou centrální bankou, případně kurzem v době zaúčtování 

v IS Viola, pokud již byly v tomto IS zaúčtovány. 

Poznámka ke grafu: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,22 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci 2007-2013, 

tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl zcela 

dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého 

projektu v reálu nepřevýší 5,37 mil. EUR. 

 

V průběhu sledovaného období byla schválena v rámci druhého projektu osmá monitorovací 

zpráva. V červenci 2015 byla odevzdána monitorovací zprávy č. 9 ke schválení. V rámci 

sledovaného období došlo v rámci prvního dílčího subprojektu k uzavření 11. výzvy v oblasti 

podpory 1.1, 14. výzvy v oblasti podpory 2.1, 3.1 a 15. výzvy v oblasti podpory 2.1 a 3.3. 

V ostatních dílčích subprojektech se předpokládá shodné čerpání jako doposud.  

 

Plán čerpání technické pomoci v roce 2015: 

V rámci dílčích subprojektů Technické pomoci 2011 – 2015 spatřuje ŘO největší příležitost 

pro zvýšení čerpání tyto oblasti / aktivity: zvyšování kvalifikace zaměstnanců, semináře pro 

příjemce / žadatele, evaluace komunikačních aktivit, ukončovací konference OPPA a OPPK. 
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Tabulka 24: Realizované subprojekty projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“, pokrok za sledované období a kumulativně 

Název/dílčí subprojekt 
Popis realizace etapy/dílčí subprojekty  

ve sledovaném období 

Výdaje na 
uvedené 
činnosti 

celkem (v Kč) 

Čerpání za  
sledované 

období 
(v Kč) 

Čerpání za 
sledované 

období 

(v €) 

Čerpání ke 
konci sled. 

období 
kumulativně 

 (v Kč ) 

Čerpání ke 
konci sled. 

období 
kumulativně  

(v € ) 

Provádění poradenství, expertíz, 
evaluací a analýz, posuzování 
projektů, právní a ekonomické služby 

expertní posudky v rámci 1., 2., 4., 5., 11., 12., 
14. a 15. výzvy OP PK; právní poradenství; 
vypracované analýzy 

36 000 000 1 030 218,37 37 811,73 15 311 241,57 561 962,91 

Publicita programu, propagace, 
komunikace, technické zabezpečení 

technické vybavení a zabezpečení, inzerce 10 415 000 20 855,56 765,45 6 924 106,73 254 132,96 

Pořízení, instalace, provoz a propojení 
informačních systémů 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK -
základní provozní podpora; dále konzultace, 
správa a optimalizace systému,vedení 
elektronických šablon; služby a provoz www 
prezentací; provoz internetové domény 
www.oppk.cz;  

11 000 000 200 343,20 7 353,12 3 307 841,75 121 406,51 

Vzdělávání, organizace a technická 
podpora jednání pracovních skupin, 
komisí a Společného monitorovacího 
výboru 

Poplatky za školení, konference a semináře a 
další zvyšování kvalifikace zaměstnanců; 
výuka AJ pro zaměstnance; předplatné 
časopisu; celkové náklady na SMV – 
tlumočení, pronájem techniky, překlady 
prezentací, zajištění občerstvení  

13 000 000 335 590,51 12 317,06 4 614 979,35 169 381,90 

Personální zabezpečení pro zajištění 
činností řídícího orgánu OPPK 

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků a 
zaměstnanců prostřednictvím outsourcingu, 
pracovníků na DPČ a DPP podílejících se na 
zabezpečení, fungování, chodu a realizaci 
programového období OP PK 

72 000 000 8 921 917 327 457,87 66 617 289,87 2 445 030,09 

Celkem v Kč 
142 415 000 Kč 
(5 186 459,8 €) 

10 508 924,64 385 705,23 96 775 459,27 3 551 914,38 

Zdroj: ŘO OPPK, data jsou uvedena za sledované období a kumulativně k 30. 6. 2015, použit směnný kurz 27,246 CZK/€  a zaokrouhlená na 2 desetinná místa. 

Poznámka: Tabulka znázorňuje skutečné čerpání subprojektů v rámci realizovaného projektu, tj. včetně sedmé neschválené monitorovací zprávy (nyní ve 

schvalovacím procesu). 
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3.4.3 POKROK V NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ 

 

Tabulka 25: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni priorit a oblastí podpory 
Číslo 

prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 
Závazek příjemců  

Dosažená 
hodnota  

 4.1 
48.01.00, 
výsledek 

Počet podpořených 
projektů technické 

pomoci 
počet 2 2/2* 1 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období nedošlo ke změně. 

 4.1 
48.11.00, 

výstup 

Počet uskutečněných 
školení, seminářů, 

workshopů, 
konferencí a ostatní 

podobné aktivity 

počet 79 25/166* 148 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůstu o 23 

školení. 

 4.1 
48.19.00, 

výstup 
Počet proškolených 

osob - celkem 
počet 1500 1500/2402* 2240 

Komentář:  Plnění indikátoru je bez rizika. Oproti předchozímu sledovanému období došlo k nárůst o 241 

osob. 

Zdroj: MSC2007, generováno k  3. 7. 2014. Pozn.: *první číslo (před lomítkem) znamená hodnotu z Monitu, 

druhé číslo znamená kumulativní hodnotu naplnění indikátoru z projektů k 30. 6. 2015 bez ohledu na to, zda 

byla schválena monitorovací zpráva. Dosažená hodnota udává hodnotu ze schválených monitorovacích zpráv. 

Do sloupce „Závazek  příjemců“ jsou počítány dle platného Pokynu pro tvorbu a obsah zprávy o realizaci 

operačního programu pro monitorovací výbor, vydaného NOK v září 2012, projekty od stavu P4 „Projekt 

s podepsanou smlouvou“. Ve sloupci „Dosažená hodnota“ jsou započteny projekty od stavu P45, pokud je 

schválena monitorovací zpráva. V případě, kdy je odevzdávána pouze závěrečná zpráva, jsou do dosažené 

hodnoty zahrnuty projekty od stavu P5 „Realizace projektu ukončena“.  U indikátorů typu „počet projektů“ se 

dosažená hodnota agreguje od stavu P5 vždy. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 plyne, že: 

 u indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot  

 

V této oblasti podpory bylo uskutečněno 148 školení/seminářů, a to jak pro příjemce/žadatele 

tak pro pracovníky ŘO. Celkově bylo proškoleno přes 2240 osob.  

3.4.4 SPECIFICKÉ PROBLÉMY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ, 

POZITIVNÍ CHARAKTERISTIKY OBLASTI PODPORY 

Plnění věcného monitoringu, tj. naplnění cílových hodnot indikátorů je bez rizika. ŘO OPPK 

neidentifikoval závažné problémy v realizaci prioritní osy 4.  
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3.4.5 PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ 

 

Řídicí orgán zabezpečil pro zaměstnance seminář „Novela zákona 250/2000 Sb“. Obsahem 

semináře bylo zaměření se na problematiku týkající se přímo implementace OPPK, 

zodpovězení otázek. Jednodenního semináře, který se konal 4. 3. 2015, se zúčastnilo celkem 

17 osob.  

 

4. ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROGRAMU  
 

4.1 INFORMACE O PROVÁDĚNÍ A VÝSLEDCÍCH AUDITŮ 

A FINANČNÍCH KONTROL  

Za odpovědné ověřování činnosti řídicího a kontrolního systému operačního programu je na 

základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán. Ve 

sledovaném období byla u ŘO OPPK zahájena jedna kontrola, a to ze strany PCO. Ostatní 

audity a kontroly byly zahájeny v předchozím roce (letech), avšak ukončeny byly až ve 

druhém čtvrtletí roku 2015, vyjma kontroly/auditu ze strany PCO a EÚD.  

 

Nejvyšší kontrolní úřad, Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na 

realizaci OPPK, Kontrolní protokol č. 14/09: 

Kontrola proběhla  v době 20. 3. – 16. 9. 2014, přičemž Vláda ČR Usnesením č. 308/2015 

vzala na vědomí Kontrolní závěr NKÚ z kontrolní akce č. 14/09 Peněžní prostředky Evropské 

unie a státního rozpočtu určené na realizaci OPPK. Vláda zároveň doporučila primátorce 

hlavního města Prahy zohlednit v souladu s platnou legislativou  doporučení NKÚ především 

v programovém období  2014 – 2020.  

Více zde: 

https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-04-27 

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/VPRA9W3A9T6B 

 

Auditní orgán, MF ČR, Audit systému – prověření Řídícího a kontrolního systému OPPK, 

číslo auditu OPPK/2014/S/001:  

Audit proběhl v době 1. 12. 2014 – 31.1.2015.  Datum vypracování byl 21. 5. 2015.  

Ze zjištění a akceptovaných doporučení vyplývá, že s ohledem na pokročilou fázi 

implementace OPPK nebudou řešeny úpravy metodického charakteru změnovými verzemi 

metodik/pracovních postupů/kontrolních listů, ale operativně, a to zpravidla na poradách, 

přičemž řešení ve zjednání nápravy je konsenzuální dohodou a je uvedeno v zápisech z porad, 

s nimiž jsou všichni seznámeni. S výsledky  auditu (doporučeními)  byly rovněž seznámeni 

metodici, připravující  agendu nového operačního programu OP PPR. 

  

Auditní orgán, MF ČR, Audit systému – audit zdravotnictví, číslo auditu AO/2014/SM/05-

OPPK: Audit proběhl v době od 14.7. do 30.1.2015. Datum vyhotovení zprávy byl  18. 5. 

2015. 

Se závěry auditu se ŘO OPPK neztotožňuje a v souladu s MFTK  provede nezávislé 

prošetření  formu revizního posudku, jehož účelem je prověřit odborné posudky, které má ŘO 

OPPK k dispozici a zároveň provést posouzení cen obvyklých. Na základě  závěrů revizního 

https://posta.mepnet.cz/owa/redir.aspx?SURL=POqS7vIy0TlRH1VZzK4-2gco3RDpt0bTy4AqMkwost7MF43s75_SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBhAHAAcABzAC4AbwBkAG8AawAuAGMAegAvAGQAagB2AC0AYQBnAGUAbgBkAGEAPwBkAGEAdABlAD0AMgAwADEANQAtADAANAAtADIANwA.&URL=https%3a%2f%2fapps.odok.cz%2fdjv-agenda%3fdate%3d2015-04-27
https://posta.mepnet.cz/owa/redir.aspx?SURL=xbe4-A5vnmbjkCp2Y0NxoHLoNu0ww7KzZLb4LfhEZDDMF43s75_SCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBhAHAAcABzAC4AbwBkAG8AawAuAGMAegAvAGEAdAB0AGEAYwBoAG0AZQBuAHQALwAtAC8AZABvAHcAbgAvAFYAUABSAEEAOQBXADMAQQA5AFQANgBCAA..&URL=https%3a%2f%2fapps.odok.cz%2fattachment%2f-%2fdown%2fVPRA9W3A9T6B
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posudku se ŘO OPPK  rozhodne, zda požádá ministra financí o přezkoumání výsledků auditu 

či zahájí kroky k vymáhání prostředků. 

  

Evropský účetní dvůr – audit dosud probíhá, neukončen 

  

Platební a certifikační orgán – kontrola systému pro čerpání prostředků ERDF na základě 

zákona č. 320/2001 Sb.; kontrola dosud neukončena; ŘO OPPK podal proti zjištěním 

námitky. Námitky byly PCO postoupeny ministru financí. Ze strany PCO byla zahájená další 

kontrola v červnu 2015, zatím bez závěrů. 

 

4.2 REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU A AKTIVIT V OBLASTI 

PUBLICITY  

Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který 

je společný pro OPPK a OPPA. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový 

komunikační plán na období 2007 – 2015, tak komunikační plán na rok 2015. 

 

Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem ŘO. Vlastní sledování indikátorů má na 

starosti manažer pro publicitu ŘO.   

Plnění komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů. 

Plánované hodnoty jsou za celé období 2007 - 2015 a pro programy OPPK a OPPA  

dohromady. 

 

Tabulka 26: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu k 30. 6. 2015 

Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor 
Dosažená hodnota 

kumulativně k 30. 6. 
2015 

Z toho OPPK 
k 30. 6. 2015 

Plánovaná 
hodnota (2007 

– 2015) 

On-line 
komunikace 
 

Počet databází 2 1 2 

Počet publikovaných článků 539 173 200 

Počet publikovaných dokumentů 261 101 10 

Přímá 
komunikace 
 

Počet zorganizovaných seminářů 
a školení 

248 60 70 

Počet konzultovaných žádostí o 
podporu 

3 026 1 209 1 500 

Mediální 
komunikace 
 

Počet inzerátů 38 26 14 

Počet vytvořených billboardů a 
plakátů 

45 22 7 

Počet vydaných tiskových zpráv 105 46 28 

Počet uspořádaných konferencí 
(akcí pro širokou veřejnost)

1
 

20 N/A 14 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet typů vyrobených 
propagačních předmětů a letáků 

156 58 20 
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Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor 
Dosažená hodnota 

kumulativně k 30. 6. 
2015 

Z toho OPPK 
k 30. 6. 2015 

Plánovaná 
hodnota (2007 

– 2015) 

Publikační 
činnost 

 

Počet vydaných informačních 
brožur 

7 2 4 

Počet vydaných příruček či 
manuálů 

2 1 4 

Počet vydaných zpráv a studií 0 0 4 

 

Tabulka 27: Monitorovací indikátory výsledků Komunikačního plánu k 1. pololetí roku 2015 

Nástroj 
komunikace 

Výsledkový indikátor 

Dosažená 
hodnota 

kumulativně 
k 30. 6. 2015 

Z toho OPPK 
k 30. 6. 2015 

Plánovaná 
hodnota (2007-

2015) 

On-line 
komunikace 

Počet přístupů na stránky 882 341 N/A 400 000 

Počet registrovaných uživatelů 5 730 N/A 600 

Počet stažení dokumentů
2
 N/A N/A 3000 

Přímá 
komunikace 

Počet účastníků 7 753 1 466 1 400 

Míra úspěšnosti konzultovaných 
žádostí v rámci výběrového procesu

3
 

61 % 40% 50% 

Mediální 
komunikace 

Počet zveřejnění inzerátů 70 46 70 

Počet instalování billboardů a plakátů 
na veřejných místech 

2 425 870 70 

Počet publikovaných textů s tématem 
OPPA/OPPK 

2 542 1 388 500 

Počet účastníků tiskových konferencí 
z řad mediální veřejnosti

1
 

35 N/A 70 

Propagační 
předměty 
a informační 
letáky 

Počet distribuovaných propagačních 
předmětů a letáků 

58 002 23 800 7 000 

Publikační 
činnost 

Počet distribuovaných informačních 
brožur 

15 351 5 468 1 400 

Počet distribuovaných příruček či 
manuálů 

2 405 0 1 500 

Počet distribuovaných zpráv a studií 0 0 200 

Zdroj: statistika ŘO, data jsou uvedena ke konci sledovaného období. 

 

Poznámky: 
1
 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. 

jsou prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a 

Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele 

jsou zahrnuty pouze uspořádané významné akce pro veřejnost. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 

2 samostatné tiskové konference, které jsou v tomto indikátoru zahrnuty. 

 
2
 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a 

OPPK tento údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky MHMP ke změně 
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programu pro sledování statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních 

webových stránkách, které hl. m. Praha provozuje. Díky sladění může hl. m. Prahy sledovat bez 

administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a 

OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie údajů do doby změny systému pro 

sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného softwaru. Počet přístupů na 

stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládáme za dostatečně vypovídající informace o návštěvnosti 

webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele, nebude tento 

vykazován. 

 
3
 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu 

bez ohledu na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí. 

 

Komunikace s médii  

V souvislosti s postupnou realizací programu OPPK byly ve sledovaném období vydány 

celkem 2 tiskové zprávy, které informovaly o vyhlášení 15. výzvy OPPK a o schválení 

projektů ZHMP. Byly také vydány 2 společné tiskové zprávy, které informovaly o schválení 

projektů z obou pražských operačních programů o také o schválení Operačního programu 

Praha – pól růstu ČR Evropskou komisí. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, 

na jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK. 

Během sledovaného období vyšlo na téma OPPK 76 článků v tisku a v internetových 

médiích.
1
 

 

Inzeráty 

Za účelem zviditelnění vyhlášené 15. výzvy OPPK byl vydán inzerát v deníku Metro, 

konkrétně 5. února 2015. 

 

Publikace a propagační předměty 

Ve sledovaném období probíhala průběžně distribuce informačních materiálů (brožury 

a letáky) vyrobených v roce 2009 a 2014. Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, 

Informačním centru Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím 

stojanů umístěných v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto 

účelem pořízeny. 

 

Nejvíce tiskovin bylo distribuováno účastníkům Open Air Festivalu na Střeleckém ostrově, 

který pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj a ŘO OPPK na tomto eventu participoval. 

 

Hlavní komunikační aktivita 

Plánovanou hlavní komunikační aktivitou pro rok 2015 je závěrečná konference OPPA a 

OPPK, na které budou představeny výsledky čerpání evropských dotací prostřednictvím 

pražských operačních programů, a to zejména odborné veřejnosti, ale také médiím. 

 

Konference se uskuteční ve Velkém jednacím sále ZHMP na podzim roku 2015. Je plánována 

pro 200 hostů, její součástí bude také tisková konference. V rámci příprav konference vznikne 

několik propagačních spotů, které názornou a poutavou formou představí konkrétní 

realizované projekty, které přispěly velmi významnou měrou k rozvoji hlavního města. 

Součástí konference bude i večerní neformální networking v Rezidenci primátora. 

                                                 
1
 Zdroj: Monitoring tisku Newton media 
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Smyslem této konference je představit úspěchy v čerpání evropských dotacích, ale také různá 

doporučení, která se osvědčila v programovém období 2007 – 2013 a je možné je aplikovat 

také na nové operační programy v letech 2014 – 2020. 

 

Eventy 

Ve sledovaném období byl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Zastoupením 

Evropské komise uspořádán Open Air Festival na Střeleckém ostrově. Tato akce pro širokou 

veřejnost byla pořádána při příležitosti oslav 11 let od vstupu České republiky do Evropské 

unie. Akce se konala 7. května 2015. ŘO OPPA a OPPK zde distribuoval propagační 

předměty a různé tiskoviny obou operačních programů, navíc hlavní město Praha bylo 

partnerem akce a pro potřeby zviditelnění eventu zajistilo několik CLV ploch. 

 

Seznam příjemců 

Aktuální seznam příjemců je zveřejněn na webových stránkách www.oppk.cz v sekci 

Dokumenty: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html. Seznam příjemců je 

aktualizován  zpravidla 1krát za půl roku nebo v době po schválení projektů ZHMP. 

 

Internetové stránky 

Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 

1. výzvy v OPPK. Žadatelům a zájemcům z řad veřejnosti slouží zejména k registraci na 

semináře, zadávání veřejných zakázek a komunikaci s pracovníky ŘO prostřednictvím 

interaktivního modulu. Ve sledovaném období byly na webových stránkách OPPK průběžně 

zveřejňovány aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců. 

 

Tabulka 28: Statistika využití webových stránek za období 1. 1. 2015 - 30. 6. 2015 
Měsíc Počet 

návštěv 
Počet unikátních 

návštěv 
Průměrný počet stránek na 1 

návštěvu 
Počet zobrazených 

stránek 

Leden 10 754 5 831 3,55 38 213 

Únor 9 622 5 354 4,33 41 688 

Březen 8 801 4 972 4,03 35 509 

Duben 7 537 4 415 3,65 27 481 

Květen 6 206 4 012 3,66 22 705 

Červen 6 291 4 039 3,69 23 209 

Celkem 49 211 28 623 3,84 188 805 

Zdroj: Statistika ŘO, data jsou uvedena za sledované období.  

 

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty jsou průběžně zveřejňovány aktuality 

týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační číslo, 

žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. 

 

Semináře, workshopů, osobní konzultace 

ŘO průběžně pořádá pro žadatele a příjemce řadu specificky zaměřených workshopů 

a seminářů. Ve sledovaném období se uskutečnil 1 seminář, který navštívilo 37 účastníků. 

Tento seminář byl určen žadatelům v rámci 15. výzvy OPPK. Ve sledovaném období také 

proběhlo 50 osobních konzultací. 

http://www.oppk.cz/
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html
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4.3 PROVEDENÉ EVALUACE A STUDIE   

Informace o provedených evaluacích možno nalézt na www.oppk.cz, sekce Dokumenty, 

evaluace. Ve sledovaném období nebyla zpracována žádná evaluace k současnému 

programovému období. Pracovníci ŘO OPPK se pravidelně zúčastňují jednání pracovních 

skupin evaluace NOK a pracovních skupin pro evaluace ve spolupráci s ROPy. 

 

Ve sledovaném období konala tato setkání: 

Dne 6. – 7. 5. 2015 se v Chotovinách uskutečnilo jednání Pracovní skupiny evaluace NOK. 

Na programu byla jak témata týkající se programového období 2007-2013, tak programového 

období 2014-2020 a to zejména: 

 Evaluační plán Dohody o partnerství 

 Evaluaňí plány programů 

 Řízení evaluací v rámci programů (informace o eval. kapacitách, organizace eval. 

činností) 

 Vzdělávání v oblasti evaluací 

 Plnění Evaluačního plánu NSRR 

 Shrnuty hlavní informace o evaluačních aktivitách realizovaných na MMR 

 Informace z platforem EK (Evaluation Network Meeting) 

 

V souladu s usnesením vlády č. 867/2012 bylo HMP pověřeno řízením OP PPR ČR. Ex-ante 

hodnotitelem a zhotovitelem SEA hodnocení OP PPR je společnost HOPE GROUP, s. r. o., 

se kterou byla v červnu 2013 podepsána smlouva. V červenci 2014 bylo vydáno souhlasné 

stanovisko SEA ze strany MŽP a byla zpracována souhrnná zpráva k vyhodnocení SEA. 

Začátkem července 2014 byl operační program projednán a schválen ve vládě ČR a následně 

byl oficiálně předložen EK ke schválení. EK schválila program 11. 6. 2015. 

 

4.4 OSTATNÍ AKTIVITY MONITOROVACÍHO VÝBORU A ŘÍDÍCÍHO 

ORGÁNU  

Ve sledovaném období proběhlo: 

 12. zasedání SMV OPPA a OPPK (březen 2015). 

SMV schválil: 

o usnesením č. 63 Výroční zprávu OPPK za rok 2014. 

 

4.5 ADMINISTRATIVNÍ KAPACITA SUBJEKTŮ IMPLEMENTAČNÍ 

STRUKTURY  

Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období. 
 

Tabulka 29: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu 

Útvar Odbor Oddělení 
Počet 

zaměstnanců 
(FTE) 

Celkem 
za útvar 

(FTE) 

Řídící orgán 
Odbor 

Evropských 
fondů 

Oddělení EFRR 22,75 22,75* 

Finanční útvar** 
Odbor 

rozpočtu 
Oddělení financování 

městských částí  
2,5 2,5 
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Útvar Odbor Oddělení 
Počet 

zaměstnanců 
(FTE) 

Celkem 
za útvar 

(FTE) 

Oddělení financování 
společenské potřeby 

Oddělení souborných 
rozpočtových vztahů 

Odbor 
účetnictví 

Odbor účetnictví 

Celkem   25,25 

Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období 

*plus k  tomu 3 na mateřské dovolené 

** U finančního útvaru došlo na základě požadavku MMR (od této zprávy o realizaci) ke změně ve vykazování. 

Dříve, protože finanční útvar je společný pro OPPK a OPPA, bylo vykazováno číslo 5. Nyní vykazován jen 

podíl OPPK a to ve výši 2,5. Nejde tedy o faktický pokles. 

Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních 

úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenž je zapojen do 

implementace prostředků z rozpočtu EU celým svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude 

hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen 

jednou polovinou (Dohoda o pracovní činnosti) své pracovní náplně,  bude hodnocen částkou 0,5 FTE. 

 
 

 

Tabulka 30: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 

  

Počet pracovních 

úvazků uvedený 

v předchozí 

zprávě o realizaci 

ze dne 31. 12. 2014 

Počet 
pracovních 
úvazků  - 

současný stav 
k 30. 6. 2015 

Řídicí orgán 23,25 22,75 

Finanční útvar** 2,5 2,5 

PAS 0 0 

Celkem 25,75 25,25 

Zdroj: statistika ŘO, data jsou ke konci sledovaného období 

** U finančního útvaru došlo na zakladě požadavku MMR od této zprávy ke změně ve vykazování. Dříve, 

protože finanční útvar je společný pro OPPK a OPPA, bylo vykazováno číslo 5. Nyní vykazován jen podíl 

OPPK a to ve výši 2,5. Nejde tedy o faktický pokles. 

Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). 

Zaměstnanec, jenž je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem 

(neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na 

implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou polovinou své pracovní náplně (Dohoda o pracovní 

činnosti),  bude hodnocen částkou 0,5 FTE. 
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Následující tabulka slouží ke sledování míry fluktuace podle jednotlivých typových pozic v období mezi předložením dvou zpráv o 

realizaci.  

Tabulka 31: Sledování stavu fluktuace dle jednotlivých typových pozic a subjektů implementace 

* Pokud se zaměstnanec podílel svou pracovní činností na implementaci programu nižším poměrem než 100%, je uvedena jen výše jeho úvazku práce pro 

program, např. 30% zapojení do implementace = 0,3 úvazku. Zaměstnanci vykonávající agendu kontrol a nesrovnalostí  a koordinátor technické pomoci jsou 

zařazeni jako finanční manažeři. Zdroj: ŘO, k datu 30. 6. 2015

Fluktuace zaměstnanců 
implementační struktury OP dle 

typových pozic 

Počet zaměstnanců na 
dané pozici dle poměru 

jejich zapojení do 
implementace (stav 

uvedený v poslední Zprávě 
o realizaci k 31. 12. 2014) 

Počet zaměstnanců na 
dané pozici dle poměru 

jejich zapojení do 
implementace (současný 
stav ke dni 30. 6. 2015) 

Počet 
ukončených/změněných 
pracovních úvazků na 
dané typové pozici dle 
poměru* zapojení do 

implementace OP *(pouze 
odchody na rodičovskou 

dovolenou, důchod, úmrtí, 
dlouhodobá nemoc, zahr. 

stáže) 

Počet 
ukončených/změněných 
pracovních úvazků na 
dané typové pozici dle 
poměru* zapojení do 

implementace OP 

Počet zahájených 
pracovních úvazků na 
dané typové pozici dle 
poměru* zapojení do 

implementace OP 

Řídící orgán 
+ PAS 

Zprostředku
jící subjekt 

Řídící orgán 
+ PAS 

Zprostředku
jící subjekt 

Řídící orgán 
+ PAS 

Zprostředku
jící subjekt 

Řídící orgán 
+ PAS 

Zprostředku
jící subjekt 

Řídící orgán 
+ PAS 

Zprostředku
jící subjekt 

Administrátor monitorovacího systému 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 

Administrativní pracovník 4 - 3,5 - 0 - 1,5 - 1 - 

Analytik OP NR - NR - NR - NR - NR - 

Auditor PAS pro OP 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

Finanční manažer 9,5 - 10,5 - 0 - 0 - 1 - 

Komunikační úředník 0,5 - 0,5 - 0 - 0 - 0 - 

Kontrolor NR - NR - NR - NR - NR - 

Koordinátor evaluace NR - NR - NR - NR - NR - 

Koordinátor kontrol a nesrovnalostí 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 

Koordinátor technické pomoci 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 

Koordinátor vzdělávání NR - NR - NR - NR - NR - 

Metodik řízení OP 1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 

Právník 0,5 - 0,5 - NR - NR - 0 - 

Projektový manažer 1,25 - 1,25 - 0 - 0 - 0 - 

Řídící pracovník 1,25 - 0,25 - 1 - 0 - 0 - 

Jiné pozice (programový manažer, 
hospodářka odboru, finanční útvar) 4,75 - 4,75 - 0 - 0 - 0 - 

Celkem počet zaměstnanců 25,75   25,25   1   1,5   2   
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5. HLAVNÍ ZÁVĚRY A ÚKOLY  

 

5.1 Závěry 

1. Z hlediska věcného a finančního monitoringu program vykazuje následující 

výsledky pokroku: 

Stav realizace projektů 

Stav k 

5. 1. 

2011 

Stav 

k 6. 7. 

2011 

Stav 

k 4. 1. 

2012 

Stav 

k 4. 7. 

2012 

Stav 

k 4. 1. 

2013 

Stav 

k 3. 7. 

2013 

Stav 

k 3. 1. 

2014 

Stav 

k 3. 7. 

2014 

Stav 

k 7. 1. 

2015 

Stav 

k 3. 7. 

2015 

Pokrok za 

sledované 

období 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet

/mil. 

CZK) 

(počet/mil. 

CZK) 

Věcný  

monito

ring 

Předloženo - počet 633 679 679 681 707 901 904 978 1008 1089 nárůst o 81 

Projekty 

s podepsanou 

smlouvou – počet 

203 209 212 198 208 208** 216 302 344 358 

reálně bylo 

uzavřeno 

19 smluv 

Projekty 

ukončené - 

počet 

 

celkem 109 130 174 174 176 185 195 200 222 263 nárůst o 41 

z toho 

finančně  
48 88 144 144 88 95 60 58 32 54 

- z toho 

certifiko

váno 

5 14 20 20 70 70 115 125 173 227 

Projekty 

staženy/nedokončeny 

po podpisu smlouvy - 

počet 

6 10 12 14 18 19 22 22 27 32 nárůst o 5 

Finanč

ní 

monito

ring 

Alokace v mil. CZK   7 162 7 162 7 353 7 324 7134 7223 
7445,

6 

7442,

7 

6364,

9* 

6338,

5 
- 

Předloženo v mil. 

CZK 
12 919 

13 

783 

13 

783 

14 

107 
14629 16518 16518 17758 

15159

,8* 

15853

,1 

nárůst o 

693,3 

Zasmluvněno v mil. 

CZK 
  5 793 6 058 6 211 6 077 6264 6337 6472 7585 

6809,

8* 

7027,

1 

nárůst o 

217,3 

Proplaceno v mil. 

CZK 
  2 752 3 667 3 790 3 934 4694 4910 5138 5344 

4871,

1* 

5119,

9 

nárůst o 

248, 8 

Certifikováno v mil. 

CZK (tj. 

certifikované 

prostředky 

předložené EK) 

1 004 1 004 1 064 1 064 2380 
2258*

** 
4219 4536 

4487,

1* 

4487,

1 
nezměněno 

Zdroj: MSC2007, ŘO, generováno k 5. 1. 2011, 6. 7. 2011, 4. 1. 2012, 4. 7. 2012, 4. 1. 2013, 3. 7. 2013, 3. 1. 

2014, 3. 7. 2014, 7. 1. 2015 a 3.7.2015. 

Poznámka: U finančních dat od 5. 1. 2011 do 3. 7. 2014 jsou uvedeny finanční částky skládající ze zdrojů EU a 

národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného zdroje. * U dat od 7. 1. 2015 je vykazován, dle metodiky 

MMR, pouze podíl EU.  

V řádku „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, vyjma 

nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (jde o změnu metodiky nápočtu oproti sloupci vztahující se 

k 3. 7. 2013, 4. 1. 2013 a 4. 7. 2012). V řádku „Projekty ukončené“ jsou projekty ukončené fyzicky (P5), 
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ukončené finančně (P6) a certifikované (P7). V řádku „z toho certifikováno“ jde o počet projektů převedených 

do stavu P7 „Výdaje projektu certifikovány“. V řádku „Projekty staženy/nedokončeny po podpisu smlouvy“ 

obsaženy projekty ve stavu N7 (nedokončen/stažen po podpisu smlouvy) a N8 (smlouva ukončena ze strany 

ŘO). **V sumě smluv je započtena 1 nová smlouva a odečten 1 projekt, který odstoupil po podpisu smlouvy 

v oblasti 3.1. ***pokles způsoben stažením 18. 2. 2013 osmé průběžné žádosti o platbu a jejím zamítnutím EK. 

 

2. Podané projektové žádosti tvořily ke konci sledovaného období, tj. k 3. 7. 2015 

celkem 250 % alokace programu podílu EU, tj. podíl EU byl 15,85 mld. Kč (592,39 

mil. EUR).  

3. Uzavřené smlouvy pokrývají ke konci sledovaného období, tj. k 3. 7. 2015 celkem 111 

% alokace programu podílu EU, tj. podíl EU byl 7,03 mld. Kč (268,46 mil. EUR).  

4. Proplacené prostředky ke konci sledovaného období, tj. k 3. 7. 2015 byly celkem 81 % 

alokace programu podílu EU, tj. podíl EU byl 5,12 mld. Kč (198,46 mil. EUR).  

5. Prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO byly ke konci sledovaného 

období, tj. k 3. 7. 2015 celkem 78 % alokace programu podílu EU, tj. podíl EU byl 

4,95 mld. Kč (192,07 mil. EUR).  

6. Prostředky zařazené k certifikaci (včetně vratek) byly ke konci sledovaného období, tj. 

k 3. 7. 2015 celkem 71 % alokace programu podílu EU, tj. podíl EU byl 4,49 mld. Kč 

(174,80 mil. EUR).  

7. V rámci věcného monitoringu je rizikové nenaplnění následujících indikátorů: 

a) indikátoru „Počet elektronických podání k městské správě“ 

b) indikátoru „Počet nových plně elektronizovaných agend veřejné správy“  

c) indikátoru „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“  

d) indikátoru „Počet rekultivovaných starých skládek“ 

e) indikátoru „Počet podpořených nově založených MSP“ 

Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách této zprávy, ŘO předpokládá, že většina 

indikátorů naplní své plánované hodnoty (původní i navýšené). K nenaplnění cílová 

hodnoty zřejmě dojde u indikátorů Počet rekultivovaných starých skládek a Počet 

zrekonstruovaných památkových objektů. Výše rizika nenaplnění hodnoty je závislá na 

vývoji projektů, které byly k datu této zprávy v realizaci. 

Plnění úkolů z přechozí zpráv k 31. 12. 2014: 

1. Lze konstatovat, že úkol stanovený ve Zprávě o realizaci k 30. 6. 2015 ohledně 

předložení dostatečného počtu projektů do souhrnných žádostí a certifikace byl splněn 

a alokaci roku 2014 se podařilo naplnit. 

2. Splněno opatření posunutí termínu konce 11. výzvy z března na květen 2015. 

3. Metodické dokumenty OPPK zrevidovány a upraveny ve smyslu přijaté novely 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

4. ŘO pokračoval ve vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí/porušením 

rozpočtové kázně. 
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5.2 Úkoly 

1. V období červenec – listopad 2015 zbývá předložit do souhrnných žádostí projekty 

o objemu 189,44 mil. Kč (podíl EU 6,91 mil. €). V období prosinec 2015 – duben 

2016 zbývá předložit do souhrnných žádostí projekty o objemu 1 227,21 mil. Kč 

(podíl EU 44,75 mil. €). V rámci 16. certifikace je předkládáno na podílu EU 4,51 mil. 

€ (127,23 mil. Kč).  

 

2. Pokračovat v monitorování rizikových indikátorů specifikovaných v kapitole 3 s cílem 

naplnění jejich cílových hodnot. 

 

3. Pokračovat v přípravě na příští programové období 2014-2020, viz kapitola 5.3 

 

4. Věnovat zvýšenou pozornost administrativním kapacitám pro zdárné ukončení OPPK 

a plynulého nastartování navazujícího operačního programu. 

 

5.3 Vývoj programového období 2014 – 2020 

Na přípravě Operačního programu Praha – pól růstu ČR (dále jen „OP PPR“) se podílí odbor 

FON MHMP ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR“). 

Práce na přípravě programového období 2014 – 2020 započaly již v roce 2011, kdy byla 

zpracována Analýza oblastí pro podporu v rámci politiky soudržnosti, která definovala 

konkrétní priority hl. m. Prahy pro nové programové období. Z uvedené analýzy byla 

vypracována hierarchizace priorit hl. m. Prahy. 

OP PPR je od samotného počátku připravován v souladu s tzv. principem partnerství, který je 

naplňován prostřednictvím ustanovené Externí platformy pro přípravu OP PPR. Platforma má 

za cíl zainteresovat relevantní partnery do samotné přípravy OP PPR. Partnerský dialog je 

realizován prostřednictvím této platformy, ale také bilaterálními jednáními a prostřednictvím 

připomínkových řízení. Zaměření OP PPR je tedy také výsledkem vyjednávání s relevantními 

partnery pro přípravu budoucího programového období jako jsou budoucí ŘO, MMR, MF, 

nevládní neziskové organizace, hospodářští a sociální partneři, zástupci předmětných odborů 

hl. m. Prahy apod. V návaznosti na partnerský dialog byly mimo jiné vymezeny hraniční 

oblasti mezi ostatními programy a identifikovány synergické a komplementární vazby. Za 

účelem zajištění informovanosti veřejnosti o novém pražském operačním programu byl 

v březnu 2014 spuštěn microsite OP PPR (www.oppraha.cz). 

Nastavené intervence OP PPR cílí na prioritní oblasti hl. m. Prahy, opírají se o Analýzu 

absorpční kapacity priorit hl. m. Prahy v rámci politiky soudržnosti pro období 2014 – 2020, 

která byla zpracována v březnu 2013, a jsou součástí komplexního řešení v rámci strategie 

SMART Prague 2014 - 2020 vycházející ze Strategického plánu hl. m. Prahy. 

Programový dokument OP PPR byl  předmětem ex-ante hodnocení, kdy v červnu 2015, 

v návaznosti na konečnou podobu OP PPR,  byla zpracována aktualizovaná  závěrečná zpráva 

ex-ante hodnocení OP PPR. OP PPR prošel meziresortním připomínkovým řízením, které 

probíhalo od 24. 4. do 12. 5. 2014, a byl předmětem tzv. neformálního dialogu s EK. 

Neformální dialog započal v květnu 2014 a probíhal do doby oficiálního předložení OP PPR 

na EK. Celkově se v rámci neformálního dialogu uskutečnila 3 jednání. Po vypořádání 

http://www.oppraha.cz/
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připomínek byl 5. 6. 2014 návrh programového dokumentu projednán Výborem pro 

informatiku a evropské fondy ZHMP a následně 10. 6. 2014 odsouhlasen RHMP usnesením č. 

1403. Projednání návrhu OP PPR v ZHMP předcházelo dne 17. 6. 2014 veřejné projednání 

v rámci procesu vyhodnocení vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). Následně byl návrh 

programového dokumentu schválen ZHMP dne 19. 6. 2014 usnesením č. 40/49. Souhlasné 

stanovisko SEA bylo vydáno ze strany Ministerstva životního prostředí dne 3. 7. 2014. 

Schválení návrhu programového dokumentu OP PPR vládou ČR proběhlo 9. 7. 2014 s tím, 

že 15. 7. 2014 byl programový dokument odeslán prostřednictvím informačního systému EK. 

Tímto začal tzv. formální dialog s EK, v rámci kterého EK uplatnila připomínky k návrhu 

OP PPR. V rámci formálního dialogu proběhly dvě videokonference, na základě nichž byl OP 

PPR dopracován do finální, ze strany EK akceptovatelné podoby.  OP PPR byl schválen 9. 

června 2015.   

OP PPR ve své prioritní ose 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací počítá 

s využitím finančních nástrojů (dále jen „FN“). Nastavení FN v rámci OP PPR bylo 

předmětem ex-ante posouzení vhodnosti využití FN, jehož závěry jsou již k dispozici. 

Závěrečná zpráva ex-ante posouzení vhodnosti využití FN v OP PPR navrhuje využití FN 

v těchto podporovaných oblastech OP PPR: 

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Aktivita: Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně 

inkubátorů - navrženým inovativní finanční nástroj (IFN) je Risk sharing loan
[1]

  

Aktivita: Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu – 

navrženým IFN je Kapitálový koinvestiční fond
[2]

  

Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory 

Aktivita: Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných veřejných budov na 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie- navrženým IFN je Renovation loan
[3]

. Zároveň 

však zpráva uvádí, že s ohledem na dlouhodobou návratnost není reálné finanční nástroj 

v rámci této prioritní osy využít. Je nutné vzít v úvahu také definované příjemce této prioritní 

osy, kdy půjde zejména o budovy v majetku hl. m. Prahy. 

 

Struktura OP PPR a podporované oblasti 

Nový pražský operační program je multifondový s podporou z fondů ERDF a ESF a obsahuje 

5 prioritních os: 

Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací (31 % alokace OP, 

ERDF) 

• aplikovaný výzkum a podpora inovační infrastruktury 

• spolupráce veřejných výzkumných institucí se soukromým sektorem 

• podpora vzniku a rozvoje inovujících malých a středních podniků 

 

                                                 
[1]

 Úvěrový nástroj, příspěvek programu na půjčku nebo úvěr vybranému finančnímu zprostředkovateli a 

spolufinancujícímu subjektu, sloužícímu k motivaci zabezpečit financování projektu, který by za normálních 

okolností nebyl pro zprostředkovatele/spolufinancující subjekt zajímavý a nebyl by uskutečněn. 

 
[2]

 Nástroj sloužící k přímému kapitálovému vstupu do příjemce z řad MSP a to z principu společného 

financování, tzn. zapojení dalšího investora (veřejného nebo komerčního). 

 
[3]

 Standardizovaný nástroj EIB ze skupiny tzv. off-the-shelf nástrojů. 
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Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory (30 % alokace OP, ERDF) 

• preferenční opatření veřejné dopravy a systémy parkovišť Park&Ride 

• energetické úspory veřejných budov a technických zařízení v majetku města a 

organizací zřízených či založených HMP 

 

Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě (14 % alokace OP, ERDF 

a ESF) 

• podpora rozvoje sociálních služeb a soc. integrace – nové formy – komunitní služby 

• podpora sociálního podnikání 

 

Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost (21 % alokace OP, ERDF a ESF) 

• podpora zvýšení kapacit a kvality výuky předškolního (také zařízení pro výchovu dětí 

do 3 let), primárního a sekundárního vzdělávání 

• zrovnoprávnění přístupu ke vzdělání 

 

Prioritní osa 5: Technická pomoc (4 % alokace OP, ESF) 

• zajištění kvalitního řízení programu 

 

Vyhlášení prvních výzev je plánováno na září 2015. Vyhlášení výzev bude předcházet, mimo 

jiné, jednání Monitorovacího výboru OP PPR  (září 2015) a Plánovací komise OP PPR (srpen 

2015), příprava řídicí dokumentace (Pravidla pro žadatele/příjemce OP PPR, Operační 

manuál OP PPR), posouzení veřejné podpory a audit designace. Audit designace bude zahájen 

koncem srpna 2015.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

AO Auditní orgán 

ČR Česká republika 

EK Evropská komise 

ES Evropská Společenství 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund 

ESF Evropský sociální fond / European Social Fund 

EUR euro, €  

EÚD Evropský účetní dvůr 

FON MHMP Odbor evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy 

GJ Giga joule 

HMP Hlavní město Praha 

IA Oddělení interního auditu MHMP 

ICT Informační a komunikační technologie  

MČ Městská část 

MF Ministerstvo financí  

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MSC2007 Monitorovací systém Central 

MSP Malé a střední firmy 

Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

OP Operační program 

OPPA Operační program Praha Adaptabilita  

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP PPR OP Praha – pól růstu ČR 

PAS Pověřený auditní subjekt 
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Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

PCO Platební a certifikační orgán 

ROZ MHMP  Odbor rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy 

RHMP Rada hl. m. Prahy 

ŘO Řídicí orgán 

SMV, MV Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK 

SR Státní rozpočet 

TP Technická pomoc 

VaV Výzkum a vývoj 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

ZoR Zpráva o realizaci 

ŽoP Žádost o platbu 
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