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1 Kontext a cíle projektu 
 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost byl připraven v návaznosti na usnesení vlády č. 
175/2006 ze dne 22. února 2006 a v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími národními a evropskými předpisy. OPPK je 
v programovém období 2007-2013 jedním ze tří operačních programů spolufinancovaných 
z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Globálním cílem OPPK je: zvýšení 
konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU prostřednictvím 
odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského prostředí, zlepšením 
dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 

Pro dosažení výše zmíněného globálního cíle OPPK je určeno několik specifických cílů:  

1. Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb → Prioritní osa 1 Dopravní 
dostupnost a rozvoj IC 

2. Zkvalitnění životního prostředí → Prioritní osa 2 Životní prostředí 

3. Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního 
potenciálu → Prioritní osa 3 Inovace a podnikání 

Prioritní osa 4 Technická pomoc slouží k zajištění efektivní a účinné implementace Operačního 
programu.  

Pro dosažení výše uvedených specifických cílů v rámci jednotlivých prioritních os OPPK je celkem 
alokováno 7,17 mld. Kč, přičemž největší podíl je alokován na prioritní osu 1 Dopravní dostupnost a 
rozvoj IC (36,22 %) následovaný prioritní osou 3 Inovace a podnikání (35,29 %). Na prioritní osu 2 
Životní prostředí je alokace ve výši 25,75 %. Na prioritní osu 4 Technická pomoc je alokováno 2,74 % 
výdajů. 

Cílem evaluace je zhodnocení dosavadního průběhu implementace OPPK ve vztahu k dosahování 
jeho globálních a specifických cílů. Tato evaluace přichází v momentě, kdy je v rámci OPPK k 3. únoru 
20122 nasmlouváno přes 86 % disponibilní alokace pro roky 2007 – 2013. Proplacené prostředky 
příjemcům dosahují 4,1 mld. Kč, což představuje 57,4 % z alokace. V OP  Praha–
Konkurenceschopnost je v porovnání s ostatními operačními programy  registrován poměrně vysoký 
převis  podaných  žádostí  nad  vlastní  alokací na operační program.  Celkový objem finančních 
prostředků v podaných žádostech dosahuje 13,8 mld. Kč, což představuje téměř dvojnásobek 
alokace. Nejvyšší poptávka z hlediska finančních prostředků je v rámci prioritní osy 3, a to 279 % 
celkové alokace osy. 

Z hlediska jednotlivých prioritních os je pak v nejpokročilejším stádiu implementace Prioritní osa 4 
Technická pomoc a vedle ní Prioritní osa 2 Životní prostředí. Nejmenší pokrok je k 3. únoru 2012 u 
prioritní osy 3 zaměřené na zavádění inovací a podporu podnikání vstupu na trh práce, ale i zde se 

                                                                 

2 Měsíční monitorovací zpráva za leden 2012, Zdroj: NOK 
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jedná o poměrně vysoké číslo, 81 % nasmlouvaných finančních prostředků z disponibilní alokace a 
37 % proplacených prostředků. 

Prostředí Prahy 

V Praze se vytváří více než 20 % hrubého domácího produktu ČR, což představuje 177 % průměru 
zemí EU27. Na území města se realizuje přibližně pětina všech investic v České republice, proto je 
velmi důležité podporovat podnikatelské prostředí v Praze. Charakteristickým znakem vývoje 
ekonomiky regionu je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles podílu výrobních odvětví, čímž 
se Praha přiblížila charakteristikám západoevropských měst. Tento trend by ale Praha měla doplnit 
například o zlepšení inovačního prostředí a posílením praxe inovační spolupráce výzkumu s realizační 
základnou.  

Na území Prahy se koncentrují funkce a aktivity nadregionálního významu a také služby pro vysoký 
počet dalších denně přítomných osob, které je potřeba v městě obsloužit. Překotný nárůst 
automobilismu v Praze a jejím okolí od počátku devadesátých let výrazně převyšuje republikový i 
evropský průměr a tuto situaci je nutné komplexně řešit. Na problém dopravního zatížení navazuje 
také zhoršení kvality životního prostředí v Praze, které je ovlivňováno i změnou sektorové struktury. 
Na území Prahy dochází již několik desetiletí k výraznému poklesu podílu průmyslu, což má často za 
následek vznik tzv. brownfields, tedy opuštěných průmyslových areálů s velkým potenciálem pro 
rozvoj. 

 

Cíle evaluace 

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost si klade za cíl přispění 
k zefektivnění systému poskytování dotací v rámci Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost.  
 

 
 

Část 1 evaluace bude zaměřena na finanční a věcný pokrok v realizaci OPPK, který vyplývá z ročního 
Evaluačního plánu OPPK. V rámci druhé části evaluace bude zpracován návrh zaměření podpory pro 
další výzvy v oblasti podpory 3.1 a 3.3 OPPK s ohledem na současný stav realizace OPPK (stav čerpání 
a naplňování indikátorů) a s ohledem na aktuální potřeby hlavního města Prahy. Třetí část evaluace 
bude zaměřena na zhodnocení plnění stanovených cílů a realizovaných projektů OPPK. Součástí bude 
posouzení jejich vazby a souladu s aktuálními potřebami Prahy pro další programové období. Část 4 
evaluace bude zaměřena na zhodnocení využívání finančních prostředků určených na 
projekty/aktivity v prioritní ose 4 OPPK. V rámci této části budou identifikovány hlavní problémy 
v oblasti finančního a věcného pokroku OPPK, analyzovány jejich příčiny a navržena opatření 
k eliminaci případných problémů.  

Evaluace má přispět k zefektivnění systému poskytování dotací 

v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. 
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2 Postup řešení části č. 2: Návrh zaměření podpory 
pro další výzvy v oblasti podpory 3.1 a 3.3 OPPK  

 

Cílem této části evaluace je zodpovědět následující evaluační otázky: 

• 2a) Na jaké aktivity/typy podporovaných projektů by měla být zaměřena další výzva?  

• 2b) Kteří příjemci by měli být podporováni v rámci další výzvy?  

• 2c) Jaké další specifické podmínky stanovit pro další výzvy?  

 

Postup řešení 

Krok 1 Zajištění potřebného rozsahu dat a informací 

V prvním kroku jsme využili data a informace o jednotlivých předložených a realizovaných projektech 
z IS Monit7+ (údaje jako financování projektu, bodové hodnocení projektů, klasifikace příjemců dle 
NACE – CZ, nedočerpané dotace atd.). Pro vyhodnocení postupu obsahového naplňování 
plánovaných hodnot indikátorů jsme vycházeli z části 1, která analyzuje data za plnění indikátorů na 
úrovni projektů. 

Data z IS Monit7+ byla dále doplněna o informace potřebné pro hlubší analýzu stavu realizace oblastí 
podpory 3.1 a 3.3.  

V současném období se u zmiňovaných oblastí podpory jedná o tyto finanční objemy: 

oblast podpory 3.1 zaměřená na rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje s praxí, ve které je dosud zazávazkováno 79,3 % alokace3 a další žádosti jsou ve schvalovacím 
procesu (žádosti z 8. výzvy, v celkovém objemu 282 mil. Kč). Výsledek výzvy není dosud veřejně znám, 
ale za předpokladu rozdělení celé alokace na výzvu, tj. 100 mil. Kč4, zůstane k rozdělení cca 255 mil. 
Kč.  

3.3 zaměřené na rozvoj malých a středních podniků, ve které je dosud zazávazkováno 69,6 % 
alokace5, přičemž žádné další žádosti nejsou ve schvalovacím procesu. Zbývá tedy cca 147 mil. Kč 
k rozdělení. 

Dalšími kroky v realizaci je analýza potřeb a poté návrh zaměření výzev pro oblasti podpory a návrh 
vhodných intervencí pro příští programové období.  

 

                                                                 

3 Zdroj: Monitorovací zpráva NOK – květen 2012 
4 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK (www. praha-fondy.eu)   
5 Zdroj: Monitorovací zpráva NOK – květen 2012 
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Krok 2 Zpracování teorie změny na úrovni oblasti podpory 3.1 a 3.3 

Na základě specifikace obou oblastí podpory v implementačním dokumentu byly zpracovány teorie 
změny. Teorie změny patří k metodám primárně určeným ke zdůvodňování účinnosti intervencí 
programů. Vlastní provedení spoléhá na identifikaci a otestování kauzálního řetězce, a to buď na 
základě zformulované teorie změny, nebo na základě intervenční logiky programu (vice versa). Teorie 
změny se tak snaží popsat teorii programu, která je určením kauzálních vztahů mezi aktivitami a 
stanovenými žádoucími cíli a dalšími očekávatelnými dopady. 

Dodavatel s podporou škály analytických a návrhových nástrojů popsal a určil komponenty intervencí 
a jejich vzájemný vztah formou kauzálního řetězce vstupy-aktivity-výstupy-výsledky-dopady tak, jak 
je znázorněno v šabloně níže. Cílem je navržení aktivit / typů projektů pro výzvy v oblastech podpory 
3.1 a 3.3.  

Základní šablona teorie změny (v projektu upraveno) 

 

Zdroj: Morra, Linda G., and Ray C. Rist. The road to results designing and conducting effective development 

evaluations. Washington, D.C.: World Bank, 2000 (přeloženo)  

 

Na její finalizaci navázala analýza dosavadního naplnění teorie změny na této úrovni. 
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Krok 3 Analýza dosavadního naplnění teorie změny (aktivit a cílů) oblasti podpory 3.1 a 3.3 

S cílem analýzy dosavadního naplnění teorie změny byly realizovány tyto aktivity:  

a) Analýza plnění dle indikátorů  

Analýza plnění indikátorů je součástí první části evaluace, ale pro oblasti podpory 3.1 a 3.3 byla 
provedena přednostně. 

b) Analýza podmínek výzev a jejich vlivu na úspěšnost výzev a čerpání 

Dále byla realizována analýza podmínek vyhlášení výzev se zaměřením na: 

• Celkový rozpočet (vyčleněný, schválený) 

• Okruh podporovaných aktivit: 
o Oblast podpory 3.1: obsahové vymezení aktivit 

o Oblast podpory 3.3: obsahové vymezení aktivit, vymezení dle CZ-NACE 

• Oprávněné předkladatele 

• Podmínky partnerství 

• Formu podpory a finanční limity podpory projektů (minimální a maximální přípustná výše 
způsobilých výdajů na projekt), spolufinancování 

• Dobu trvání projektů 

• Časovou způsobilost výdajů  

• Další specifické podmínky – pokud budou zjištěny 

c) Analýza projektů a příjemců ve vazbě na aktivity projektu 

V rámci této aktivity byla provedena klasifikace projektů a příjemců v jednotlivých výzvách, 
především ve vazbě na aktivity projektu. Na klasifikaci bude navazovat podrobnější analýza.  

Při klasifikaci projektů pro oblast podpory 3.1 byla použita tato třídící kritéria:  

• Základní informace o projektu (číslo, název, obsah, stav realizace, příjemce, datum zahájení a 
ukončení projektu) 

• Číslo výzvy 

• Financování projektu 

• Aktivity projektu 

• Klasifikace projektu dle oboru působení v souladu s Dlouhodobými základními směry 
výzkumu (DZSV) definovanými Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace. 

• Upřesnění žadatele (v případě, že se dělí na fakulty / ústavy a projekt je zaměřen pouze na 

tuto část) 

• Klasifikace ekonomických činností 

• Hospodářsko-právní forma žadatele 

• Hodnocení žadatele dle výsledků hodnocení v rejstříku informací o výsledcích (RIV) 

• Hospodářské výsledky za roky 2010 a 2011 
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Klasifikace projektů pro oblast podpory 3.3 proběhla v následujícím členění: 

• Klasifikace projektů s vazbou na aktivity projektu (vazba na výzvy);  

• Klasifikace projektů dle (typu) příjemců a jejich „formy“ právnické osoby (např. s.r.o. atd.); 

• Analýza úspěšnosti čerpání jednotlivých typů příjemců z OPPK; 

• Klasifikace projektů dle oborů působení příjemců dle CZ-NACE; 

• Územní členění (MČ Prahy); 

• Ostatní - na základě desk research.  

Při podrobnější analýze jsme se zabývali také základními důvody, proč příjemci neuspěli (chybovost 
projektu – vyřazení na formálních náležitostech, chybné základní charakteristiky projektu (příjemce) – 
vyřazení na přijatelnosti, nedostatečná kvalita projektu, nedostatečná alokace na výzvu.   

Doplňkově bylo ověřováno přispění jednotlivých typů příjemců pro dosahování výsledků za oblast 
podpory (s vazbou na indikátory). Do této části bylo zahrnuto i zhodnocení nesrovnalostí, resp. 
problémů, které se váží na jednotlivé typy příjemců, které mohou ohrozit úspěšné dokončení 
projektů (a tedy zpětné nedočerpání prostředků).  

d) Dotazníkové šetření mezi příjemci  

Pro realizaci dotazníkového šetření bylo nejprve nutné provést základní analýzu plnění indikátorů 
(součást části č. 1), tak aby se maximálně omezila zátěž příjemců (a zvýšila návratnost dotazníku) a 
zamezilo se potřebě vyplňovat dva dotazníky.  

Dotazníkové šetření bylo nastaveno dodavatelem a po konzultaci se zadavatelem proběhlo 
programování v online systému LimeSurvey. Dotazník byl rozdělen na několik částí: 

• Obsahové zaměření výzvy (s cílem zjistit, zda bylo opravdu možné realizovat aktivity, které 
jsou pro příjemce zásadní / důležité) 

• Administrativní / technické problémy (obtíže, které příjemci zaznamenali při realizaci a které 

by je mohli teoreticky odradit od podávání dalších projektových žádostí) 

• Zaměření na další období (přínos jednotlivých aktivit oblasti podpory pro naplnění cílů, přínos 
realizace projektu pro příjemce apod. výsledky jsou využity pro další části projektu) 

V rámci dotazníku byli osloveni všichni příjemci i žadatelé ze všech výzev oblasti podpory 3.1 a 3.3 
(samozřejmě po odstranění duplicit). 

Dotazníkové šetření pro oblast podpory 3.1 bylo spuštěno 30. 7. 2012 a bylo obesláno celkem 
113 příjemců a žadatelů. K ukončení dotazníkového šetření dne 8. 8. 2012 vyplnilo kompletní 
dotazník 31 respondentů (28 respondentů vyplňování dotazníku nedokončilo). Jedná se tedy o 
návratnost 19 % (dokončených dotazníků).  

Dotazníkové šetření pro oblast podpory 3.3 bylo spuštěno 31. 7. 2012 a bylo obesláno celkem 
291 příjemců a žadatelů. K ukončení dotazníkového šetření dne 8. 8. 2012 vyplnilo kompletní 
dotazník 21 respondentů (19 respondentů vyplňování dotazníku nedokončilo). Jedná se tedy o 
návratnost 11 % (dokončených dotazníků).  
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e) Individuální rozhovory s vybranými příjemci a „aktéry“ 

Jako doplnění dotazníkového šetření sloužily polo-strukturované rozhovory s vybranými příjemci. 
Rozhovory proběhly na přelomu července a srpna 2012. Další budou probíhat v průběhu dalšího 
řešení projektu. 

Pro oblast podpory 3.1:  

Zastoupeny byly všechny typy příjemců – jak veřejné instituce (veřejné vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce či nemocnice), tak soukromé subjekty. Celkem byla navštívena 1 nemocnice, 1 
vysoká škola, 2 veřejné výzkumné instituce, 2 inovační centra a 2 soukromé subjekty. Zároveň byl 
proveden rozhovor se zástupcem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Výstupy z realizovaných rozhovorů 
jsou využity v rámci následujících analýz. 

Pro oblast podpory 3.3:  

Byly provedeny rozhovory s vybranými příjemci, a zároveň s významnými aktéry. Jeden rozhovor byl 
proveden se zástupci Hospodářské komory ČR, dále bylo navštíveno 5 soukromých podnikatelských 
subjektů a provedeny rozhovory se 2 zástupci zpracovatelů. Byl proveden jeden společný rozhovor se 
2 zástupci bankovního sektoru. Výstupy z realizovaných rozhovorů jsou využity v rámci následujících 
analýz. 

Krok 4 Zaměření výzvy v existujícím programovém období (definování "mezer" k naplnění) 

Mezery k naplnění byly vymezeny na základě zpracovaného schématu teorie změny a výsledků kroku 
3 (terénního šetření) na úrovni oblastí podpory a byly definovány aktivity, na které by se měla 
zaměřit další plánovaná výzva. Výběr aktivit byl proveden rovněž ve vazbě na aktuální verze 
strategických a koncepčních dokumentů na úrovni ČR i hl. m. Prahy (např. Národní inovační strategie, 
BRIS, Mezinárodní strategie konkurenceschopnosti, Program realizace strategické koncepce hl. m. 
Prahy na období 2009-2015) a dosavadní úspěšnost jednotlivých typů projektů. K realizaci tohoto 
kroku přispěly (či ještě přispějí) následující aktivity: 

a) Analýza nástrojů podpory  

Pro oblast podpory 3.1:  

• analýza dalších možných nástrojů podpory rozvoje inovačního prostředí včetně inspirace 

existujících nástrojů v České republice (např. pre-seed fondy, seed fondy, inovační poukázky 
atd.) – bude součástí další části projektu; 

• vybrané nástroje využívané v zahraničí – bude součástí další části projektu. 

Pro oblast podpory 3.3: nástroje přímé podpory malých a středních podniků – bude součástí další 
části projektu. 

b) Dotazníkové šetření  s potenciálními žadateli/příjemci (pouze oblast podpory 3.1) 

Jako doplnění dotazníkového šetření mezi současnými příjemci se nabízela možnost oslovení 
subjektů, které do této doby příjemci v oblasti podpory 3.1 nejsou. V proběhlém dotazníkovém 
šetření tak byli osloveni i žadatelé, kteří se svou projektovou žádostí neuspěli.  Dále se jevilo jako 
vhodné oslovit profesní organizace, přičemž aktéři byli navštíveni v rámci rozhovorů v kroku 3.  
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c) Návrh aktivit, příjemců a specifických podmínek pro plánovanou výzvu 

Na základě veškerých předchozích kroků jsme přistoupili k finální specifikaci: 

• aktivit  
• příjemců  

• specifických podmínek vhodných pro plánovanou výzvu 
• dalších doporučení  

Všechny návrhy byly předloženy ŘO ke schválení a proběhlo připomínkové řízení.   

Krok 5 Návrh obsahového zaměření intervencí v programovacím období 2014 – 2020 

Zpracováno bude zejména ve vazbě na část 3 projektu, nicméně dílčí výsledky se již objevují v této 
zprávě. Využito je dotazníkové šetření mezi příjemci podpory a potenciálními příjemci, analýza 
nástrojů podpory a rozhovory s vybranými příjemci podpory (aktuální i potenciální).  

PŘEHLED METOD A VYHODNOCENÍ DAT: 

 Analýza 
příjemců 
výzvy  

Analýza 
podmínek 
výzev 

Analýza 
nástrojů 
podpory  

Dotazník mezi 
příjemci 
podpory 

 

Dotazník mezi 
potenciálními 
příjemci 
podpory (pouze  
pro 3.1) 

Rozhovory s 
vybranými 
příjemci 
podpory  

Zhodnocení 
intervencí a 
jejich dopadu  

      

Zaměření výzvy 
a jejich dopadu  

      

Zaměření 
intervencí 2014 - 
2020 
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3 Dosažený pokrok oblastí podpory 3.1 a 3.3 

3.1 Nastavení oblasti podpory 3.1  
 

Oblast podpory 3.1 je zaměřená na rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou 
výzkumu a vývoje a subjekty v praxi, na území hl. m. Prahy, přičemž implementační dokument ji 
specifikuje následujícím způsobem:  

 

Specifické cíle oblasti podpory  

• zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu 
výzkumu a vývoje, 

• posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na 
území města,  

• zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,  

• přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS).  

 

Alokace oblasti podpory  

Alokace oblasti podpory byla 1 694,1 mil. Kč.  

Tabulka 1: Alokace pro oblast podpory 3 .1 

Jednot ka 

Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)  

Celkem  

EU ČR 

ERDF  Celkem  Stát ní 
rozpočet  

Rozpočet  
HMP  

Kč 1 694 101 420,35 1 439 986 207,5 254 115 213,12 127 057 606,56 127 057 606,56 

EUR  62 744 497,05 53 332 822,5 9 411 674,56 4 705 837,28 4 705 837,28 

% 100 % 85 % 15 % 7,5 % 7,5 % 

Zdroj: Implementační dokument OPPK; Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR  
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Podporované aktivity  

Projektová příručka operačního programu verze 4 s datem účinnosti 3. 5. 2011 uvádí následující 
podporované aktivity:   

• vznik nových a rozvoj stávaj ících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a 
vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské 
inkubátory, centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace 
z oblasti výzkumu a vývoje); 

• pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; 

• klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup 
a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem 
postupného zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na 
základě zlepšování vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými 
institucemi); 

• vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový 
a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním 
charakterem; 

• rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených 
na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer; 

• podpora vzniku spin-off firem v progresivních  odvětvích; 

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

 
Je zdůrazněno, že u výše uvedených aktivit se „nejedná o taxativní výčet – projekt lze 
podpořit, pokud má vztah ke globálnímu a specif ickým cílům OP PK“.  
 
A dále to, že „předmětem podpory oblasti podpory 3.1 nejsou projekty čistě výzkumného 
charakteru. Výstupem projektu nemohou být studie, analýzy apod. Podpora je určena pro 
projekty investičního charakteru“. 

 

Oprávnění příjemci  

Mezi oprávněné příjemce v oblasti  podpory 3.1 patří:  

• 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.)   

 

Prostřednictvím oblasti podpory 3.1 je v Praze podporována inovační infrastruktura a 
partnerství  mezi příslušnými subjekty tak, aby přispěla k posílení rozvoje a 
konkurenceschopnosti města. Nastavení oblasti podpory 3.1 může být rovněž znázorněno 
pomocí „schématu teorie změny“, která slouží pro znázornění vazeb mezi vstupy, aktivitami, 
výstupy a očekávanými výsledky a dopady. Schéma je vhodným nástrojem pro vyhodnocení 
plnění cílů intervence a bude tedy využito v následující  fázi  evaluačního projektu.  
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3.2 Nastavení oblasti podpory 3.3  
 

Oblast podpory 3.3 je zaměřena na podporu malých a středních firem na území hl. m. Prahy, 
přičemž implementační dokument ji specifikuje následujícím způsobem: 

 

Globální cíl  

Přímá podpora rozvoje malých a středních podniků 

 

Specifické cíle oblasti podpory  

• Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města 
• Realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 

konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny 
a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu  

• Zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, 
stavebnictví, zdravotnictví a sociální péče, kulturní,  umělecké a cestovního ruchu.  

• Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí 
vysokorychlostního připojení domácností a MSP  

 

Tabulka 2: Alokace pro oblast podpory 3 .3 

Jednot ka 

Veřejné zdroje (Kč, EUR a podíl)  

Celkem  

EU ČR 

ERDF  Celkem  Stát ní 
rozpočet  

Rozpočet  
HMP  

Kč 597 088 474,65 507 252 
203,52 

89 563 274,13 44 781 635,56 44 781 635,56 

EUR  22 114 387,95 18 797 229,76 3 317 158,19 1 658 579,1 1 658 579,1 

% 100 % 85 % 15 % 7,5 % 7,5 % 

Zdroj: Implementační dokument OPPK; Použitý kurz: 27,0 CZK/EUR  

 

Oprávnění příjemci  

Podnikatelské subjekty (MSP)6  

 

                                                                 

6 Konkrétní seznam podporovaných typů podnikatelských subjektů je stanoven dle Klasifikace ekonomických 

činností (CZ-NACE). 
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Podporované aktivity 

Podporované činnosti jsou v implementačním dokumentu specifikovány dle klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE), přičemž uvedené činnosti dle CZ-NACE musí obsahovat 
výrazný inovační přínos v  oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT.  

S kritériem CZ-NACE by měly projekty svými aktivitami zároveň splňovat alespoň jeden z 
následujících bodů: 

• inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a 
službám; 

• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu);  

• zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu);  
• zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými 

institucemi (organizační inovace);  
• zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);  

• zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku; 
• aktivity směřující k  ochraně práv průmyslového vlastnictví.  

 

Prostřednictvím oblasti podpory 3.3 je v Praze podporován rozvoj malých a středních podniků 
tak, aby přispěly k zvýšení přitažlivosti Prahy pro nové investory a podnikatele a došlo tak k 
posílení konkurenceschopnosti města. Nastavení oblasti podpory 3.3 může být rovněž 
znázorněno pomocí „schématu teorie změny“ která slouží pro znázornění vazeb mezi vstupy, 
aktivitami, výstupy a očekávanými výsledky a dopady. Schéma je vhodným nástrojem pro 
vyhodnocení plnění cílů intervence a bude využito v následující  fázi  evaluačního projektu.  
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3.3 Přehled dosažených výstupů a výsledků  
Cílové hodnoty indikátorů jsou v OPPK nastaveny pouze na úrovni prioritní osy. Některé indikátory 
jsou však naplňovány výhradně či převážně projekty z konkrétní oblasti podpory. Tato kapitola je 
věnována indikátorům z řešených oblastí podpory (3.1 a 3.3). 

3.3.1 Plnění indikátorů výhradně či převážně naplňovaných projekty 
oblasti podpory 3.1  

Celkově lze říci, že cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou již v současné době, s ohledem na 
podíl zazávazkované (cca 80 %) a vyčerpané alokace oblasti podpory (cca 33 %), naplňovány 
odpovídajícím způsobem. U výsledkových indikátorů, které jsou naplňovány až v době udržitelnosti, 
je pak na základě závazků podpořených projektů zásobník pro splnění cílových hodnot již dostatečný.  

Naplňování výstupových indikátorů dosahuje v současné době úrovně 43 % až 95 % s tím, že zásobník 
projektů pro plnění indikátorů (doporučené/schválené projekty a projekty v realizaci) dosahuje 
hodnot na úrovni 142 % až 285 % cílových hodnot indikátorů. Plnění cílových hodnot definovaných 
indikátorů a rovněž potenciál pro jejich výsledné naplnění, na základě stávajícího zásobníků projektů, 
ukazuje přehledně graf níže. 

Graf 1: Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 3 (indikátory převážně naplňované projekty 

oblasti podpory 3 .1)  

 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty 

Pozn.: Jedná se o indikátory, které jsou výhradně naplňovány projekty oblasti podpory 3.1. Výjimkou je indikátor 
Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti s projektem, který je naplňován 17 projekty oblasti 

podpory 3.1 (příspěvek pro plnění cílové hodnoty 245 %) a 4 projekty oblasti podpory 3.3 (příspěvek pro plnění 

cílové hodnoty 60 %).  Jeden projekt oblasti podpory 3.3 rovněž přispívá k naplnění indikátoru Počet nově 
vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV (příspěvek pro plnění cílové hodnoty 1,2 %). 
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Vzhledem k naplňovaným hodnotám a zásobníku projektů lze označit za rizikové naplňování 
indikátoru Počet podpořených nově založených MSP. Zásobník pro plnění indikátoru je sice na úrovni 
150 % cílové hodnoty, ale plnění indikátoru je zajišťováno pouze jedním projektem. V případě 
neúspěšné realizace tohoto projektu by tak bylo zásadně ohroženo naplnění toho indikátoru.  

3.3.2 Plnění indikátorů výhradně či převážně naplňovaných projekty 

oblasti podpory 3.3  

Obdobně jako u oblasti podpory 3.1 lze celkově říci, že cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou 
již v současné době, s ohledem na podíl zazávazkované (cca 70 %) a vyčerpané alokace oblasti 
podpory (cca 46 %), naplňovány odpovídajícím způsobem, a to v rozmezí 80 % až 133 % cílové 
hodnoty. U výsledkového indikátoru Růst objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
podpořených MSP dosahuje zásobník projektů 160 % cílové hodnoty indikátoru. Plnění cílových 
hodnot definovaných indikátorů a rovněž potenciál pro jejich výsledné naplnění, na základě 
stávajícího zásobníků projektů, ukazuje přehledně graf níže. 

Graf 2:  Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 3 (indikátory převážně naplňované  projekty 
oblasti podpory 3 .3)  

 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty 
Pozn.: Jedná se o indikátory, které jsou výhradně naplňovány indikátorů projekty oblasti podpory 3.3. Výjimkou 

je indikátor Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - ostatní, který je naplňován 21 projekty oblasti 

podpory 3.3 (příspěvek pro plnění cílové hodnoty 123,2 %), 6 projekty oblasti podpory 3.1(příspěvek pro plnění 

cílové hodnoty 10,5 %) a 2 projekty oblasti podpory 3.2 (příspěvek pro plnění cílové hodnoty 11,7 %). Dva 
projekty oblasti podpory 3.1 rovněž přispívají k naplnění indikátoru Počet projektů na podporu MSP (příspěvek 

pro plnění cílové hodnoty 2 %). 

Vzhledem k naplňovaným hodnotám a zásobníku projektů lze označit za rizikové pouze naplňování 
indikátoru Růst objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP. Jedná se o 
výsledkový indikátor, který bude naplňován projekty až v době udržitelnosti. S ohledem k pokračující 
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ekonomické recesi, tak hrozí riziko, že firmy nebudou schopny dostát závazku, ke kterému se 
zavázaly. Kromě samotného postupu výpočtu indikátoru považujeme rovněž za problematické, že 
tento indikátor (resp. indikátor 010 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, na základě kterého je 
vypočítán) naplňuje pouze 5 projektů. Alternativou by nicméně mohlo být využití indikátoru 0011 
Nárůst obratu podniku, který je naplňován 63 projekty. Hodnotící kritéria upřednostňují projekty, 
které přinesou růst výkonnosti podniku (přesný indikátor, který si má žadatel zvolit však není 
stanoven). Většina projektů volí spíše naplňování indikátoru 011 Nárůst obratu podniku a nikoli 
indikátor 010 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, který je používán pro výpočet sledovaného 
indikátoru na úrovní oblasti podpory/prioritní osy MI 382101 Objem tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb podpořených MSP - růst tržeb v %. Z věcného hlediska považujeme (s patřičným 
vysvětlením) využití MI 011 pro výpočet hodnot MI 382101 za obhajitelné (oba indikátory vypovídají 
o růstu výkonnosti podpořeného podniku). Z hlediska naplňovaných hodnot jsou pak oba indikátory 
(MI 010 a MI 011) rovněž srovnatelné.    
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Tabulka 3: Plnění indikátorů prioritní osy 3  

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek 

Oblast 
podpory+ 

cílová 
hodnota  

Dosažená hodnota  
Zásobník pro plnění MI (včetně dosažených hodnot) projekty dle 

stavu 
z toho o.p. 

celkem 
% cílové 
hodnoty  

doporučené / 
schválené 

v 
realizaci 

financování 
ukončeno 

celkem 
zásobník  

% cílové 
hodnoty  

3.1 3.2 3.3 

110200* 

Počet projektů na 
koop. mezi podn. a 
výzk. inst. 

Počet 
projektů výstup 3.1 15 7 46,7 10 5 7 22 146,7 146,7     

110300  

Počet nově vytv.prac. 
míst, zaměst. VaV - 
celkem 

Počet prac. 
mís t výsledek 3.1 85 13,85 16,3 16 38 39 93 109,4 108,2   1,2 

110511  

Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 
vybudované kapacity  

Plocha v 
m2 výstup 3.1 6 000 5173,1  86,2 130 4612,85  3776,1 8518,95  142,0 142,0     

110513  

Plocha nových nebo 
modernizované 
kapacit - ostatní 

Plocha v 
m2 výstup 

3.1 a 3.2 a 
3.3 9 000 9105,9  101,2   4635,52  8450,15  13085,67  145,4 10,5 11,7 123,2 

110514  

Plocha nových nebo 
modernizované 
kapacit - celkem 

Plocha v 
m2 výstup 

3.1 a 3.2 
a 3.3 15 000 14279 95,2 130 9248,37  12226,25  21604,62  144,0 63,1 7,0 73,9 

110515  

Počet nových nebo 
modernizovaných 
kapacit pro VaV  Počet výstup 3.1 7 3 42,9 9 9 2 20 285,7 285,7     

132300  

Poč.vytv.licencí,patent
ů,know-how v souv. s 
projektem  Počet výsledek 3.1 a 3.3 20 15 75,0 18 13 30 61 305,0 245,0   60,0 

380100  
Počet projektů na 
podporu MSP 

Počet 
projektů výstup 3.1 a 3.3 100 79 79,0   19 79 98 98,0 2,0   96,0 

380101  

Počet projektů na 
podporu MSP v oblasti 
ICT 

Počet 
projektů výstup 3.1 a 3.3 15 20 133,3   3 21 24 160,0    160,0 

380200  
Počet podpořených 
nově založených MSP Počet výsledek 3.1 20 0 0,0     30 30 150,0 150,0     
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382101** 

Objem tržeb za prodej 
vlastních výrobků a 
služeb podpořených 
MSP - růst tržeb v % 

Růst tržeb 
v %* výsledek 3.3 20 0 0,0 0,0 25,0 37,3 31,9 159,5   159,5 

0011*** Nárůst obratu podniku 
Počet 
procent výsledek 3.3 jedná se o nepovinný indikátor  26,7 37,0 35,4     

Zdroj dat: IS Monit7+ (sestava R18, data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
+ Tučně je vyznačena oblast podpory, která převážně přispívá k naplňování indikátoru 
* Hodnota MI 110200 byla vypočtena na základě počtu projektů naplňujících indikátor 002 Vytvořená partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
** Hodnota MI 382101 byla vypočtena na plnění indikátorů 0010 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb jako průměrné zvýšení tržeb u projektů naplňujících tento indikátor. 
*** Indikátor 0011 byl zařazen pro ilustraci jako alternativa pro výpočet MI 382101 
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Tabulka 4: Počty projektů naplňující indikátory prioritní osy 3 

Kód indikátoru Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek Oblast podpory 

Počet projektů naplňující MI - projekty dle stavu z toho o.p. 

doporučené / 
schválené v realizaci financování ukončeno 

celkem 
zásobník  3.1 3.2 3.3 

110200  
Počet projektů na koop. mezi 
podn. a výzk. inst 

Počet 
projektů výstup 3.1 10 5 7 22 22     

110300  
Počet nově vytv.prac. míst, 
zaměst. VaV - celkem 

Počet 
pracovních 
míst výsledek 3.1 9 10 9 28 27   1 

110511  
Zrekonstr., rozšířené a nově 
vybudované kapacity  Plocha v m2 výstup 3.1 1 11 11 23 23     

110513  
Plocha nových nebo 
moderniz. kapacit - ostatní  Plocha v m2 výstup 3.1 a 3.2 a  3.3   11 18 29 6 2 21 

110514  
Plocha nových nebo 
moderniz. kapacit - celkem Plocha v m2 výstup 3.1 a 3.2 a  3.3 1 19 27 47 24 2 21 

110515  

Počet nových nebo 
modernizovaných kapacit 
pro VaV  Počet výstup 3.1 9 7 2 18 18     

132300  
Poč.vytv.licencí,patentů,kno
w-how v souv. s projektem Počet výsledek 3.1 a 3.3 6 5 10 21 17   4 

380100  
Počet projektů na podporu 
MSP 

Počet 
projektů výstup 3.1 a 3.3   19 78 97 2   95 

380101  
Počet projektů na podporu 
MSP v oblasti ICT  

Počet 
projektů výstup 3.1 a 3.3   3 21 24    24 

380200  
Počet podpořených nově 
založených MSP Počet výsledek 3.1     1 1 1     

382101  

Objem tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb 
podpořených MSP - růst 
tržeb v % 

Růst tržeb v 
% výsledek 3.3   1 4 5     5 

0011 Nárůst obratu podniku 
Počet 
procent výsledek 3.3  10 53 63     63 

Zdroj dat: IS Monit7+ (sestava R18, data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
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4 Návrh zaměření další výzvy pro oblast podpory 
3.1  

Předmětem evaluace je návrh zacílení následující výzvy k předkládání projektů v oblastech podpory 
3.1 s ohledem na současný stav realizace OPPK (stav čerpání a naplňování indikátorů OPPK) a 
s přihlédnutím na aktuální potřeby hlavního města Prahy. Evaluace odpovídá na následující klíčové 
otázky: 

 

2a) Na jaké aktivity/typy podporovaných projektů by měla být zaměřena další  výzva?  

2b) Kteří  příjemci by měli být podporováni v rámci další  výzvy?  

2c) Jaké další  specifické podmínky stanovit pro další výzvy?  

 

4.1 Analýza dosavadních výzev 

4.1.1 Nastavení výzev 
V rámci oblasti podpory 3.1 byly vyhlášeny celkově 4 výzvy období uvedeném v následující 
tabulce, s celkovými vyhlášenými alokacemi 2 350 mil. Kč, přičemž alokace 3. výzvy byla 
dodatečně navýšena a celkové alokace tak činily 2 738 mil. Kč. Poměrně vysoká alokace u 
2. výzvy reflektovala  zvýšený zájem předkladatelů a také tu skutečnost, že do ní byly opětovně 
předloženy neúspěšné projekty z výzvy č. 1. U 3. výzvy byla alokace dodatečně navýšena z toho 
důvodu, že velké množství projektů překročilo limitní bodovou hranici.  

Tabulka 5: Výše alokací na výzvy v oblasti podpory 3 .1 

Číslo 
výzvy 

Zahájení př íjmu žádostí Ukončení př íjmu žádostí Alokace (v t is. Kč)  

1 9. 1 . 2008  31. 3 . 2008  800 000 

2 14. 1 . 2009  27. 3 . 2009  1 050 000  

4 16. 12 . 2009  23. 2 . 2010  400 000 (navyšováno na 
788 282)  

8 4. 5 . 2011  30. 6 . 2011  100 000 

 

Výše podpory  

U jednotlivých výzev v oblasti podpory 3.1 byly stanoveny pouze limity pro minimální velikost 
projektu, která se neměnila. Maximální velikost projektu byla omezena až v poslední výzvě, a to na 
hranici 35 mil. Kč, z důvodu nižší výše celkové alokace ve výzvě – tj. 100 mil. Kč.  
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Tabulka 6: Finanční limity pro projekty v oblasti podpory 3.1  

Číslo 
výzvy 

Minimální výše podpory  Maximální výše podpory  

1, 2 , 4  1 mil. Kč  Nebyla stanovena 

8 1 mil. Kč 35 mil. Kč  

 

Podporované aktivity 

Z hlediska podporovaných aktivit docházelo k postupnému snižování počtu podporovaných aktivit, 
které jsou vymezeny v implementačním dokumentu. Dle vyjádření Řídicího orgánu zúžení aktivit 
reflektovalo zájem předkladatelů – tj. v posledních 2 výzvách byly podporovány pouze ty aktivity, o 
které příjemci projevili zájem.  

Výzva 1 použila všechny aktivity, které byly uvedeny v projektové příručce. Tj. následující:  

• vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a 
vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, 
centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti 
výzkumu a vývoje); 

• pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; 

• klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a 
využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem postupného 
zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na základě zlepšování 
vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými institucemi); 

• vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a 
veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním 
charakterem; 

• rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na 
informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer; 

• podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; 

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

Nejednalo se však o taxativní výčet. Předkládaný projekt bylo možno podpořit i v případě, pokud 
„měl vztah“ ke globálnímu či specifickým cílům OP PK.  

U výzvy 2 došlo k zúžení podporovaných aktivit na následující:  

• investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s 
přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a 
vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a jako doplňková 
aktivita poradenská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje); 

• pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; 
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• vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektů (neziskový a 
veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním 
charakterem; 

• rozvoj výzkumných kapacit MSP ve smyslu projektů zakládajících nebo rozvíjejících dlouhodobou 
spolupráci MSP a výzkumné sféry 

Výzva 4 byla vypsána na podporu pouze dvou aktivit:  

• investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvojem stávajících inovačních jednotek s 
přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV; 

• pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace.  

Stejným způsobem byla zaměřena i výzva 8,  pouze s modifikací popisu aktivity:  

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

• vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje 
(inovační centra a podnikatelská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje).  

Oborové zaměření 

V rámci všech 4 výzev v oblasti podpory 3.1 byly preferovány obory spadající pod DSZV (dlouhodobé 
směry základního výzkumu), projekty však nebyly za tuto skutečnost žádný způsobem bonifikovány, 
např. prostřednictvím bodového zvýhodnění (v rámci hodnotících kritérií).  

Pro přehlednost uvádíme, že mezi dlouhodobé směry základního výzkumu patří následujících 8 
oborů: 

 Udržitelný rozvoj 
 Molekulární biologie 
 Energetické zdroje 
 Materiálový výzkum 
 Konkurenceschopné strojírenství 
 Informační společnost 
 Bezpečnostní výzkum  
 Společenskovědní výzkum  

Oprávnění žadatelé  

Oprávněnými žadateli byly ve 3 výzvách:  

• 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.) 

V rámci výzvy 4 došlo ke zúžení oprávněných předkladatelů, přičemž bylo zdůrazněno, že následující 
výzva (8) již bude opět obsahovat všechny oprávněné příjemce, k čemuž také došlo. Výzva 4 byla 
určena pouze pro organizace výzkumu a vývoje (lékařské fakulty vysokých škol; Akademii věd ČR – 
sekce biologických a lékařských věd, sekce chemických věd; a zdravotnická zařízení s vědecko-
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výzkumným a vývojovým pracovištěm na úseku zdravotnictví). Nebyl předložen žádný analytický 
podklad, který by zdůvodňoval výše uvedené zúžení oprávněných předkladatelů.  

Finanční limity podpory projektů a veřejná podpora  

Finanční limity byly stanovovány s postupným vývojem náhledu na politiku veřejné podpory. Projekty 
byly rozděleny na dvě kategorie – ty, které zakládají veřejnou podporu, a ty, které veřejnou podporu 
nezakládají. Kategorii si určil sám předkladatel formou vyplnění části studie proveditelnosti.  

Pro jednotlivé kategorie pak byly ve výzvách stanoveny podmínky financování, respektive 
spolufinancování.  

Výzva 1  

U projektů, které nezakládají veřejnou podporu, měli žadatelé povinnost zajistit soukromé 
spolufinancování min. ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

U projektů, které splňovaly znaky veřejné podpory, byly aplikovány předpisy EU stanovující horní 
hranici financování takového projektu z veřejných zdrojů.  

Výzva 2 

Projekty, které nezakládaly veřejnou podporu, mohly být podpořeny až do výše 92,5 % celkových 
způsobilých výdajů projektu, a to v případě, že je žadatelem veřejnoprávní subjekt1. Soukromoprávní 
subjekty měly povinnost zajistit spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Projekty splňující znaky veřejné podpory byly podpořeny dle pravidla de minimis, tj. výše dotace byla 
max. 200 tis. EUR na tři roky avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude 
max. 80 % způsobilých výdajů projektu. 

Projekty splňující znaky veřejné podpory dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, 
kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se 
společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), dle článku 31 Podpora výzkumných a 
vývojových projektů, byly podpořeny dle následující tabulky č. 1. Podpora mohla být poskytnuta jen 
na způsobilé výdaje, které jsou taxativně vymezené uvedeným článkem citovaného nařízení Komise. 

Tabulka 7:  Míry podpory pro oblast podpory 3 .1 dle nařízení Komise (ES) č. 800/2008, čl. 31 

Typ podpory  
Míra 

podpory 

Vlastní 

zdroje 
žadatele  

Mezní výše  

podpory* 

základní výzkum – soukromoprávní subjekt 90,0 % 10,0 % 20 000 000 € 

základní výzkum - veřejnoprávní subj ekt1  92,5 % 7,5 % 20 000 000 €  

průmyslový/aplikovaný výzkum  50,0 % 50,0 % 10 000 000 €  

experimentální vývoj  25,0 % 75,0 % 7 500 000 €  

projekt nezakládající VP – soukromoprávní subj ekt 90,0 % 10,0 % není stanovena  

projekt nezakládající VP - veřejnoprávní subj ekt 92,5 % 7,5 % není stanovena  

                                                                 
1 Definice veřejnoprávního subjektu je uvedena v Projektové příručce OPPK, verze 2 .0 
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Zdroj: Text výzvy 

* V případě, že bude podpora na projekt přesahovat uvedenou částku, je vyžadována notifikace 
EK 

 

Výzva 3 

Projekty, které nezakládaly veřejnou podporu, mohly být podpořeny až do výše 92,5 % celkových 
způsobilých výdajů projektu a to v případě, že je žadatelem veřejnoprávní subjekt; soukromoprávní 
subjekty měly povinnost zajistit spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Projekty splňující znaky veřejné podpory byly podpořeny v souladu s „Českým přechodným rámcem“- 
Programu podpory do částky 500 tisíc EUR (souhrnná částka podpory de minimis a podpory 
poskytnuté podle tohoto režimu nesměla přesáhnout v období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2010 částku 
500 tis. EUR pro jeden podnik), tj. výše dotace byla max. 500 tis. EUR avšak s podmínkou, že 
procentuální výše dotace z OPPK byla max. 80 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

Výzva 4 

Byly podpořeny pouze projekty zakládající veřejnou podporu a to v režimu de minimis, nebo dle 
nařízení Komise (ES) č. 800/2008. 

Projekty splňující znaky veřejné podpory budou podpořeny dle pravidla de minimis, tj. výše dotace 
byly max. 200 tis. EUR na tři roky avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů 
bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu. 

Projekty splňující znaky veřejné podpory dle nařízení Komise (ES) č.  800/2008 ze dne 6. srpna 
2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za 
slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), dle článku 31 Podpora 
výzkumných a vývojových projektů, byly podpořeny následovně: v případě průmyslového 
výzkumu byla míra podpory 50 % a vlastní zdroje žadatele také 50 %. Podpora mohla být 
poskytnuta jen na způsobilé výdaje, které byly taxativně vymezené v Projektové příručce, verze 
4.0.  

Projekty, které prohlásily, že nezakládají veřejnou podporu, musely při vyplňování studie 
proveditelnosti vyplnit následující údaje:  

Tuto kapitolu musí rozpracovat všichni žadatelé, kteří v žádosti o podporu uvedou, že jejich projekt 
nezakládá veřejnou podporu. Bod 1.5 se týká všech žádostí o podporu v oblasti podpory 3.1 „Rozvoj 
inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“.   

Je nezbytné, aby žadatel konkrétně zodpověděl následující dotazy: 

Přínos projektu 

Kdo všechno bude mít z projektu užitek a bude tento užitek dostupný plošně všem subjektům 
(podnikům, občanům nebo jiným cílovým skupinám) bez dalšího omezení? U projektů realizovaných 
na pronajatém majetku je třeba popsat, jak je zabráněno přenosu výhody na pronajímatele. 

Ziskovost projektu 
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Lze realizovaný projekt označit za ekonomickou aktivitu, která je nebo může být potenciálně 
provozována za účelem zisku? A to nejen v místě realizace projektu ale v celém regionu. 

Tržní prostředí 

Je možné získat substituční užitek z projektu také z jiných zdrojů a za srovnatelných podmínek (od 
koho – popis konkurence, kde – v místě či v širším okolí a v jaké kvalitě – jedná se o stejný či podobný 
produkt)? 

Činnost místního významu 

Bude mít z projektu přínos i klientela z jiných členských států EU a v jakém rozsahu? Jedná se o činnost 
obvyklou i v jiných členských státech, že ji hypoteticky mohou subjekty z jiných členských států v dané 
lokalitě projektu provozovat? 

Projekt dotýkající se výzkumu a vývoje 

Pokud se projekt dotýká výzkumu a vývoje, žadatel musí specifikovat typ výzkumu. Vždy také popíše 
subjekty, které se obdobným typem výzkumu zabývají, a konkretizuje cílové skupiny, pro které jsou 
výsledky výzkumu určeny. 

Motivační účinek při poskytnutí veřejné podpory (v souladu s čl. 8 odst. 3 Nařízení Komise č. 
800/2008)  

V případě malého a středního podniku podle výše uvedeného nařízení Komise se považuje za podporu 
s motivačním účinkem, pokud žadatel/příjemce před zahájením prací na projektu nebo činnosti 
předložil žádost o dotaci z OPPK. 

V případě velkého podniku podle výše uvedeného nařízení Komise musí žadatel/příjemce prokázat 
skutečný motivační účinek, resp. životaschopnost podporovaného projektu, zpracováním variant 
realizace projektu s poskytnutou veřejnou podporou a bez ní, případně tzv. nulovou variantu. Pouhé 
prohlášení žadatele/příjemce, že podpora pomůže zvýšit rozsah nebo velikost projektu není pro 
naplnění motivačního účinku podpory postačující. 

 

Na základě výše uvedené kapitoly studie proveditelnosti (tj. u subjektů, které prohlásily, že 
jejich projekt nezakládá veřejnou podporu) si následně ŘO OP PK nechal vypracovat na 
jednotlivé projekty právní posudky.  
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4.1.2 Základní zhodnocení úspěšnosti  

Ve čtyřech dosud vyhlášených výzvách v rámci oblasti podpory 3.1 bylo celkem předloženo 139 
projektů o celkovém objemu přes 5 mld. Kč a schváleno nebo doporučeno bylo 42 projektů o 
celkovém objemu přes 1,6 mld. Kč. Následující tabulka ukazuje počet a objem 
doporučených/schválených7 žádostí v rámci jednotlivých výzev. Podrobné údaje o objemu 
předložených, vyřazených a schválených projektů je uveden v Příloze. 

Tabulka 8: Počty předložených a schválených projektů oblasti podpory 3.1 dle výzev  

 Výzva  
01 02 04 08 CELKEM 

Předložené projekty 39 47 25 28 139 

Schválené projekty 5 13 15 9 42 

Alokace výzvy  
(v tis. Kč)  

800 000 1 050 000 
400 000 

(navýšeno na 
788 282) 

100 000 2 350 000 

Objem předložených 
projektů (v tis. Kč)* 

971 646 2 477 241 1 369 902 328 701 5 147 490 

Objem schválených 
projektů (v tis. Kč)** 

109 683 495 581 755 028 78 378 1 438 671 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012) 
* Objem *celkových veřejných výdajů. 
** Objem dotace.  

 

Celkový počet předložených žádostí v jednotlivých výzvách se pohyboval mezi 25 až 47 žádostmi ve 
výzvě.  Z hlediska zastoupení jednotlivých typů žadatelů u prvních dvou výzev (výzvy č. 1 a 2) 
převládaly projekty vysokých škol (18 a 13 projektů), ústavů AV ČR (4 a 8 projektů) a projekty 
soukromých MSP (8 a 9 projektů). První výzva byla také jedinou výzvou, kde žádaly i nestátní 
neziskové organizace (2, přičemž ale žádná z nich projekt nezískala), i když nestátní neziskové 
organizace byly způsobilými příjemci ve třech prvních výzvách. U 1. výzvy ostatní typy žadatelů 
nepředložily více než dva projekty a u 2. výzvy maximálně 4 projekty (veřejné výzkumné instituce 
mimo AV ČR a příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví). Ve 4. výzvě, která byla specificky 
zaměřena na lékařské obory, pak bylo nejvíce projektů kromě vysokých škol a ústavů AV ČR (po 6 
projektech) předloženo rovněž ze strany nemocnic (6 projektů) a příspěvkových organizací 
ministerstva zdravotnictví (5 projektů). Ve 4. výzvě byl předložen pouze jeden projekt soukromým 
podnikatelským subjektem (MSP). U 8. výzvy pak z hlediska počtu projektů převládly projekty MSP 
(9 projektů) a následovaly ústavy AV ČR se 6 projekty a vysoké školy se 4 projekty. Příspěvkové 
organizace ministerstva zdravotnictví a soukromé podniky (kromě MSP) předložily po třech 
projektech. Rozdělení podpory mezi jednotlivé typy příjemců se věnuje následující kapitola. 

                                                                 
7 Administrace výzev byla de facto ukončena a kromě tří projektů ve stavu P3 (doporučen/schválen) již probíhá 

realizace projektů nebo projekty svou realizaci ukončily. 
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Tabulka 9: Počet předložených žádostí dle typu žadatele a výzvy v oblasti podpory 3.1  

 Typ žadatele výzva 1  výzva 2  výzva 4  výzva 8  celkem  

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 4 8 6 6 24 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 1 4 1 1 7 

Vysoká škola 18 13 6 4 41 

Příspěvková organizace 1 4 5 3 13 

Nemocnice 1 3 6 1 11 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 1 2     3 

Podnikatelské subjekty - MSP 8 9 1 9 27 

Podnikatelské subjekty - ostatní 2 2   3 7 

Soukromé výzkumné organizace  1 2   1 4 

NNO 2       2 

celkem 39 47 25 28 139 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012) 

 

Podíl, jaký tvořily předložené projektové žádosti daných organizací v jednotlivých výzvách, ukazuje 
následující graf. Vysoké školy jsou jasně nejčastěji zastoupenými žadateli, přičemž nejvyšších hodnot 
dosáhly v první výzvě (46 % všech předložených projektových žádostí) a celkem tvoří 29 % všech 
žádostí. Vysoké školy dominovaly také ve druhé výzvě, ale ve čtvrté výzvě byly stejně často 
zastoupeny i žádosti nemocnic a Akademie věd (po 24 % žádostí). Poslední výzvě dominovaly malé a 
střední podnikatelské subjekty (32 % všech žádostí). 
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Graf 3: Počet předložených projektových žádostí v jednotlivých výzvách oblasti podpory 3.1 (v %)  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012) 

Úspěšnost (doporučení/schválení projektové žádosti) se mezi jednotlivými výzvami značně lišila a 
podíl schválených projektů tak dosahoval od 13 % u 1. výzvy přes přibližně 30 % u 2. a 8. výzvy po 
60 % u 4. výzvy. Celkem za všechny výzvy bylo podpořeno 30 % předložených projektových žádostí.  
Úspěšnost jednotlivých typů žadatelů v jednotlivých výzvách pak vzhledem k nízkému počtu projektů 
kolísala od nuly do sta procent. V některých výzvách tak 100 % úspěšnost znamenala schválení 
jednoho nebo dvou předložených projektů. Celkově však lze říci, že největší úspěšnost měly projekty 
předložené ústavy AV ČR (58 %), kterým bylo celkem doporučeno 14 projektů z celkem 24 
předložených žádostí. Nadprůměrnou, 45% úspěšnost měly dále projekty předložené ze strany 
nemocnic a příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví, kterým bylo schváleno 5 z 11 a 6 ze 
13 předložených žádostí. Vysokou úspěšnost na úrovni 50 %, avšak při malém počtu 4 předložených 
žádostí, měly projekty soukromých výzkumných organizací. Nízkou úspěšnost (20 %) měly projekty 
vysokých škol, které předložily nejvíce žádostí (41), ale na základě kontroly a hodnocení bylo vybráno 
jen 8 projektů.  Nejnižší úspěšnost předložených projektů pak vykázaly projekty podnikatelských 
subjektů, a to jak MSP, kterým byly z 27 předložených žádostí doporučeny/schváleny pouze 3 
projekty (11 %), tak ostatních podnikatelských subjektů (schválen pouze 1 ze 6 předložených 
projektů). Neveřejným neziskovým organizacím pak nebyl doporučen ani jeden ze dvou 
předložených projektů. Míra úspěšnosti může být způsobena různými faktory, a to především 
schopností kvalitně zpracovat projektové žádosti. Je možné, že u vysokých škol byly (tradičně) 
projekty podávány za menší součásti (za fakulty či dokonce katedry jiné organizační jednotky) bez 
kvalitní projektové podpory. Podíl jednotlivých subjektů na přijatých projektech a celkové alokaci je 
popsán v kapitole 4.1.3. 
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Graf 4: Úspěšnost předložených projektových žádostí v oblasti podpory 3 .1 dle typu žadatele 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty 

Z hlediska důvodu vyřazení byla necelá polovina (47,4 %) ze zamítnutých projektů vyřazena 
z důvodu nesplnění formálních náležitostí. Polovina projektů pak nebyla podpořena na základě 
bodového hodnocení (pouze dva projekty byly v průběhu výběru staženy žadatelem). Zajímavé je 
srovnání zejména dvou skupin méně úspěšných žadatelů, a to vysokých škol, kde důvodem pro 
vyřazení projektů byla spíše jejich nízká kvalita/nízké bodové hodnocení (60 % z vyřazených projektů). 
Na druhé straně pak projektů MSP, kde naopak převládalo vyřazení projektů z důvodu formálních 
nedostatků (58 % z vyřazených projektů). Nejvyšší podíl vyřazení z důvodu formálních nedostatků 
dosáhly projekty příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví.  
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Graf 5: Objem vyřazených a schválených projektových žádostí v oblasti podpory 3.1  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty 

Celkový objem 139 předložených žádostí v rámci čtyř výzev pro oblast podpory 3.1 dosáhl přes 5 mld. 
Kč celkových způsobilých veřejných výdajů. Objem doporučených/schválených projektů dosáhl pouze 
necelé třetiny této částky ve výši 1,6 mld. Kč. Z hlediska jednotlivých výzev byl největší přetlak u 
výzvy č. 1, ve které byly schváleny projekty pokrývající pouze 13 % z celkového objemu 
požadovaných prostředků. U výzvy č. 2 byly schváleny projekty ve výši 21 % objemu veřejných 
způsobilých výdajů předložených žádostí. Ve výzvě č. 4 a 8 pak byly celkově schváleny projekty v 
objemu 60 a 50 % předložených žádostí. Na poměr počtu podaných versus schválených projektů měly 
vliv 2 skutečnosti. U výzvy č. 4 došlo ke zvýšení úspěšnosti předložených projektů díky dodatečnému 
navýšení alokace. U výzvy 8 svoji roli sehrála zvýšená míra kofinancování. 

Tabulka 10: Finanční objem předložených a schválených žádostí v oblasti podpory 3.1 dle typu žadatele  

Typ žadatele 

  

předložené žádosti  
vyřazené projekty 

doporučené/schválené 
projekty  

počet  tis. Kč tis. Kč %* tis. Kč %** 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 24 886 320 199 129 22,5 687 191 41,9 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV 
ČR) 7 301 633 222 665 73,8 78 967 4,8 

Vysoká škola 41 1 345 574 1 026 067 76,3 319 507 19,5 

Příspěvková organizace 13 558 131 369 941 66,3 188 190 11,5 

Nemocnice 11 563 685 292 388 51,9 271 296 16,5 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení 3 1 088 220 1 029 547 94,6 58 673 3,6 

Podnikatelské subjekty - MSP 27 249 912 230 160 92,1 19 752 1,2 

Podnikatelské subjekty - ostatní 7 46 963 41 976 89,4 4 987 0,3 

Soukromé výzkumné organizace  4 22 542 11 183 49,6 11 358 0,7 
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Typ žadatele 

  

předložené žádosti  
vyřazené projekty 

doporučené/schválené 
projekty  

počet  tis. Kč tis. Kč %* tis. Kč %** 

NNO 2 84 510 84 510 100,0   0,0 

celkem 139 5 147 490 3 507 567 68,1 1 639 923 100,0 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

* Z předložených žádostí příslušného typu žadatele. 

** Z celkového objemu doporučených/schválených projektů. 

 

Velikost projektu 

Finanční objem projektů jednotlivých typů žadatelů odráží průměrnou velikost projektů a počet 
předložených žádostí. Dle předpokladů projekty soukromých subjektů dosahovaly nižších 
průměrných velikostí mezi 6 až 10 mil. Kč (kromě projektů MSP ve 2. výzvě, které dosáhly průměrné 
velikosti 12,5 mil. Kč). Průměrná velikost projektů ústavů AV ČR a vysokých škol se v jednotlivých 
výzvách značně lišila s ohledem na konkrétně předložené projekty a pohybovala se mezi 14 až 62 mil. 
Kč. V průměru dosáhla velikost projektů ústavů AV ČR a vysokých škol 37 a 33 mil. Kč. U ostatních 
typů veřejných žadatelů byly projekty v průměru o 10 mil. Kč (veřejné výzkumné organizace mimo AV 
ČR a příspěvkové organizace) až 20 mil. Kč (nemocnice) větší. Lze říci, že průměrná velikost 
předložených a schválených projektů u jednotlivých typů žadatelů se výrazně nelišila, tedy kromě 
projektů ostatních výzkumných organizací (sdružení), kde Institut aplikovaných věd, z.s.p.o. předložil 
neúspěšně projekt s rozpočtem přes 900 mil. Kč. Konkrétní hodnoty o průměrné velikosti projektů 
dle typu žadatelů a jednotlivých výzev jsou uvedeny v příloze - viz Příloha 1: Předložené a 
doporučené/schválené projekty v rámci oblasti podpory 3.1 dle typu žadatele.  
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Graf 6: Průměrná velikost vyřazených a doporučených/schválených projektových žádostí v oblasti podpory 

3.1 (celkové veřejné způsobilé výdaje) 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

Celkové zastoupení a úspěšnost dle typu žadatele 

Počet a průměrná velikost předložených projektů spolu s úspěšností žádostí se odrazily i do podílu 
jednotlivých typů žadatelů na schváleném objemu finančních prostředků. Díky vysokému počtu 
projektů připadal největší finanční podíl žádostí na vysoké školy, které pokryly celkem přes čtvrtinu 
finančního objemu žádostí (26,1 %). Díky vysokému podílu neúspěšných žádostí pak ve výsledku osm 
úspěšných projektů vysokých škol s objemem 319,5 mil. Kč dosáhlo 20% podílu na celkovém objemu 
způsobilých veřejných výdajů schválených projektů. Nejvyšší podíl ve výši 687,2 mil. Kč (41,9 %) na 
schválených projektech získalo 14 projektů ústavů AV ČR. Následuje 5 projektů nemocnic v objemu 
271,2 mil. Kč (16,5 %) a 6 projektů příspěvkových organizací ministerstva zdravotnictví v objemu 
188,2 mil. Kč (11,5 %). U ostatních typů žadatelů se projevuje nízký počet předložených a následně 
vybraných projektů (u projektů MSP) a jejich podíl na celkovém objemu schválených způsobilých 
veřejných výdajů nepřesahuje 5 %.  
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Graf 7: Objem vyřazených a doporučených/schválených projektových žádostí v oblasti podpory 3 .1  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

 

4.1.3 Analýza podpořených projektů  

Kapitola se zaměřuje na analýzu projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 3.1, a to z pohledu 
jejich oborového/tematického či věcného zaměření, právní formy a realizovaných aktivit.  

Oborová a tematická kategorizace 

Pro účely bližší analýzy projektů, resp. ověření, do jaké oblasti finanční prostředky směřovaly, jsme 
využili následující kategorizaci dle oboru příjemce:  

• Lékařství a lékařské obory  
• Biologie  
• Materiálové inženýrství   
• Elektrotechnika  
• Chemie  
• Energetika  
• Potravinářství  
• Ostatní – sítě, spolupráce atd.  

 

Jde o velmi hrubou kategorizaci, která umožňuje identifikovat hlavní trendy a alespoň částečně 
posoudit směřování prostředků do specifických oborů. Nebylo použito členění dle dlouhodobých 
základních směrů výzkumu (DZSV), které má pro daný účel malou rozlišovací schopnost. Současně je 
nutné upozornit na to, že výše uvedená kategorizace není schopna zachytit silné mezioborové vazby, 
některé hraniční obory či využití pro aplikační sféru v jiných oborech. Z popisů projektů například 
velmi často vyplývá sekundární zaměření projektů na využití v lékařství a zdravotnických oborech 
(například projekty, které jsou obsaženy v kategorii chemie či biologie).  
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Můžeme říci, že více než polovina prostředků je primárním či sekundárním dopadem vázána na 
lékařství, lékařské vědy a zdravotnické obory (v tomto směru svoji významnou roli sehrálo zúžení 4. 
výzvy na lékařské fakulty VŠ, AV ČR – sekce biologických a lékařských věd, sekce chemických věd; 
zdravotnická zařízení a vědecko-výzkumným a vývojovým pracovištěm na úseku zdravotnictví). Na 
tyto obory navazují obory chemie a biologie, které tvoří  12 resp. 19 %, a které se často také váží 
k lékařským vědám. Schválené projekty zaměřené na materiálové inženýrství mají podíl 10 %. 

Graf 8: Počty projektů v oblasti podpory 3 .1 dle oborového zaměření  

 
 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

 

Z hlediska podílu na celkovém rozpočtu oblasti podpory byly v rámci čtyř výzev finanční prostředky 
směřovány nejčastěji opět do oblasti lékařství (607,2 mil. Kč), ale jejich podíl se oproti podílu 
schválených projektů snížil (ze 48 % na 42 %). Na lékařství navazují obory biologie a chemie (272,1 
resp. 168,5 mil. Kč). Relativně vyšší zastoupení má materiálové inženýrství (167,6 mil. Kč, 11 %), 
k relativnímu snížení podílu naopak došlo u oboru potravinářství (z 5 % na 1 % a 11,2 mil. Kč)  - viz též 
následující graf.   

Graf 9: Objem přidělených finančních prostředků dle oborového zaměření  
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Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

Přestože je ve výzvách deklarováno, že preferovány budou všechny směry DZSV, které obsahují 
například i informační společnost, bezpečností výzkum a společensko-vědní výzkum, podpořené 
projekty jsou silně zaměřeny na výše uvedené oborové zaměření.   

Dále pro informaci uvádíme graf, který znázorňuje průměrnou dotaci na 1 projekt v jednotlivých 
oborech. Tento graf potvrzuje přístrojovou a tím také finanční náročnost oborů. Průměrná velikost 
projektu v jednotlivých oborech se pohybovala mezi 34-42 mil. Kč. Vyšší byla u projektů z oblasti 
chemie8 (pokud odhlédneme od kategorie „ostatní“. Naopak v oblasti „potravinářství“ byly dotace 
nízké, přičemž byly podpořeny 2 projekty s dotací  cca 5 a 6 mil., které se týkaly výroby piva, resp. 
Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského. 

Graf 10: Průměrná dotace na 1 projekt oboru příjemce  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

 

                                                                 
8 Pouze 5 projektů, přičemž projekt (Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle) měl dotaci 

ve výši cca 65 mil. Kč a další 2 projekty měly dotaci 60 mil. a 65 mil. Kč.  
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Graf 11: Rozdělení počtu projektů na jednotlivá prior itní témata9 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

 

Maximální podpora z pohledu počtu projektů i výše dotace směřovala na prioritní téma 1 - Činnost v 
oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných střediscích a 2 - Infrastruktura pro výzkum 
a technologický rozvoj a odborná střediska pro specifické technologie, ve kterých mělo výdaje 3/4 
projektů, což odpovídá zaměření oblasti podpory. Nízké byly naopak dotace spojené s praktickými 
aplikacemi. 

 

                                                                 
9Definice jednotlivých prioritních témat: 

1: Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných s třediscích 
2: Infrastruktura  pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, nástrojů a  vysokorychlostních počítačových sítí 

propojujících výzkumná s třediska) a  odborná s třediska pro specifické technologie 
3: Přenos  technologi í a  zdokonalení sítí spolupráce mezi  malými podniky navzájem, mezi  malými  podniky a  dalšími  podniky 

a univerzi tami , insti tucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními  orgány, výzkumnými  středisky a 
vědeckými  a technologickými  středisky (vědecké a  technologické parky, technická s třediska  atd.) 

4: Pomoc pro výzkum a  technologický rozvoj, zejména v malých a  s tředních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti 
výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných s třediscích)  

7: Investice do podniků přímo spojených s  výzkumem a  inovacemi  (inovační technologie, zakládání nových podniků 
univerzitami , exis tující s třediska výzkumu a technologického rozvoje a  podniky atd.)  

9: Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a  podnikavost v malých a s tředních podnicích  
74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a  inovací, předevš ím prostřednictvím postgraduálního s tudia  a odborné 

přípravy výzkumných pracovníků a  spolupráce v rámci  sítí mezi univerzi tami , výzkumnými s tředisky a  podniky 
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Graf 12: Rozdělení finančních prostředků (v Kč) na prioritní témata6 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

 

Zastoupení jednotlivých subjektů 

Drtivá většina projektů schválených v rámci oblasti podpory 3.1 je realizována výzkumnými 
organizacemi – 38 projektů (tj. 90 %) bylo či je realizováno institucemi, které splňují definici 
výzkumné organizace a jsou na seznamu posouzených výzkumných organizací, který zpracovala a 
schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace na zasedání 30. 9 2011 a 27. 1. 2012 (více informací na 
www.vyzkum.cz). Pouze 4 projekty (tj. 10 %) jsou realizovány soukromými subjekty.  

Tabulka 11: Rozložení projektů mezi příjemci 

PŘÍJEMCE ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA  VÝŠE PODPORY (KČ)  

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 95 180 372 
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická 41 364 941 
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta 12 359 928 
Univerzita Karlova v Praze 1. Lékařská fakulta 58 760 382 
Univerzita Karlova v Praze 3. Lékařská fakulta 5 639 169 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze   73 313 552 

CELKEM - Veřejné vysoké školy    286 618 345 
ÚSTAV FYZIKÁLNÍ CHEMIE JAROSLAVA HEYROVSKÉHO AV ČR    31 225 114 
ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR    47 285 467 
Fyzikální ústav AV ČR    74 910 087 
Fyziologický ústav AV ČR    51 593 855 
ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR    82 240 524 

CELKEM – ústavy AV ČR (fiziolog, makromolek.)    287 255 047 
Ústav experimentální medicíny AV ČR    53 720 847 
ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR    86 303 610 
Ústav molekulární genetiky AV ČR    114 251 900 
Ústav molekulární genetiky AV ČR    82 240 524 
MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR    87 669 129 
CELKEM – ústavy Akademie věd ČR (medicína)    424 186 010 
Fakultní nemocnice Na Bulovce   13 350 525 
VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE   76 619 194 

http://www.vyzkum.cz/�
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Fakultní nemocnice v Motole   95 144 606 
FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY   62 852 652 

CELKEM – nemocnice    247 966 977 

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY   77 467 922 
ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE   35 348 420 
ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ   56 030 037 
ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV   4 734 720 

CELKEM – ostatní organizace resort zdravotnictví    173 581 099 

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ T. G. MASARYKA   6 763 700 

Ostatní veřejné výzkumné instituce – mimo AV ČR   6 763 700 

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM AKADEMIE VĚD ČESKÉ 
REPUBLIKY 

  54 272 165 

Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.   5 148 000 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.   6 025 831 

CELKEM – ostatní výzkumné organizace    65 445 996 

Genomac International, s.r.o.   4 008 757 
LASAK s.r.o.    10 888 348 
ERILENS s.r.o.   4 882 816 
UJP PRAHA a.s.   4 987 000 

CELKEM – ostatní podnikatelské subjekty    24 766 922 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění 

Z hlediska pokrytí jednotlivých institucí  je situace následující: své zastoupení mají 2 největší veřejné 
vysoké školy v Praze – tj. Univerzita Karlova a České vysoké učení technické. Dále je zastoupena 
specificky oborově zaměřená Vysoká škola chemicko-technologická. Mezi příjemci nejsou zastoupeny 
ani státní vysoké školy (např. Policejní akademie), ani soukromé vysoké školy. Vysoké zastoupení mají 
jednotlivé ústavy Akademie věd ČR, přímo řízené organizace Ministerstva zdravotnictví a nemocnice. 
Poměrně málo jsou zastoupeny ostatní veřejné výzkumné instituce či další subjekty splňující definici 
výzkumné organizace.  

Celkem 10 institucí / pracovišť realizuje více než 1 projekt. Z hlediska finančního objemu jsou České 
vysoké učení technické v Praze (136 545 313 Kč) a Ústav molekulární genetiky AV ČR (114 251 900 Kč) 
2 instituce, které v součtu za všechny své projekty obdržely částku vyšší než 100 milionů korun.  
 
Kategorizace dle podporovaných aktivit 
Z hlediska podporovaných aktivit v oblasti podpory 3.1 je patrná naprosto jasná tendence. Přestože 
v prvních 2 výzvách byl formulován relativně široký výčet podporovaných aktivit, s výjimkou jednoho 
projektu (Technologické centrum Akademie věd ČR), byla realizována výhradně aktivita 
„pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace“. 
Následující tabulka ukazuje, na jaké aktivity byly / jsou schválené projekty zaměřeny s tím, že některé 
projekty obsahují více než jednu aktivitu.  



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   43 

Tabulka 12: Zastoupení projektů v oblasti podpory 3.1 dle aktivit  

Podporované aktivity oblasti 3 .1 
Počet 

projektů 

pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace  41 

činnosti MSP v oblasti  výzkumu, vývoje a inovací 5 

klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a 
využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem postupného 
zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na základě zlepšování 
vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými institucemi) 

4 

rozvoj výzkumných kapacit MSP ve smyslu projektů zakládajících nebo rozvíjejících dlouhodobou 
spolupráci MSP a výzkumné sféry 

3 

investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou 

účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, 

podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na 
informace z oblasti  výzkumu a vývoje) 

2 

rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na 
informace z oblasti  výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer 

2 

vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a 
veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem 

1 

podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích 0 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní třídění  
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4.2 Závěry a doporučení  
 

 Z analýzy programové dokumentace, dostupných dat, odpovědí příjemců z dotazníků a z rozhovorů 
s vybranými subjekty můžeme formulovat závěry a doporučení směřující k obsahu připravované 
výzvy.  

V průběhu realizace dosavadních výzev je zřetelný relativně vysoký zájem o podporu ze strany 
výzkumných organizací veřejnoprávního charakteru (především vysoké školy, ústavy Akademie věd 
ČR). To odráží skutečnost, že OP PK zůstává v současné době jedním z mála zdrojů financování 
nákupu či modernizace přístrojového vybavení. Je zřetelné, že absorpční kapacita v této oblasti na 
území hlavního města Prahy existuje a nebyla zdaleka vyčerpána. Tuto skutečnost potvrdily i 
odpovědi z dotazníků a vybraných rozhovorů.  

Lze předpokládat, že jsou stále k dispozici projekty v dostatečném počtu a kvalitě, a to jak ze strany 
veřejných, tak soukromých subjektů.  

Jako významný prvek se u projektů ukazuje míra kofinancování ze strany žadatelů, a to především u 
výzkumných organizací, které mají veřejnoprávní charakter. Na straně jedné je jakýkoliv dotační titul 
vítanou pomocí v době snižování rozpočtů jejich zřizovatelů. Na straně druhé je například výše 50 
procent vnímána jako poměrně vysoká. Pro některé organizace může být v závislosti na podmínkách 
velmi problematické získat 50 procent vlastních prostředků, které musí často vygenerovat 
hospodářskou činností. U projektů, které jsou financovány v rámci 4. výzvy (08) v režimu 50% 
podpory, existuje zvýšené riziko nedokončení projektů (indikováno v rámci rozhovorů).     

 

Následně uvádíme stručné shrnutí dosavadního průběhu realizace oblasti podpory 3.1 a situace ve 
VaVaI v Praze: 

• Převažuje významná orientace projektů na modernizaci a přístrojové vybavení.  

• Příjemci se rekrutují především z institucí veřejnoprávního charakteru s orientací na základní 
výzkum (VŠ, AV ČR). 

• Absorpční kapacita ze strany výzkumných organizací na modernizaci a přístrojové vybavení 
trvá i nadále.  

• ŘO již získal zkušenosti s převažujícím typem realizovaných aktivit.  

• ŘO orgán považuje za svoji prioritu vyčerpat zbývající alokaci oblasti podpory 3.1 na 
bezproblémové projekty s vysokou přidanou hodnotou a významným dopadem na inovační 
prostředí v hlavním městě Praze.  

• Kofinancování ve výši 50 procent se ukazuje jako poměrně vysoké, především pro subjekty 
veřejnoprávního charakteru.  
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Z výše uvedených shrnutí a z poznatků, které vyplývají ze znalostí problematiky realizace ostatních 
programů (především OP VaVpI a OP PI) a znalosti prostředí výzkumu a vývoje si dovolujeme 
formulovat následující doporučení pro nastavení příští výzvy:  

 

Návrh aktivit pro novou výzvu 

I ze zkušenosti z ostatních operačních programů zaměřených na podporu infrastruktury (například OP 
PI, OP VaVpI) se ukazuje, že je vhodné realizovat menší počet již osvědčených aktivit, ve kterých 
může docházet ke zlepšení kvality, než připravovat nové nástroje podpory, se kterými nemají ani 
poskytovatelé ani žadatelé velké zkušenosti. Příprava nových, inovačních schémat podpory 
(například inovační vouchery, pre-seed fondy, seed fondy) se navíc ukazuje jako časově náročná 
(posuzování veřejné podpory či další podmínky) a poměrně komplikovaná vzhledem k legislativním 
podmínkám v České republice – především vazba na zákon č. 130/2002 Sb. Domníváme se, že o 
nových schématech podpory je vhodnější uvažovat spíše pro příští programové období 2014+. 
V tomto směru tedy doporučujeme, aby nová výzva byla limitována na aktivity, které již byly 
vyhlašovány.   

Domníváme se, že i v případě, kdyby byla výzva vyhlášena v podobě 4. výzvy (08), tj. na podporu 
aktivit:  

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

• vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje 
(inovační centra a podnikatelská střediska zaměřená na informace z oblasti výzkumu a vývoje);  

bude předloženo dostatek projektů, a to především v první aktivitě.  

Na straně druhé jsme toho názoru, že rozšíření aktivit na původní výčet by mohlo zvýšit 
pravděpodobnost, že se přihlásí i jinak zaměřené projekty, které mohou být kvalitní. Tím by se zvýšila 
diverzifikace podaných a potenciálně schválených projektů, které by přispěly větším dílem k plnění 
specifických cílů oblasti podpory. Jsme toho názoru, že inovační prostředí a všechny jeho různé složky 
v hlavním městě Praze by bylo vhodné podpořit aktivitami, které podporují různé segmenty 
inovačního cyklu – nejen přístrojové a laboratorní vybavení výzkumných organizací.  

Z výše uvedeného důvodu doporučujeme, aby v rámci plánované výzvy byly podporované aktivity 
rozšířeny na původní rozsah (v obdobě výzvy 01) a byla tak dána možnost realizaci projektů, které se 
netýkají pouze pořízení/modernizace přístrojového vybavení.  

Za vhodnou považujeme například podporu technologických a vědeckých parků, podnikatelských 
inkubátorů, které byly specifiky zmíněny v první výzvě. Prostřednictvím podpory inovační 
infrastruktury by byla zdůrazněna podpora města Prahy oblasti inovací a inovačního podnikání, která 
byla a stále je (na rozdíl od jiných měst v ČR – v dotaznících několikrát zmíněno Brno a Jihomoravský 
kraj – a především jiných zahraničních metropolí) spíše zanedbávána. Byla by tím také posílena a 
zdůrazněna vazba na specifický cíl oblasti podpory 3.1 – zdokonalit inovační infrastrukturu na území 
města, umožňující využití vyššího potenciálu výzkumu a vývoje. 

Z rozhovorů s potenciálními příjemci vyplývá, že minimálně u 2 případů existující infrastruktury 
(INOVA CENTRUM v rámci Českého vysokého učení technického v Praze a TIC ČKD Praha) uvažují o 
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případném rozšíření existujících kapacit. Doporučujeme, aby projekty, které se zaměřují na jiné 
aktivity než pořízení/modernizace přístrojového vybavení byly aktivně osloveny, a vyzvány k podání 
projektů.  

  

Oborové zaměření 

Z důvodu dosažení maximálního počtu předložených kvalitních projektů nedoporučuje limitovat 
výzvu na vybrané obory.  

Zmínku o DZSV doručujeme vypustit, viz níže. 

Z čistě formálního hlediska upozorňujeme na skutečnost, že obory DZSV: 

• Udržitelný rozvoj 

• Molekulární biologie 

• Energetické zdroje 

• Materiálový výzkum 

• Konkurenceschopné strojírenství 

• Informační společnost 

• Bezpečnostní výzkum  

• Společenskovědní výzkum  

 

byly nahrazeny Prioritami aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009-2011, které jsou 
součástí schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2011.  

• biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje  

• molekulární biologie a biotechnologie  

• energetické zdroje  

• materiálový výzkum  

• konkurenceschopné strojírenství  

• informační společnost 

• bezpečnost a obrana  

• priority rozvoje české společnosti  

 

Vláda České republiky rovněž svým usnesením z 19. července 2012 č. 552 schválila Národní 
priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které kromě jiného mají 
být zohledněny při aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 – 2015. 
V rámci Priorit VaVaI je definováno celkem šest prioritních oblastí a ke každé z nich několik 
prioritních podoblastí s definovanými konkrétními cíli.  

 Prioritní oblasti:  

http://www.vyzkum.cz/RedirectorSekce.aspx?idsekce=532844�
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• Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech  

• Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů  

• Prostředí pro kvalitní život  

• Sociální a kulturní výzvy 

• Zdravá populace  

• Bezpečná společnost  

 

Pakliže „de facto“ k žádné preferenci projektů na základě souladu s DZSV nedochází, pak je dle 
našeho názoru toto prohlášení spíše zbytečné. Pakliže chce Řídicí orgán reagovat na současný vývoj 
v oblasti politiky VaVaI, tak může požadovat to, aby projekty spadaly do Národních priorit 
orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Vzhledem k tomu, že instituce a projekty 
v těchto oblastech budou v budoucnosti finančně podporovány, pak je zaručena alespoň minimální 
míra udržitelnosti těchto projektů.  

 

Návrh příjemců pro novou výzvu 

Doporučujeme zachovat oprávněné předkladatele projektových žádostí způsobem, kterým byli 
uvedeni ve výzvě 01, 02 a 08. Nedoporučujeme specifikovat oprávněné předkladatele způsobem, 
kterým to bylo učiněno ve výzvě 04, která omezila předkladatele žádostí pouze na:  

Organizace výzkumu a vývoje (lékařské fakulty vysokých škol, Akademie věd ČR – sekce biologických a 
lékařských věd, sekce chemických věd, zdravotnická zařízení s vědecko-výzkumným a vývojovým 
pracovištěm na úseku zdravotnictví).  

Vymezení předkladatelů výše uvedeným způsobem, bez řádného zdůvodnění, by mohlo být 
považováno za netransparentní a diskriminační vůči všem ostatním potenciálním příjemcům, 
přestože operační manuál ani příručka omezení aktivit či příjemců nezakazují. Pakliže ŘO přistoupí k 
zúžení příjemců podpory, doporučujeme, aby tyto své kroky zdůvodnil a předložil alespoň hrubou 
analýzu / důvodovou zprávu s vazbou na cíle oblasti podpory či plnění indikátorů.  

V tuto chvíli doporučujeme ponechat rozsah příjemců v maximálním rozsahu – domníváme se, že při 
zachování větší šíře oprávněných žadatelů lze předpokládat vyšší počet kvalitních předložených a tím 
i posléze schválených projektů. 

 

Návrh specifických podmínek podpory pro novou výzvu 

Navrhujeme zvážit horní hranici podaných projektů, respektive horní hranici možné získané podpory. 
Toto rozhodnutí je zcela na Řídicím orgánu.  

Stanovení horní hranice získané podpory projektů má své výhody i nevýhody.  

Výhody:  
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• Subjekty budou vědět, že šance na získání dotace je větší – budou motivovány projekty 
předkládat. V opačném případě se mohou domnívat (velmi často neoprávněně), že je 
připraven velký projekt, na který je určena celá alokace. 

• Je větší pravděpodobnost, že projekty budou více diverzifikované a přispějí tak lépe k plnění 
specifických cílů oblasti podpory. 

• V případě, že některý podpořený projekt nebude úspěšně realizován, nebude výpadek 
v alokaci zásadní a nedojde k zásadnímu ohrožení plnění indikátorů.  

 

Nevýhody 

• Větší nároky na hodnotící proces ze strany Řídicího orgánu – předpokládá se větší počet 
předložených žádostí.  

• Větší nároky na administraci projektů pro Řídicí orgán z důvodu většího počtu realizovaných 
projektů. 

 

I přes uvedené nevýhody se domníváme, že stanovení horní hranice dotace může mít podstatný vliv 
na kvalitu a množství předkládaných projektů.  

V tuto chvíli není možné určit „ideální“ hranici realizovaného projektu z hlediska jeho úspěšnosti či 
přínosu k plnění cílů výzvy, inovačnímu prostředí v Praze atd. Vzhledem k povaze předkládaných 
projektů a strategii potenciálních příjemců se domníváme, že některé subjekty budou cílit své 
projekty vždy k horní hranici výše podpory. Dotazované subjekty se vyjadřovaly, že každá finanční 
podpora v řádu milionů korun má pro ně význam – a to především na úrovni organizačních složek 
výzkumných organizací – tj. kateder, fakult či laboratoří a oddělení. Pakliže bude částka vyšší, dojde 
v rámci příjemců ke „slučování“ záměrů / projektů.  

Doporučujeme, aby se výše podpory určovala především s ohledem na administrativní kapacitu 
Řídicího orgánu (optimální počet 10 projektů, maximální 20). Současně je nutné počítat s tím, že 
všechny projekty nepožádají o maximální výši podpory.  

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že maximální výše dotace by se mohla pohybovat v rozsahu 
mezi 20 a 40 mil. Kč, přičemž velikost projektu zůstává neomezená.   

Vzhledem k tomu, že u prioritní osy 3 dochází k uspokojivému naplnění stanovených indikátorů, 
nejeví se jako nutné v tomto směru plánovanou výzvu zásadním způsobem upravovat.  

 

Doporučujeme, aby Řídící orgán posoudil specifická kritéria hodnocení pro oblast 3.1. Pakliže budou 
předloženy projekty vědeckotechnologických parků či inkubátorů, pak je pro ně z podstaty velmi 
obtížné dosáhnout stejného ohodnocení jako pro výzkumné instituce. Zdá se, že hodnotící kritéria 
upřednostňují realizaci vlastní výzkumné a vývojové činnosti, nikoliv například podporu inovačních 
aktivit. Určitě je možné pro případné zájemce doložit spolupráci s institucemi VaV a spolupráci se 
soukromým sektorem, ale nikoliv v oblastech, které jsou pod body 1.1 a 2.1 rozepsány. V lepším 
případě mohou tyto projekty splnit pouze body 1.2 a 2.2, protože jejich vlastní činností není výzkum a 
vývoj.  
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Pakliže je to časově a administrativně možné, doporučujeme specifická hodnotící kritéria pro oblast 
3.1 upravit tak, aby primárně nezvýhodňovala pouze výzkumné instituce, respektive vlastní 
výzkumnou a vývojovou činnost, ale zohlednila také ostatní aktivity inovačního prostředí. Nicméně 
schválení hodnotících kritérií podléhá schválení monitorovacím výborem (posouzení reálnosti změny 
kritérií je tak na ŘO - vzhledem k jeho dosavadním zkušenostem).  

Jako poměrně zásadní se jeví míra podpory, která má vliv na účast subjektů, a to hlavně 
veřejnoprávního charakteru. Míra podpory projektů se řídí především principy veřejné podpory 
stanovené Rámcem Společenství pro státní podporu výzkumu vývoje a inovací (dále jen „Rámec 
Společenství „ a Nařízení Komise č. 2008/800/ES, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 
prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových 
výjimkách).  

Stanovení přesných a vyčerpávajících podmínek veřejné podpory jde nad rámec úkolů stanovených 
v tomto dokumentu. Vzhledem ke skutečnosti, že náhled na tuto problematiku se postupně vyvíjí, 
doporučujeme Řídicímu orgánu konzultaci se specialisty s ohledem na aktuální situaci. Mělo by se 
však jednat o specialisty, kteří mají přehled o problematice veřejné podpory především v oblasti 
výzkumu, vývoje a inovací.   

V této souvislosti si dovolujeme pouze upozornit na skutečnost, že Evropská Komise sama 
upozorňuje na to, že nástroje podpory výzkumu vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) upravené v 
příslušných dokumentech nejsou v členských státech dostatečně využívány10. To znamená, že míra 
podpory by u projektů podpory výzkumu, vývoje a inovací mohla být vyšší, než je ve skutečnosti 
aplikována11.  

Jsme toho názoru, že hranice míry podpory by se měla pohybovat mezi hranicí 50 a 90 procent. U 
horní hranice míry podpory doporučujeme, aby nebyla využita její maximální výše, ale bylo 
vyžadováno kofinancování ve výši minimálně 10 a 15 procent. Ukazuje se, že vlastní kofinancování  
v této míře nutí žadatele, aby jejich projekty byly „reálnější“. I zkušenosti z OP VaVpI ukazují, že při 
nulové míře kofinancování byly odhady komponent rozpočtů přístrojového a laboratorního vybavení 
často i několikanásobně nadhodnoceny. U projektů, u kterých je požadováno kofinancování ve výši 
15 procent, se stavební a všechny ostatní plánované výdaje přibližovaly daleko více reálným cenám..  

 

                                                                 
10 Viz například „Mid-Term Review of the R&D&I Framework“, COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Brussels, 10.08.2011 
11 

Podrobnější komentář k problematice veřejné podpory je obsažen v příloze.  
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5  Návrh zaměření další výzvy pro oblast podpory 
3.3 

5.1 Analýza dosavadních výzev 

5.1.1 Nastavení výzev 

V rámci oblasti podpory 3.3 byly vyhlášeny celkově 3 výzvy, a to v následujících termínech a 
s následujícími alokacemi, jejichž objem byl navyšován, i s ohledem na převis projektů oproti 
disponibilní podpoře.   

Tabulka 13: Výše alokací na výzvy oblasti podpory 3.3  

Číslo 
výzvy 

Zahájení př íjmu žádostí  Ukončení příjmu 
žádostí  

Alokace (v Kč)  

1 9. 1. 2008 31. 3. 2008 70 000 000 (navýšeno na 120 000 
00012) 

2 14. 1. 2009 27. 3. 2009 150 000 000 
5 16. 12. 2009 23. 2. 2010 250 000 000 
   520 000 000 

Zdroj: Texty výzev 

 

Výše podpory  

U jednotlivých výzev byly stanoveny následující minimální či maximální limity:  

Tabulka 14: Finanční limity pro projekty v oblasti podpory 3 .3 

Číslo 
výzvy 

Minimální výše podpory  Maximální výše podpory  

1 0,5 mil. Kč Nebyla stanovena 
2 0,5 mil. Kč Nebyla stanovena 

5 0,5 mil. Kč Nebyla stanovena 

Zdroj: Texty výzev 

 

Podporované aktivity 

Z hlediska podporovaných aktivit, resp. znaků projektů (dle terminologie programu), nebyla ve druhé 
výzvě umožněna podpora projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních 
procesů a spolupráci s firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) a na zavedení nových 

                                                                 
12 Rozhodnutím RHMP  
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prodejních kanálů (marketingová inovace). Do další a dosud poslední výzvy byly již zařazeny veškeré 
aktivity uvedené v implementačním dokumentu.  

Co se týče vymezení aktivit dle CZ-NACE, tak docházelo k jejich omezování oproti implementačnímu 
dokumentu a jejich opětovnému navrácení, viz následující tabulka (tučně jsou uvedena odvětví, která 
nebyla v žádné výzvě omezena). V poslední výzvě byla zdůrazněna podmínka souběžného zařazení 
subjektu i projektu pod CZ-NACE.  

Tabulka 15: Přehled NACE-CZ ve vyhlášených výzvách  

Kód  Název 1.výzva 2.výzva 5.výzva 

10,11,13 – 

18, 20-33 

Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.1, 20.51,  25.4, 30.3, 30.4) x x Viz níže 

 Zpracovatelský průmysl   10,17,26-
28,31-32 

 Zpracovatelský průmysl pro projekty nad 6 mil. Kč způsobilých výdajů    11 bez 

11.1,11.4 

 Zpracovatelský průmysl pro projekty nad 6 mil. Kč způsobilých výdajů    14,15,18; 

20-24 

37 Činnosti související s odpadními vodami  x x  

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k 

dalšímu využití 

x x x 

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady  x x x 

43 Specializované stavební činnosti x x Bez 43.1  

55 – 56 Ubytování a stravování (vyjma 55.9, s výjimkou stánkového prodeje a 

mobilních zařízení) 

x  55.1; 56 

59 Činnosti v oblasti  filmů a videozáznamů a televizních programů, 
pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 

(vyjma pornografických nahrávek) 

x x  

61 Telekomunikační činnosti x x  

62 Činnosti v oblasti informačních technologií x x x 

63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti 

související s webovými portály 

x x x 

70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti  řízení x x  

72 Výzkum a vývoj x x  

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti x x 74.90.1 a 2 

75 Veterinární činnosti x x  

79 Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související 

činnosti 

x  x 

80 Bezpečnostní a pátrací činnosti x x x 

81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny x x  

86 Zdravotní péče  x x x 

87 Pobytové služby sociální péče  x x x 

88 Ambulantní nebo terénní sociální služby x x  

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti x x x 
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91 Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení x x x 

93.1 Sportovní činnosti x x x 

96 Poskytování ostatních osobních služeb (vyjma 96.09) x x  

Zdroj: Texty výzev 

Oprávnění žadatelé  

Oprávněnými žadateli byli ve všech 3 výzvách  malé a střední podniky.   

Finanční limity podpory projektů a veřejná podpora  

Finanční limity byly v první a druhé výzvě stanoveny shodně s implementačním dokumentem. V páté 
výzvě byly projekty se znaky veřejné podpory podpořeny v souladu s „Českým přechodným rámcem“ 
– Programu podpory“, který byl reakcí Evropské komise na hospodářskou krizi a měl představovat 
právě jedno z protikrizových opatření, do částky 500 tisíc EUR. Souhrnná částka podpory de minimis a 
podpory poskytnuté dle tohoto režimu tedy nesměla přesáhnout v období 1.1.2008 a 31.12.2010 
částku 500 tis. EUR pro jeden podnik. Zároveň došlo ke snížení maximální možné dotace u projektů 
nad 6 mil. Kč, a to pouze na 60 % celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž u ostatních projektů 
zůstala v platnosti hranice 80 %. 

Poměrně výrazné snížení maximální výše podpory u větších projektů v páté výzvě vycházelo z analýzy 
předchozích dvou výzev a zároveň možnosti využití přechodového rámce, přičemž cílem bylo 
dosáhnout vyšší efektivity u větších projektů, a to prostřednictvím zvýšení motivace žadatelů skrze 
zvýšení jejich povinné spoluúčasti.   

5.1.2 Základní zhodnocení úspěšnosti  

Jak bylo uvedeno výše, pro předkládání projektů do oblasti podpory 3.3 byly dosud vyhlášeny tři 
výzvy. Administrace žádostí u těchto výzev byla ukončena a předložené žádosti byly buď vyřazeny 
z další administrace, nebo již probíhá či byla ukončena realizace schválených projektů.  

Tabulka 16: Předložené a schválené projekty v oblasti podpory 3.3 dle výzev  

Číslo 
výzvy 

Nesplnění 
formálních 
náležitostí  

Nedoporučen /   Smlouva 
neuzavřena  

Projekt 
nedokončen 

Doporučen / 
schválen 

Předložené 
žádosti 

 Počet projektů 

01 11 42 1 4 26 84 

02 34 45 6 1 30 116 

05 45 53 7 6 39 150 

Celkem 90 140 14 11 95 350 

 Celkové způsobilé veřejné výdaje v Kč 

01 51 177 937 155 959 511 0 16 875 251 97 577 292 321 589 992 

02 146 105 909 176 319 260 0 5 089 000 119 572 274 447 086 443 

05 215 369 083 286 034 493 0 18 624 444 243 450 359 763 478 379 

Celkem 412 652 929 618 313 264 0 40 588 696 460 599 925 1 532 154 814 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  
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Zahrnutí projektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Smlouva neuzavřena 

(N2, N4, N5), Doporučené/schválené projekty (P45, P5, P6, P7), Projekt nedokončen (N7, N8). Stavy, které 
nejsou uvedeny, nebyly projekty naplňovány. 

Celkem bylo v rámci těchto výzev předloženo 350 žádostí o celkovém objemu přes 1,5 mld. Kč. 
Z těchto žádostí bylo k financování vybráno 106 projektů, z toho 11 nebylo dokončeno. Celkový 
objem projektů v realizaci či s ukončenou realizací tak dosahuje 95 projektů o celkovém objemu 
460,6 mil. Kč veřejných způsobilých výdajů, tj. celkem bylo úspěšných 27 % projektů pokrývající 30 % 
veřejných způsobilých výdajů z předložených žádostí. Úspěšnost projektů byla u všech třech výzev 
srovnatelná, a to v rozmezí 26 až 32 %, a to jak z hlediska počtu, tak finančního objemu projektů. 

Zájem žadatelů o podporu postupně vzrůstal, přičemž v páté výzvě došlo k nejvyššímu nárůstu počtu 
předložených projektů, a to o 30 % oproti předchozí výzvě (oproti první výzvě pak dokonce o téměř 
79 %). Vysoký nárůst ve výzvě v roce 2010 lze zdůvodnit i dopady hospodářské krize na malé a střední 
podniky, kdy jim nabízená podpora umožnila lépe překlenout toto obtížné období.   

Graf 13: Počet vyřazených a schválených projektových žádostí v oblasti podpory 3 .3 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

 

Podíl projektů vyřazených z důvodu nedodržení formálních náležitostí dosáhl u 1. výzvy 20 % a u 2. a 
5. výzvy 40 % z celkového počtu vyřazených projektů, tedy vysokých hodnot, často se jednalo o 
nezpůsobilost žadatelů či projektů dle CZ-NACE. 
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Graf 14: Objem vyřazených a schválených projektových žádostí v oblasti podpory 3.3 (celkové veřejné 

způsobilé výdaje)  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

 

Velikost projektů 

Minimální výše podpory se po celou dobu nezměnila a zůstala na hranici 0,5 mil. Kč a neměnila se ani 
maximální možná velikost projektu, resp. nebyla nikdy stanovena. Projektové žádosti se nicméně 
pohybovaly převážně na úrovni mezi 4 až 5 mil. Kč.  Žadatelé tam sami „optimalizují“ výši finanční 
velikost vzhledem k maximální hranici de minimis. Mezi jednotlivými výzvami docházelo postupně 
k navyšování průměrné velikosti projektu (dle způsobilých veřejných výdajů). Zatímco první dvě 
výzvy se lišily pouze nepatrně, v poslední výzvě došlo k výraznému navýšení průměrné velikosti 
projektu, a to jak předloženého, tak zejména pak schváleného projektu. Průměrná výše veřejných 
způsobilých výdajů ve třetí  výzvě dosáhla 6,24 mil. Kč, zatímco průměrná výše předloženého 
projektu byla na úrovni 5,09 mil. Kč.  Navýšení velikosti rozpočtu projektu souvisí pravděpodobně 
rovněž s navýšením podpory de minimis, resp. přechodným rámcem. Poslední výzva se také 
vyznačovala zcela markantním rozdílem, resp. úspěšností větších projektů oproti projektům 
s nižším rozpočtem.   
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Graf 15: Průměrná velikost projektu v oblasti podpory 3.3 dle výzev (celkové veřejné způsobilé výdaje)  

 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

Úspěšnost žadatelů se poměrně výrazně lišila s ohledem na velikost jejich projektu, přičemž 
v poslední, páté výzvě, došlo k výrazné změně, když se větší projekty staly, jak bylo již uvedeno, 
nejúspěšnějšími, nicméně předložen jich byl výrazně nižší počet než v předchozích výzvách, a to 
pravděpodobně v návaznosti na snížení maximální procentuální výše dotace u projektů nad 6. mil. Kč. 
Lze předpokládat, že podání projektů za těchto podmínek firmy mnohem více zvažovaly, nicméně 
podané projekty tak ve svém důsledku již dosahovaly požadované kvality.   

Graf 16: Úspěšnost žadatelů v oblasti podpory 3.3 dle výzev a velikosti projektu (celkové veřejné způsobilé  
výdaje)  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  
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Věcné zaměření projektů (dle CZ–NACE) 

Úspěšnost předložených žádostí z hlediska věcného zaměření bylo v rámci této evaluace možné 
vyhodnotit pouze u 5. výzvy, pro kterou byla u projektů k dispozici jejich klasifikace dle CZ-NACE13.  
Výsledky hodnocení úspěšnosti žadatelů dle klasifikace CZ-NACE pro první a druhou výzvu byly 
nicméně zpracovány v rámci studie zadané MHMP14, která na základě analýzy doporučila omezit 
skupinu žadatelů o některé z CZ-NACE. Doporučeno bylo vyloučení některých oborů, jejichž žadatelé 
neměli o podporu zájem, protože dle této studie šlo o odvětví, ve kterých firmy plní doplňkovou roli 
k veřejnému sektoru (např. 87 – sociální péče, 91-knihovnictví apod.). U další skupiny odvětví bylo 
doporučeno ponechání podpory pouze větším projektům, a tak podporu nepřímo zatraktivnit pro 
malé a střední firmy (např. 14-oděvní průmysl, 20-chemický průmysl, 21-farmaceutický průmysl 
apod.). Řídící orgán aplikoval některá z doporučení, avšak nevyhlásil 2 samostatné výzvy – pro větší 
projekty ve vybraných oborech a pro menší projekty v ostatních oborech. Nicméně 6-milionovou 
hranici způsobilých výdajů společně se snížením rozsahu podpory u těchto projektů (na 60 %) 
podpory pro vybraná odvětví aplikoval.     

Ve výzvě č. 5 počtem i finančním objemem žádostí převažovaly firmy/resp. projekty zaměřené na 
oblast informačních technologií s 19 žádostmi (z celkového počtu 150 předložených žádostí) a 13% 
podílem na celkovém finančním objemu žádostí. Dalších 10 projektů bylo z oblasti zpracování dat a 
hostingu – 7 %. Projekty zaměřené na činnost v oblasti výpočetní techniky byly zvýhodněny i v rámci 
hodnotících kritérií (i když pouze 1 plusovým bodem), a to ve všech třech výzvách15. Hl. m. Praha tedy 
zaměřila své priority i tímto směrem. Celkem 19 projektů bylo předloženo i firmami/resp. projekty 
zaměřenými na zdravotní péči (13 %). Silné zastoupení projektů v oblasti zdravotní péče se týká i 
oblasti podpory 3.1. Dále bylo předloženo 16 projektů od firem zaměřených na stravování a 
pohostinství s 11% podílem a 13 projektů bylo z oblasti ubytování – 9 % (v zásadě se jedná o 
projekty zaměřené na cestovní ruch, které byly rovněž zvýhodněny v rámci hodnotících kritérií, opět 
1 plusovým bodem), a to ve všech třech výzvách. Hl. m. Praha zaměřila své priority i směrem 
k cestovnímu ruchu. Celkové zaměření těchto tří oblastí podpory mezi předloženými (a poté i mezi 
schválenými – viz dále) projekty OPPK je tedy poměrně silné. Dalších 13 projektů patřilo 
firmám/projektům zaměřeným na tisk a rozmnožování nahraných nosičů - s 9% podílem. Těchto pět 
skupin firem tak pokrylo 60 % celkových způsobilých veřejných výdajů předložených žádostí 
v 5. výzvě. Další čtyři skupiny projektů dle zaměření pokrylo přibližně po pěti procentech finančních 
prostředků žádostí. Z celkového počtu 150 předložených projektů bylo 25 projektů firem 
zaměřených na výrobu a tyto projekty pokrývaly necelých 19 % finančního objemu žádostí.  

Rozložení podaných žádostí tak nebylo výrazně vychýleno směrem k určitým odvětvím, resp. i 
odvětví, která byla nejvíce zastoupena, nedominovala příliš markantně (maximum bylo 13 % 

                                                                 

13 U ostatních výzev byl tento údaj doplněný u schválených projektů, na základě informací v projektových 
žádostech nahraných v IS MONIT7+.  

14 Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK – 

3.3; l istopad 2009. 
15 výzva 01,02: OKEČ 72 (činnost v oblasti výpočetní techniky), výzva 05: CZ-NACE 62 (činnost v oblasti výpočetní 

techniky) 
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žádostí a objemem v odvětví informačních technologií a zdravotnictví). Zároveň je nutné uvést, že se 
jedná o odvětví, ve kterém se zájem žadatelů z hlediska absolutního počtu žádostí téměř ztrojnásobil. 
Klíčový je nicméně součet projektů ubytování a dále stravování a cestovní agentury, který 
představuje již 1/4 projektů a projekty čistě zaměřené na informační technologie s 20% podílem. 
V těchto dvou oblastech byl podíl předložených projektů nejsilnější, což odpovídá v zásadě počtu 
subjektů v Praze (cestovní ruch) i aktuálním trendům v oblasti služeb v metropoli (informační 
technologie).  

Co se týče úspěšnosti jednotlivých oblastí směrem k navýšení svého podílu tak je nutné vypíchnout 
úspěšnost projektů zaměřených na cestovní ruch významněji zvýšily svůj podíl zejména firmy 
zaměřené na stravování a pohostinství (o 7. p.b. na 18 %). Úspěšnost žadatelů v rámci jednotlivých 
kategorií pak byla nejvyšší (100 %) ve 4 výrobních kategoriích s nízkým počtem projektů (1 až 2) a 
v oblasti cestovního ruchu a v oblasti zpracování dat.   

Rozložení veřejných finančních prostředků požadovaných v žádostech a schválených prostředků 
kopíruje stav v počtech projektů.  

Závěrem lze konstatovat, že celkem ve všech výzvách byl největší zájem o podporu z oblasti 
zdravotní péče, informačních technologií, tisku a rozmnožování nosičů a stravování a pohostinství. 
Ve stejných oblastech byl i schválen největší počet projektů.  

Graf 17: Objem vyřazených a schválených projektových žádostí v oblasti podpory 3.3 výzvy č. 5 z hlediska 
věcného zaměření (CZ-NACE)  
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Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty 
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Velikost a historie firmy žadatele 

Z hlediska velikosti firmy žadatele převládají žádosti a schválené projekty od menších subjektů do 
50 zaměstnanců. Tyto firmy předložily celkem 299 žádostí, představující 85% podíl na celkovém 
počtu předložených žádostí a stejný podíl mají i na schválených projektech. Podíl firem s 50 až 150 
zaměstnanci byl 12,6 % na předložených žádostech a 14,7 % na schválených projektech. Firmy s více 
než 150 zaměstnanci pak předložily pouze 6 projektových žádostí (2 %) z nichž byl schválen pouze 
jeden projekt (viz též následující graf). 

Graf 18: Počet vyřazených a schválených projektů v oblasti podpory 3.3 dle velikosti firmy žadatele  

 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

 

Z hlediska délky existence firmy žadatele převládaly firmy s více než 10ti letou historií, které podaly 
celkem 62,1 % žádostí a na celkovém počtu schválených projektů získaly 55% podíl. Tyto firmy 
vykázaly rovněž nejvyšší celkovou úspěšnost (30,7 %), přičemž výrazně nejvyšší úspěšnost měly 
v první výzvě (41,7 %). Firem s 5ti letou historií a firmy založené po roce 2005 pak shodně zaujaly 
přibližně 20% podíl na předložených a schválených projektech. Z hlediska celkových počtů za všechny 
3 výzvy vykázaly nejmladší firmy nejvyšší chybovost (nesplnění formálních náležitostí či kritérií 
přijatelnosti; stav N1), a to na úrovni 32,4 %, přičemž zbylé dvě skupiny dosahují úrovně cca 23 %. Je 
nutné poznamenat, že OPPK je rovněž programem, který nepožaduje existenci a doložení minimální 
historie firmy, takže o podporu mohou žádat i zcela nově vzniklé firmy (ty pak k žádosti nedokládají 
daňová přiznání, ale pouze finanční rozvahu na daný rok). Tento fakt může být handicapem a 
zejména pak rizikem směrem k nedokončení projektů a vracení finančních prostředků. Z rozhovorů 
se zástupci bankovního sektoru rovněž vyplynulo, že požadavky bank na doložení finančního zdraví u 
žadatele úvěru jsou výrazně přísnější oproti požadavkům OPPK, což se přidružuje k výše uvedenému 
riziku mladých (nově vzniklých) firem a posiluje riziko předčasného ukončení a stažení projektů.  
V rámci finanční hodnocení žadatele může být uděleno maximálně 5 bodů (v rámci společných 
kritérií), což není vysoká váha, průměrně získali příjemci 3,7 bodů a žadatelé jen o málo méně – 
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v průměru 3,3 bodu (de facto obdobné hodnocení mají i projekty předčasně ukončené). Obecně jsou 
příjemci úspěšnější v hodnocení dle specifických kritérií (skupina B), kde v průměru dosahují 65 % 
maxima, oproti společným kritériím, u kterých získávají v průměru 52 % maxima.  

Graf 19: Počet vyřazených a schválených projektů v oblasti podpory 3.3 dle roku založení firmy žadatele  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 8. 2012); vlastní výpočty  

5.1.3 Analýza podpořených projektů  

Poznámka: Zdrojem dat pro určení výše schválené finanční podpory je systém IS Monit7+, potřebná 
data byla exportována k 28. 6. 2012. Některé ostatní údaje Řídicího orgánu (například web OP PK) 
obsahují odlišné informace (především ve výši schválených dotačních částkách), kde se může jednat o 
starší údaje.  

V další fázi evaluace byly hodnoceny schválené projekty, a to dle CZ-NACE, prioritních témat, 
podpořených aktivit a inovačního potenciálu.   

Rozložení projektů dle CZ-NACE 

U hodnocení rozložení všech schválených projektů dle kategorií CZ-NACE byl zhodnocen i jejich podíl 
v rámci pražské ekonomiky. Ukázalo se, že mezi schválenými projekty z hlediska počtu dominují 
s poměrně velkým odstupem projekty v kategorii zdravotní péče (19), následují projekty v oblasti 
tisku a rozmnožovacích technologií (12), stravování a pohostinství – 10, ke kterým je však možno 
přičíst projekty v oblasti ubytování a dále cestovních agentur a získáme tak celkovou podporu 
cestovního ruchu – 16 projektů (oblast cestovního ruchu byla podpořena i plusovým kritériem). V 
oblasti informačních technologií a webových portálů bylo podpořeno 10 projektů (také podpořeno 
plusovým kritériem). Zastoupení dalších kategorií je již marginální.  

Tabulka 17: Rozložení schválených projektů dle CZ-NACE s vazbou na ekonomiku Hl. m. Prahy  
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CZ - NACE Počet ekonomických 
subjektů v Hl. m. 
Praze 

Schválená 
dotace z OPPK  

Počet 
schválených 
projektů 

86 zdravotní péče  5 747 83 996 692 19 
18 tisk a rozmnožování nahraných nosičů  3 993 72 406 575 12 
56 stravování a pohostinství  16 315 51 214 125 10 
62 činnosti v oblasti informačních technologií 9 946 36 127 479 8 
55 ubytování 2 963 31 584 108 4 
28 výroba strojů a zařízení j.n. 904 21 983 936 4 
63 informační činnosti (weby, hosting apod.)  2 724 16 140 115 2 
85 vzdělávání 8 706 15 428 000 3 
27 výroba elektrických zařízení 2 934 15 366 416 4 
93 sportovní, zábavní a rekreační činnost 8 979 15 121 400 3 
23 výroba ost atních nekovových minerálních 
výrobků  

1 279 12 291 500 1 

75 veterinární činnosti 348 11 547 668 4 
10 výroba potravinářských výrobků  2 518 11 004 032 3 
79 cestovní agentury a jiné rezervační 
činnosti 

4 387 9 931 000 2 

26 výroba počítačů, elektr. a optic.přístrojů  650 8 773 600 2 
59 činnosti v oblasti filmů, nahrávek a 
hudební vydavatelství 

2 553 6 027 000 2 

31 výroba nábytku  1 648 5 872 400 3 
16 zpracování dřeva, výroba (kromě 
nábytku)  

3 710 5 100 000 1 

25 výroba kovových výrobků (kromě strojů a 
zař.)  

7 576 4 958 000 1 

43 specializované st avební činnosti 36 307 4 784 000 1 
71 architekt. a inž. čin.; tech. zkoušky a 
analýzy 

15 040 4 219 520 1 

38 sběr a odstraňování odpadů  1 552 4 205 900 1 
14 výroba oděvů  3 681 3 704 000 1 
17 výroba papíru a výrobků z papíru  191 2 752 064 1 
96 poskytování ostatních osobních služeb  13 731 2 550 113 1 
32 ostatní zpracovatelský průmysl 2 553 702 934 1 
Celkem 160 939 460 599 925 95 

Zdroj dat: ČSÚ; IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty  

Pokud se zaměříme na zhodnocení potenciálních dopadů projektů na pražskou ekonomiku, a to 
z hlediska kvantifikace vlivu podpory na jednotlivé kategorie CZ-NACE16 s cílem ověřit, jaký segment 
trhu byl dotacemi ovlivněn, zjistíme, že dopady jsou marginální, maximálně v řádu promile (viz 
následující graf). Z relativního pohledu byla nejvíce, a zároveň s velkým odstupem, podpořena 
veterinární činnost (cca 11 ‰ subjektů), přičemž se jedná o kategorii, ve které působí jen relativně 
málo subjektů (307 v roce 2012). Podpořeny byly více než 3 ‰ subjektů působících v pražské 

                                                                 

16 Projekty dle CZ-NACE byly srovnány k subjektům v kategoriích CZ-NACE. Nejedná se tedy zároveň o množinu, 
kterou je možné sčítat, subjekty samotné mohou mít více CZ-NACE. Z hlediska hodnocení rozsahu 

potenciálních dopadů do pražské ekonomiky však není toto významné. 
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ekonomice v oblastech:  výroba strojů a zařízení, j.n., zdravotní péče, výroba počítačů, elektronických 
a optických přístrojů a zařízení, tisk a rozmnožování nahraných nosičů17. Ostatní vyhlášené kategorie 
již byly z hlediska rozsahu podpořeny zcela minimálně či vůbec.  

Graf 20: Podíly podpořených odvětví v ekonomice Hl. m. Prahy 

 

Zdroj dat: ČSÚ; IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty  

Pokud se podíváme na finanční rozložení podpořených kategorií dle CZ-NACE, tak nejvyšší celková 
podpora směřovala do sektoru zdravotní péče (84 mil. Kč) a tisku a rozmnožování nahraných nosičů 
(72 mil. Kč), přičemž se jedná o sektory spíše s průměrným počtem ekonomických subjektů (cca 5 
tis.). V oblasti zdravotní péče může být dopad projektů pro jednotlivé subjekty poměrně výrazný, 
zejména pokud se jedná o jednotlivé ordinace, případně o menší centra či laboratoře, pro které může 
znamenat nákup nového přístroje či technologie otevření se zcela nové klientele díky nově 
poskytovaným službám. Na druhou stranu byly podpořeny i projekty menších rekonstrukcí větších 
zdravotnických zařízení (v rozsahu poskytované podpory, tj. cca 4-6 mil. Kč, což z hlediska 
nákladovosti stavebních prací neumožňuje rozsáhlé rekonstrukce), jde například jen úpravy vstupů a 
vybudování/renovací výtahů, kde nelze očekávat větší dopady (ani inovativní přínos).  

Oblast tisku je druhou nejpodpořenější oblastí, ve které je počet subjektů v Praze relativně vysoký, 
přičemž investice do nové technologie v této oblasti může pro příjemce znamenat často výraznější 

                                                                 

17 V kategorii  výroba papíru a výrobků z papíru byl podpořen pouze 1 projekt, což nicméně představuje rovněž 
více než 5 promile subjektů. Jedná se o nejméně početnou kategorie v hl. m. Praze – v roce 2012 v ní působí 

jen 148 subjektů). 
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posun a získání nových zákazníků. Vzhledem k počtu subjektů neznamená nicméně udělená podpora 
pro tento sektor jako celek výraznější ovlivnění (zde jen menší část finančních prostředků směřovala 
do rekonstrukcí prostor - například i pro administrativu - kde nedochází ke zlepšení technologie, tedy 
žádnému inovativnímu posunu).  Do oblasti stravování a pohostinství také směřoval větší podíl 
finančních prostředků (51 mil. Kč), přičemž se jedná o druhou nejpočetnější oblast působnosti 
subjektů – s více než 16 tisíci podnikajícími subjekty, s vysokým počtem pracovních míst, z tohoto 
pohledu zde udělená dotace může mít vliv spíše omezený. V tomto sektoru se také, jak bylo uvedeno, 
poměrně často vyskytovaly projekty s nízkým inovativním potenciálem, zaměřené většinově na 
rekonstrukci, bez pořízení nové inovativní technologie. Ke kategorii stravování a pohostinství lze 
přičíst projekty zaměřené na ubytování a cestovní agentury a rezervační a jiné činnosti v této 
oblasti a získáme celkovou podporu cestovního ruchu, do které bylo celkově nasměrováno 93 mil 
Kč, což je již nejvyšší podíl a překonává to o 9 milionů oblast zdravotnictví. Přičemž zejména 
projekty v oblasti pohostinství a cestovních agentur znamenají pro jednotlivé subjekty výrazný 
příspěvek pro jejich činnost.  

Dále je vhodné poukázat na relativně vysokou podporu sektoru výroby strojů a zařízení, do které 
směřovalo cca 22 mil. Kč, přičemž zde působí cca 900 subjektů. Jedná se nicméně o investičně 
poměrně náročné odvětví, nelze tedy de facto hovořit o ovlivnění trhu. Z pohledu investiční 
náročnosti odvětví se jako o něco výrazněji podpořený sektor může jevit oblast veterinárních činností 
(investičně méně náročná oblast), do které směřovalo 11,5 mil. Kč, ale pouze ve 4 projektech, což 
však představuje 11 ‰ subjektů tohoto sektoru. Nicméně i zde, je ve výsledku ovlivnění trhu de facto 
nízké (zmíněné 4 projekty).   

Souhrnně lze ovlivnění pražské ekonomiky vzhledem k jejímu rozsahu hodnotit jako velmi nízké. 
Nejvyšší část finančních prostředků směřovala do oblasti cestovního ruchu. 



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   64 

Graf 21: Výše dotace do podpořených odvětví v ekonomice Hl. m. Prahy 

 

Zdroj dat: ČSÚ; IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty  

 

Kategorie výdajů (prioritní témata) 

U úspěšných projektů jsme se zaměřili rovněž na rozložení projektů dle prioritních témat. Nejvyšší 
zastoupení mezi schválenými projekty mají projekty klasifikující, alespoň část svých investic, do 
skupiny „ostatní“, přičemž z hlediska oborového se jedná převážně o projekty z oblasti zdravotnictví a 
„tisku a rozmnožování nahraných nosičů“, dále zde spadají i projekty zaměřené na sportovní činnosti, 
resp. na výstavbu či rekonstrukci sportovních zařízení. Celkem polovina ze všech schválených 
projektů využívá možnost zařadit své investice právě mezi skupinu „ostatní“. 

Druhou nejčastěji zastoupenou skupinou jsou projekty, jejichž výdaje alespoň částečně směřují do 
oblasti stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích. Vzhledem k 
zaměření oblasti podpory lze čtvrtinové zastoupení těchto projektů hodnotit spíše jako nižší, na 
druhou stranu při spojení těchto projektů s projekty směřujícími do alespoň do jedné 
z „progresivnějších oblastí“ (č. 3, 14, 15, 68) je zastoupení již poloviční. 
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Graf 22: Rozdělení počtu projektů na prioritní témata 18 

 

 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 28. 6. 2012); vlastní výpočty 

 

Z hlediska finančních prostředků alokovaných do jednotlivých prioritních témat opět dominuje 
zastoupení kategorie „ostatní“ (necelá polovina), následovaná investicemi stimulující výzkum, 
inovace a podnikavost v malých a středních podnicích (viz graf níže). Rozložení finančních prostředků 
tedy více méně kopíruje rozložení projektů.  

                                                                 
18 Definice jednotlivých prioritních témat: 
3: Přenos  technologi í a  zdokonalení sítí spolupráce mezi  malými podniky navzájem, mezi  malými  podniky a  dalšími  podniky 

a univerzi tami , insti tucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními  orgány, výzkumnými  středisky a 
vědeckými  a technologickými  středisky (vědecké a  technologické parky, technická s třediska  atd.) 

5: Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků 
6: Pomoc malým a s tředním podnikům při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí 

(zavádění účinných environmentálních systémů řízení, při jímání a  využívání technologií zabraňujících znečiš ťování, 
začlenění čis tých technologi í do výroby podniku) 

8: Ostatní investice  do podniků 
9: Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a  podnikavost v malých a s tředních podnicích  
13: Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.)  
14: Služby a aplikace pro malé a  střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.) 
15: Ostatní opatření na  zlepšení přís tupu malých a  s tředních podniků k informačním a  komunikačním technologiím a  na 

zlepšení jeji ch využívání těmito podniky 
57: Jiná podpora  zlepšení služeb cestovního ruchu 
58: Ochrana a  zachování kulturního dědictví 
68: Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 
71: Cesty k integraci  a  znovuzapojení znevýhodněných osob na  trh práce; boj proti  diskriminaci  v přís tupu na  trh práce a  v 

profesním postupu a podpora kladného přís tupu k rozmanitosti v zaměstnání 
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Graf 23: Rozdělení finančních prostředků (v Kč) na prioritní témata 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty 
Poznámka: definice jednotlivých prioritních témat, viz předchozí graf 

Hodnocení jednotlivých témat 

Naplňování cílových hodnot prioritních témat relevantní pro o.p. 3.3 tak, jak jsou vymezeny 
v operačním programu, ukazuje následující tabulka. S ohledem k podílu nakontrahovaných 
prostředků ve výši 71 % alokace oblasti podpory jsou dosud dostatečně naplňovány dvě ze šesti 
prioritních témat, která jsou prioritně naplňována projekty z o.p. 3.3 a spadají pod oblast 
earmarkingu. Celkový cíl pro plnění těchto šesti témat (06, 08, 09, 14, 15 a 68) ve výši 17,9 tis. EUR je 
dosud naplňován z 63,9 % a celkový zásobník schválených a ukončených projektů je ve výši 70,5 %, tj. 
de facto odpovídá podílu nakontrahovaných prostředků. Tento výsledek je dán zejména vysokým 
podílem naplňování prioritního tématu 08 Ostatní investice do podniků, které je již nyní naplňováno 
na úrovni 273,1 % cílové hodnoty a celkový zásobník (včetně již dosažených hodnot) je zde na úrovni 
286,7 %  (naplňuje celkem 43 projektů). Naplnění tématu bylo překročeno ve výši přibližně 115 mil. 
Kč (při kurzu 24,9 Kč/EUR). 

Druhým relativně naplňovaným prioritním tématem je téma 06 Pomoc malým a středním podnikům 
při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí, kde je plnění ve výši 
67,7 % cílové hodnoty (naplňováno 6 projekty) a je tak mírně pod úrovní podílu nakontrahovaných 
prostředků vůči alokaci oblasti podpory 3.3. Pro naplnění tématu zbývá realizovat investice ve výši 
přibližně 11 mil. Kč (při kurzu 24,9 Kč/EUR). 

Pro o.p. 3.3 je z hlediska věcného zaměření a výše cílové částky (9 mil. EUR) klíčové prioritní téma 09  
Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích. Toto téma 
se dosud daří plnit jen na úrovni 30 % a celkový zásobník pro jeho naplnění je 32,3 %. Toto prioritní 
téma však naplňuje pouze 25 projektů. Při srovnání projektů, které jsme v rámci analýzy označili jako 
inovativní, se ukazuje, že řada projektů vykazující inovativní charakter (na bázi definice ČSU se jedná 
o více než 60 projektů) není zahrnuta. Lze tedy předpokládat, že část výdajů zahrnutých pod prioritní 
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téma 08, ve skutečnosti směřovala na plnění prioritního tématu 09. Pro naplnění tématu zbývá 
realizovat investice ve výši přibližně 151 mil. Kč (při kurzu 24,9 Kč/EUR). 

Prioritní téma 15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a 
komunikačním technologiím a na zlepšení jejich využívání těmito podniky, které je provázáno s jedním 
ze specifických cílů oblasti podpory 3.3, je dosud naplňováno na úrovni 27,8 % a celkový zásobník 
projektů pokrývá 55,7 % cílové hodnoty. K plnění toho tématu se přihlásilo pouze 9 projektů, což 
pravděpodobně neodpovídá skutečnosti, protože oblast ICT je podporována více projekty (podpora 
ICT byla rovněž i jedním ze specifických plusových kritérií hodnocení).  Pro naplnění tématu zbývá 
realizovat investice ve výši přibližně 27 mil. Kč (při kurzu 24,9 Kč/EUR). Toto prioritní téma je a dále 
může být rovněž podpořeno projekty z oblasti podpory 3.2. 

U prioritního tématu 14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a odborná 
příprava, vytváření sítí atd.) je zásobník pro plnění cíle ve výši 23,8 %. Toto téma naplňují 3 projekty. 
S ohledem na specifické cíle oblasti podpory 3.3 však není podpora těchto projektů prioritní a nelze 
tak ani přímo doporučit prioritizaci této oblasti, resp. vyšší míru zaměření na tuto oblast. 

Na prioritní téma 68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků byly dle přiřazení 
výdajů zaměřeny 4 projekty. Zásobník pro plnění tématu je na úrovni 6 % cílové hodnoty. Toto 
prioritní téma však nemá vazbu na zaměření oblasti podpory 3.3, protože jejím cílem není podpora 
zakládání podniků a nízké plnění tomu jedině odpovídá. 

Ostatní prioritní témata by měla být naplňována spíše z jiných oblastí podpory:  

• z o.p. 3.1 témata: 03 

• z o.p. 3.2 témata: 05, 71, 72 

• z o.p. 1.2 témata: 13 

Zásobník pro plnění prioritního tématu 57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu je na úrovni 
92,1 % cílové hodnoty (toto téma není v oblasti earmarkingu). 

Závěrem lze konstatovat, že pro plnění earmarkingu prioritních témat se vztahem na projekty 
oblasti podpory 3.3 je v prvé řadě nezbytné zajistit správné rozpočítání vynaložených prostředků 
na jednotlivá témata, a to zejména s ohledem na nadměrné vykazování plnění tématu 08. 
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Tabulka 18: Plnění prioritních témat a earmarking v oblasti podpory 3.3  

Prioritní téma Ear

mar
king 

Zásobník* Naplněno** Předpoklad 
plnění celkem  

 Cíl plnění 

(EUR)  

o.p. 

dle 
OP*

** 

Podíl 

o.p. 
3.3 v 

% + 

Č. Název   EUR  v % EUR  v % EUR  v %    

03 Přenos technologií a 
zdokonalení sítí 
spolupráce mezi 
malými podniky...  

ano 0 0,0 1 117 811 11,1 1 117 811 11,1 10 083 
584 

3.1; 
3.2; 
3.3 

10,5 

05 Pokročilé podpůrné 
služby pro podniky a 
skupiny podniků 

ano 0 0,0 7 448 0,5 7 448 0,5 1 586 559 3.2; 
3.3 

100,0 

06 Pomoc MSP při 
prosazování výrobků 
a výrobních postupů 
šetrných k životnímu 
prostředí  

ano  0 0,0 908 330 67,7 908 330 67,7 1 342 659 3.3 100,0 

08 Ostatní investice do 
podniků  

ano  333 327 13,5 6 731 960 273,1 7 065 287 286,7 2 464 609 3.2; 
3.3 

100,0 

09 Ostatní opatření 
stimulující výzkum, 
inovace a 
podnikavost v MSP  

ano  175 854 2,0 2 718 445 30,3 2 894 299 32,3 8 961 634 3.1; 
3.3 

99,4 

13 Služby a aplikace pro 
občany (e-zdraví, e-
vláda, e-učení, e-
začlenění atd.)  

ano 2 283 461 40,0 774 705 13,6 3 058 166 53,5 5 710 872 1.2; 
3.3 

11,2 

14 Služby a aplikace pro 
malé a střední 
podniky (e-obchod, 
vzdělávání a 
odborná příprava, 
vytváření sítí atd.)  

ano  0 0,0 319 201 23,8 319 201 23,8 1 342 659 3.3 100,0 

15 Ostatní opatření na 
zlepšení přístupu 
MSP k informačním 
a komunikačním 
technologiím... 

ano  685 017 27,8 686 627 27,9 1 371 644 55,7 2 464 609 3.2; 
3.3 

77,4 

57 Jiná podpora 
zlepšení služeb 
cestovního ruchu  

ne 1 465 358 59,5 803 729 32,6 2 269 087 92,1 2 464 609 3.2; 
3.3 

89,2 

58 Ochrana a zachování 
kulturního dědictví 

ne 5 817 904 72,0 2 454 263 30,4 8 272 166 102,3 8 083 411 2.1; 
3.2; 
3.3 

0,9 

68 Podpora samost atné 
výdělečné činnosti a 
zakládání podniků  

ano  0 0,0 81 107 6,0 81 107 6,0 1 342 659 3.3 100,0 

71 Cesty k integraci a 
znovuzapojení 
znevýhodněných 

ano 0 0,0 1 212 847 49,6 1 212 847 49,6 2 446 587 3.2; 
3.3 

5,1 
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Prioritní téma Ear

mar

king 

Zásobník* Naplněno** Předpoklad 
plnění celkem  

 Cíl plnění 

(EUR)  

o.p. 

dle 

OP*
** 

Podíl 

o.p. 

3.3 v 
% + 

Č. Název   EUR  v % EUR  v % EUR  v %    

osob na trh práce; 
boj proti 
diskriminaci... 

72 Navrhování, zavádění 
a provádění reforem 
systémů vzdělávání a 
odborné přípravy s 
cílem rozvíjet 
zaměstnanost...   

ano 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 342 659 3.2; 
3.3 

 

80 Podpora partnerství, 
paktů a iniciativ 
prostřednictvím 
vytváření sítí 
důležitých 
zúčastněných stran   

ne 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 342 659 3.2; 
3.3 

 

Zdroj: IS MONIT7+ (6. 8. 2012); Přepočteno kurzem 24,917 K4/ EUR 

* Projekty ve stavu P3 až P5 

** Projekty ve stavu P6 a P7 
*** Oblasti podpory naplňující dané prioritní téma dle OP. Tučně jsou vyznačeny ty prioritní témata, kde je o.p. 

3.3 hlavním přispěvatelem. 

+ Podíl o.p. 3.3 na předpokladu plnění prioritního tématu (v %) 

 

Podporované aktivity – inovační potenciál 

Příjemci v terénním šetření (dotazníkovém šetření i při individuálních rozhovorech) převážně 
konstatovali, že mohli ve svém projektu realizovat veškeré aktivity, které potřebovali, resp. zamýšleli. 
U schválených projektů tedy příjemci nepociťovali deficit či nedostatky v rozsahu podpory ani 
v jejím zaměření. Jako zajímavé zjištění se však ukázalo, že téměř v polovině případů by firmy po 
zkušenostech s podporu projekt znovu nepodali (vůbec ne či spíše ne). Příjemci si nicméně ve 
většině případů nestěžovali na podporu řídícího orgánu.  

V implementačním dokumentu bylo vymezeno celkem 6 aktivit (resp. podmínek, které musely 
projekty svým zaměřením splňovat): 

a. inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných výrobkům a 
službám; 

b. zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu);  

c. zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu);  

d. zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými 
institucemi (organizační inovace);  

e. zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);  
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f. zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu 
podniku; 

g. aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví.  

Podpora organizační a marketingové inovace (body d a e) nebyla nicméně vyhlášena ve druhé výzvě. 
Nová verze implementačního dokumentu (verze 3.0 k 14. 12. 2011) již tyto aktivity neobsahuje. 
V průběhu všech dosavadních výzev byla nicméně v platnosti verze s výše uvedenými kategoriemi. 

Prvních 5 výše uvedených kategorií se týká inovací. Existuje mnoho definic inovace, nicméně 
podrobnější definice jednotlivých kategorií inovativnosti nebyla v rámci znění výzev 
rozpracovaná. V rámci evaluace jsme provedli rozřazení všech schválených projektů mezi jednotlivé 
kategorie inovací (podrobněji viz dále), přičemž toto rozřazení bylo provedeno na základě popisu 
obsahu projektu a jeho cílů19 z Benefitu (blíže viz dále). Žadatelé nebyli povinni se sami 
přiřadit/přihlásit k některé z výše uvedených kategorií. Na druhou stranu je nutné uvést, že 
posouzení inovativnosti projektu bylo prováděno hodnotiteli jakožto součást hodnocení, a to 
v rámci kritéria B2 s rozsahem 15 možných bodů, nejednalo se však o eliminační kritérium 
(podrobněji viz dále).   

Projekty byly tedy roztříděny celkem do 7 kategorií, z nichž 6 vychází z aktivit/podmínek daných 
výzvami. První čtyři kategorie (A až D) se týkají druhů inovací, pro které byly rozpracovány definice, a 
to v souladu s definicemi ČSÚ20 a další 2 kategorie (E, F) jsou vymezeny čistě dle znění výzev. 
Samostatně byla vymezena sedmá skupina (G) zahrnující projekty zaměřené na „vytvoření inovací“, 
tedy projekty, které vytvářejí sami o sobě něco nového – nový produkt, který dosud nebyl na trhu 
k dispozici nebo se věnují vývoji. Protože se inovace v mnohých projektech prolínaly, byla v rámci 
třídění určena vždy jedna dominantní kategorie (obdržela 3 body) a doplňující kategorie (1 bod).  
Dále byly vymezeny 2 subkategorie, které zahrnovaly projekty, které měly pouze velmi marginální 
inovativní charakter (týkalo se to to inovace produktu a inovace procesu). Zvolené definice lze 
z pohledu přísnosti hodnocení inovace označit spíše za „mírné“. 

Definice jednotlivých kategorií, dle kterých bylo provedeno třídění: 

A. Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb ( inovace produktu): 
Souvisí s inovací nového produktu. Termín „produkt“ zahrnuje jak zboží, tak služby, které 
se od produktů dříve produkovaných daným subjektem významně liší svými 
charakteristikami nebo zamýšleným užitím. Významná zlepšení stávajících produktů se 
mohou objevit prostřednictvím změn v materiálech, komponentech a jiných 
charakteristikách zlepšujících výkonnost. Inovace produktů ve službách mohou zahrnovat 
významná zlepšení v tom, jak jsou poskytovány (například pokud jde o efektivnost nebo 
rychlost), přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím službám, nebo zavedení 
zcela nových služeb. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost firmy a přináší j í rozvoj. 

                                                                 

19 V případě potřeby byly další informace dohledány v dalších záložkách v IS MONIT7+ či ve veřejně přístupných 
zdrojích (weby příjemců). 

20 Konkrétní příklady kategorií jsou uvedeny v Příloze 3. 
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• Subkategorie A- : projekty zaměřující se na produkt, ale mající pouze marginální 
inovační složku („inovace produktu, ale téměř pro inovace“) 

B. Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu): Jedná se o 
zavedení nové nebo významně zlepšené produkce prostřednictvím nové technologie 
anebo dodavatelských systémů. To zahrnuje významné změny v technice, zařízení a/nebo 
softwaru. Mohou obsahovat podstatné změny v technickém vybavení, softwaru 
používaného v podnicích zaměřených na služby nebo nové procedury či techniky, které 
jsou užívány při dodávání služeb. Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně 
zlepšené techniky, zařízení a software v přidružených podpůrných činnostech jako je 
nákup, účetnictví, práce na počítači a údržba. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost firmy 
a přináší j í rozvoj. 

• Subkategorie B- : projekty pouze s marginální inovací procesů výroby a 
poskytování služeb („inovace procesu, ale téměř pro inovace“))  

C. Zavedení nových metod organizace f iremních procesů a spolupráce s f irmami a veřejnými 
institucemi (organizační inovace): Rozlišujícím znakem organizační inovace ve srovnání 
s jinými organizačními změnami v podniku je implementace organizační metody (do 
podnikových praktik, organizace pracovního místa nebo externích vztahů), která nebyla 
v podniku dříve použita a je výsledkem strategického rozhodnutí přijatého 
managementem. Projekt zvyšuje konkurenceschopnost firmy a přináší jí rozvoj.  

D. Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace): představuje zavedení nové 
marketingové metody obsahující významné změny v designu produktu nebo balení, 
umístění produktu, podpoře produktu či ocenění. Marketingové inovace se zaměřují na 
lepší adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů, nebo nové umístění 
podnikového produktu na trh, s cílem zvýšit své prodeje. Projekt zvyšuje 
konkurenceschopnost firmy a přináší jí rozvoj.  

E. Zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu 
podniku 

F. Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví 

G. Vytvoření inovací: Projekty jsou zaměřené na „vytvoření inovací“, tedy projekty, které 
vytvářejí sami o sobě něco nového – nový produkt, který dosud nebyl na trhu k dispozici 
nebo se věnují vývoji.  

Nejvíce schválených projektů se dominantně zaměřilo na inovaci procesů, toto zaměření 
dominovalo výhradně u cca 68 % firem a na inovaci produktu bylo zaměřeno 28 % projektů 
(celkové zaměření nebo i v rámci subkategorie). Na zavedení IT systémů pro vývoj výrobků a služeb 
nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku bylo zaměřeno pouze 5 projektů doplňkově. 
Dominantně na marketingovou inovaci nebyl také zaměřen žádný projekt, ale 2 projekty byly tímto 
směrem zaměřeny doplňkově. Na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví nebyl 
nasměrován jediný projekt, ani doplňkově (viz grafy níže).  
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Graf 24: Rozložení schválených projektů dle aktivit (kritérií) inovací v oblasti podpory 3 .3  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty 

 

Rozložení finančních prostředků na jednotlivé kategorie zvyšuje váhu projektů zaměřených na inovaci 
produktu, jedná se tedy o finančně náročnější projekty (viz graf níže). 

Graf 25: Rozložení přiznaných dotací ve schválených projektech dle aktivit (kritérií) inovací v oblasti podpory 

3.3  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 28.6. 2012); vlastní výpočty 

Třídění schválených projektů dle výše stanovených kategorií inovací a jejich analýza ukázala, že 
přestože byly všechny projekty zařazeny dle jejich obsahu pod některý z typů inovace/a 
zbylých dvou kategorií výzvy (v souladu s podmínkami výzvy), u některých z nich lze jejich 
reálný inovativní přínos označit za nízký. Z expertního hodnocení zastoupení projektů s reálným 
inovativním přínosem v  oblasti podpory 3.3, tzn. projektů splňující stanovenou definici inovace 
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se pohybuje na cca 75 % projektů (viz grafy výše). Z finančního hlediska představovaly tyto 
projekty 69 % finančních prostředků. Výrazně problematičtější se ukázaly projekty zaměřené na 
inovaci produktu, než projekty zaměřené na inovaci procesu. Projektů s výrazným inovativním 
přínosem, tedy projektů zaměřených na vytváření inovací, bylo však v oblasti podpory 3.3 
podpořeno minimum – pouze 4. Závěrem této části je nutné uvést, že širší dopady inovací  
projektů jsou rozdílné, v některých projektech může inovace znamenat přínos pro širší lokalitu 
či širší (navazující) spektrum ekonomiky21, v jiných případech jde pouze o inovaci na úrovni 
daného subjektu (a zvýšení jeho konkurenceschopnosti). I tato druhá varianta je však v  rámci 
vymezení oblasti podpory žádoucí.   

Byla provedena i analýza hodnocení projektů (přidělených bodů v rámci hodnocení projektů 
hodnotiteli). Průměrná hodnota pro  kritérium B2 inovační přínos  byla 7,922 bodu (maximum 15), 
tzn. polovina možného. Přínos projektů tedy ani z  pohledu hodnotitelů nelze označit za 
nikterak významný a zejména pak inovační přínos nebyl rozhodujícím faktorem při zisku 
finanční dotace. Podprůměrné hodnocení měla jedna třetina projektů (viz též následující graf). 
Maximální možný počet získaly pouze 3 projekty.  

Graf 26: Rozložení zisku projektů v rámci kritéria Inovační přínos 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 28 .6. 2012); vlastní výpočty 

                                                                 
21 Např. filmový průmys l 

22 Průměr za všechny projekty (i  v negativních stavech) je 6,5 bodů 
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5.2 Závěry a doporučení  
Na nastavení nové výzvy v oblasti podpory 3.3 má vliv několik faktorů, přičemž některé se odvíjejí od 
interního průběhu implementace programu a další vyplývají z vnějších okolností. Identifikováno bylo 
7 hlavních faktorů: 

1) Socioekonomická situace 
2) Naplňování specifických cílů23  
3) Plnění monitorovacích indikátorů 
4) Naplňování cílů earmarkingu 
5) Absorpční kapacita 
6) Fáze realizace -  zbývající období do konce programu  
7) Zkušenosti s implementací oblasti podpory 

Mezi vnější faktory, tzn. ty, které jsou de facto ze strany řídícího orgánu neovlivnitelné, lze zařadit 
socioekonomickou situaci, fázi realizace programu a převážně i absorpci. Všechny tyto faktory 
teoreticky zužují množinu aktivit, cílových skupin a specifických podmínek budoucí výzvy. Vliv výše 
uvedených definovaných faktorů je rozveden dále v textu, nicméně je nutno uvést, že některé z nich 
není vhodné zohlednit v chystané (poslední) výzvě, ale počítat s nimi až pro příští programové 
období.  

Socioekonomická situace 

Socioekonomická situace je v hl. m. Praze i přes stále probíhající hospodářskou krizi poměrně dobrá a 
v roce 2011 došlo i k oživení průmyslové výroby24 či nárůstu počtu ekonomických subjektů (i jejich 
podílu na ČR) a roste počet právnických osob i osob podnikajících dle živnostenského zákona. 
Program samotný, jak bylo uvedeno, je ze své definice orientován převážně na posílení 
konkurenceschopnosti Prahy. Některá odvětví či ukazatele sice zaznamenaly v Praze stagnaci či 
pokles, ale ne tak výrazný (např. pokles zahájené i dokončené bytové výstavby, která se nicméně 
tímto přibližuje k celorepublikovému stavu či pokles stavební výstavby).    Vývoj socioekonomické 
situace a postavení Prahy, i vzhledem k cílům oblasti podpory 3.3 (!), tedy neimplikuje potřebu 
nastavení výzev směrem k vyrovnávání rozdílů, resp. nivelizaci, ale hovoří dále pro dodržení 
vymezení programu směrem ke konkurenceschopnosti a inovacím. 

Naplňování specifických cílů oblasti podpory a důraz na inovace 

Nastavení specifických cílů oblasti podpory je primárně orientováno na zvýšení znalostní úrovně, 
atraktivity pro podnikání a výsledný růst konkurenceschopnosti hl. m. Prahy. V popisu oblasti 
podpory je nicméně zmíněna i podpora podnikatelských podmínek pro subjekty zajišťující pracovní 
příležitosti pro skupiny osob obtížně uplatnitelné na trhu práce (např. handicapování a rodiče pečující 
o malé děti). Toto vymezení se nicméně neodráží přímo v popisu specifických cílů.  

                                                                 
23 Podrobně bude hodnoceno až v další části projektu. 
24 Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2011 
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Nastavení specifických cílů tedy implikuje takové definování výzvy a ve svém důsledku takový výběr 
projektů, které budou direktivně přispívat k rozvoji potenciálu a konkurenceschopnosti hl. m. 
Prahy, přičemž program preferuje i posílení transferu technologií výzkumu a vývoje do praxe, 
rozvoj inovačních schopností existujících podniků, podporu rozvoje MSP v oblasti ICT a 
technologicky orientovaných firem. V první verzi implementačního dokumentu i ve všech 
předchozích výzvách byly stanoveny podmínky v oblasti inovací (a obdobných kategorií)25, které 
projekty musely splňovat. Tato specifikace nicméně již v poslední verzi programu (verze 3.0 ze 14. 
prosince 2012) není uvedena. Specifické cíle nicméně oblast podpory 3.3 tímto směrem stále 
direktivně vymezují. Analýza projektů v kapitole 5.1 se věnuje právě rozložení projektů dle „typu 
inovace“ - ve vazbě na tehdejší specifikaci výzev. S analýzy vyplynulo jednak to, že projekty se 
soustřeďují zejména na inovaci procesů a jednak to, že inovace je někdy v projektech obtížné 
identifikovat (přestože je projekty musely povinně obsahovat), a to zejména v případě projektů 
zaměřených na inovaci produktů. Výrazně inovativních projektů bylo podpořeno minimum (4). Také 
nebyly realizovány projekty zaměřené na transfer technologií výzkumu a vývoje do praxe. Z tohoto 
hlediska by bylo vhodné aktivity (projekty) orientované tímto směrem v další výzvě podpořit. 

Stabilizaci podnikatelského prostředí lze chápat jako podporu MSP s cílem jejich stabilizace a 
rozvoje, čili tento specifický cíl je možné (vzhledem k dostupné alokaci!) chápat za průběžně 
naplňovaný. Dopad na celkové podnikatelské prostředí města však v možnostech oblasti podpory 3.3 
ani není možný (nízká alokace). I analýza ukázala, že nedochází k ovlivnění některého z ekonomických 
sektorů hl. m. Prahy (v kapitole 5.1 byl stav analyzován dle CZ-NACE). 

Dostatečně není projekty naplňován specifický cíl zlepšení dostupnosti informačních a 
telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí vysokorychlostního připojení domácností. Nicméně se 
domníváme, že hl. m. Praha nemá v této oblasti výrazné problémy vyžadující specifickou podporu (i 
vzhledem ke zbývající alokaci).  

Plnění monitorovacích indikátorů 

Na základě provedené analýzy plnění indikátorů oblasti podpory 3.3 bylo zjištěno, že projekty, které 
byly či jsou v realizaci, naplňují definované cílové hodnoty indikátorů. Vzhledem k tomuto zjištění 
nepovažujeme za nutné v připravované výzvě směřovat podporu na plnění některého specifického 
monitorovacího indikátoru pro oblast podpory 3.3. 

Naplňování cílů earmarkingu 

S ohledem na plnění cílů earmarkingu (nyní cca 70 %, což odpovídá výši čerpání) není nutné 
chystanou výzvu omezit/specifikovat, za předpokladu zachování současného vývoje, tzn. dosavadního 
rozsahu podpory projektů se složkou ICT a inovativních projektů. Potřebné je zajistit správné 
rozdělování finančních prostředků na jednotlivá témata v projektech tak, aby rozdělení odráželo 
skutečnou náplň projektů. 

                                                                 

25 Zavedení IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku; ochrana 

průmyslového vlastnictví. 
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Absorpční kapacita 

Absorpční kapacita se z kvantitativního hlediska počtu předložených projektů jeví jako relativně 
dostatečná, formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti neprošlo celkem 26 % projektů 
(s obdobným podílem na požadované dotaci) a 44 % projektů nebylo doporučeno (nebyla uzavřena 
smlouva). Výzvy byly nicméně z hlediska tematického (CZ-NACE) široce koncipovány, omezení se 
týkalo v podstatě jen poslední výzvy (viz kapitola 5.1). V prvních dvou výzvách bylo ve vyřazených CZ-
NACE podáno cca 17 % z celkového počtu projektů (za výzvy 01 a 02). Omezení se však na počtu 
předložených projektů neprojevilo. Naopak celkově došlo ve  výzvách k výraznému nárůstu počtu 
podaných projektů26  a poklesu pravděpodobnosti získání dotace.  

Fáze realizace -  období zbývající do konce programu 

Program je již v poměrně pokročilém stadiu realizace a pro přípravu výzvy je nutné zohlednit i tento 
faktor. Výdaje v rámci současného programového období jsou způsobilé do 31. 12. 2015. Délka trvání 
výzvy se u oblasti podpory 3.3 pohybuje v rozmezí 2 – 2,5 měsíce.  Průměrná doba na uzavření 
smlouvy za všechny tři dosud realizované výzvy byla 6,7 měsíce, přičemž výzvy 01 a 05 měly průměr 
6,3 měsíce, zatímco uzavírání smluv u druhé výzvy bylo o více než 1 měsíc delší (7,7 měsíce). Všechny 
výzvy počítaly s délkou realizace projektů maximálně 30 měsíců, přičemž zahájeny musely být 
nejpozději do 6 měsíců od podepsání smlouvy (tzn. celkem až 3 roky od podpisu smlouvy).  V případě, 
že bude výzva vyhlášena na začátku roku 2013, lze očekávat uzavření smluv cca do konce měsíce října 
2013. Projekty tak budou mít na realizaci (čerpání) cca 26 měsíců. Poslední výzva už tedy nebude 
moci být časově tak široká, jako dosud. Časový faktor navíc zvyšuje riziko celkového nedočerpání 
finančních prostředků zejména z nedokončených a stažených projektů, protože pro jejich 
přesměrování na nové projekty bude pouze omezený čas (blíže viz dále část věnující se zkušenostem z 
implementace).   

Zkušenosti s implementací oblasti podpory 

Tento faktor či kritérium se úzce váže na předchozí faktory. Z hlediska úspěšného vyčerpání 
finančních prostředků v oblasti podpory 3.3 se jako klíčová jeví zkušenost s nesrovnalostmi a 
předčasným ukončováním projektů. Poměrně vysoký podíl projektů totiž v oblasti podpory 3.3 
neuzavře smlouvu či předčasně ukončí projekt a řídící orgán tak musí počítat s touto „úmrtností“ 
projektů. Z dosud realizovaných výzev bylo totiž cca 45 mil. Kč vráceno, to jsou projekty ve stavech 
N7 a N8 (11 projektů). Předčasné ukončení se týká především poslední výzvy (6 projektů) a první 
výzvy (4 projekty). Dalších cca 54 mil. Kč představují finanční prostředky původně schválených 
projektů, to jsou projekty ve stavech N4 a N5 (celkem 14 projektů). Tento problém se týká především 
posledních dvou výzev (6 a 7 projektů). Z důvodu zjištěných nesrovnalostí je aktuálně vymáháno cca 
30,2 mil. Kč a v dalších případech není výše nesrovnalostí k vymáhání ještě stanovena. Problémem 
se jeví i rostoucí výše hodnoty nesrovnalostí mezi výzvami i přesto, že bylo v poslední výzvě 
rozděleno více než dvojnásobek finančních prostředků oproti předchozím výzvám. Projekty jsou totiž 
v méně pokročilé fázi realizace a další nesrovnalosti budou s nejvyšší pravděpodobností odhaleny. 

                                                                 
26 Počet předložených projektů: výzva 01 (84), výzva 02 (116), výzva 05 (150) 
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Souhrnně se tak tyto problémy dosud dotkly téměř 130 mil. Kč27 (schváleny byly dosud projekty za 
cca 460 mil. Kč).   

Jako vhodný prostředek, který umožní ŘO průběžně reagovat na výše uvedenou situaci, se jeví 
vytvoření zásobníku projektů tak, aby v případě odstoupení žadatelů od realizace projektu, resp. 
od uzavření smlouvy, mohly být prostředky neprodleně rozděleny na ostatní projekty. Zároveň ale 
doporučujeme zvažovat i přezávazkování v rámci poslední výzvy v oblasti podpory, a to ve výši cca 
15-20 %. Z udělených dotací je totiž cca 13 % z celkové dotace ve výzvě vždy v projektech, které 
neuzavřou smlouvu (s výjimkou 1. výzvy, kde to bylo jen cca 3 %) a dalších až cca 15 % může být 
v předčasně ukončených projektech (hodnota se vztahuje na první výzvu28).  

Samotní příjemci a potenciální žadatelé pohlížejí na možnost vytvoření zásobníku ve většině 
pozitivně, pouze v několika případech uvedli, že by na dotaci dále nečekali, protože investici 
potřebovali učinit v daný moment a prodlužování by pro firmu nebylo efektivní/přínosné. Problémy 
mohou u některých firem a projektů rovněž vyvstat ve vazbě na inovaci technologií, tzn. že v případě 
odložení zahájení projektu bude nutné učinit změny v obsahu projektu právě ve vazbě na pokrok 
v technologiích, které se mohou odrazit ve výši rozpočtu.  

Zároveň by bylo vhodné předejít v maximální míře i problémům příjemců, resp. nesrovnalostem a 
zdržením. Je zřejmé, že řídící orgán provádí aktualizace příruček pro žadatele a příjemce i na základě 
identifikovaných problémů.  

Návrh aktivit pro novou výzvu 

Pro připravovanou výzvu nedoporučujeme aktivity či dopad projektů vymezovat územně (např. 
vymezením vybraných městských částí). Územní vymezení, které je v případě ostatních operačních 
programů v některých případech využíváno, nepovažujeme v případě OPPK za přínosné. 

Pro připravovanou výzvu v oblasti podpory 3.3 doporučujeme 2 varianty: 

A. Neomezovat podporované aktivity oblasti podpory 3.3. Hlavní důvody pro tuto variantu 
jsou následující: 

1) Touto variantou bude umožněno předložení širší palety projektů, v případě vysokého 
zájmu bude možné snazší vytvoření zásobníku projektů, což považujeme za vhodný 
nástroj pro vyčerpání prostředků, které jsou pro projekty oblasti podpory 3.3 
k dispozici.   

2) Žádná z oblastí nebyla podpořena tak, že by již byl naplněn potenciální zájem 
žadatelů, protože potřeby dané oblasti (sektoru dle CZ-NACE) byly uspokojeny. 

3) Je zde vyšší pravděpodobnost, že se objeví kvalitní projekty (žádná oblast nebude a 
priori o možnost předložit kvalitní připravena). 

                                                                 

27 Dalším problémem je objem nedočerpaných finančních prostředků, nicméně nejedná se o výrazný problém, 
částka se pohybuje v řádu několika milionů. 

28 Výzva 02: cca 4 %, výzva 05: cca 9 % 
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B. Omezit podporované aktivity oblasti podpory 3.3, a to pro oblast cestovního ruchu, tzn. 
konkrétně pro CZ-NACE 55, 56 a popř. i 79.  Hlavní důvody pro toto omezení jsou 
následující: 

1) Do oblasti cestovního ruchu bylo již nasměrováno 93 mil. Kč (20 % udělených 
finančních prostředků), což představuje nejvyšší podíl v rámci sledovaných kategorií.  

2) Projekty zaměřené na cestovní ruch jsou častěji mířeny na rekonstrukce a nespadají 
mezi projekty s inovačním potenciálem.  

3) Projekty v oblasti cestovního ruchu bylo již naplněno 92 % cílové hodnoty stanovené 
pro toto prioritní téma (a de facto je plnění pravděpodobně ještě vyšší – část 
prostředků bude totiž, stejně jako u jiných projektů, v kategorii „ostatní“).  

V případě, že by ŘO přistoupil k variantě vymezení přijatelných ekonomických činností, a tím ke 
zúžení výzev, doporučujeme tuto informaci zveřejnit před vlastním vyhlášením výzvy tak, aby 
nedocházelo k zbytečné přípravě projektů, které nejsou v dané výzvě přijatelné a aby bylo možné 
projekty směřující do přijatelných ekonomických činností lépe a pečlivěji připravit.  

Ještě užší specifikaci odvětví a aktivit (než jak je uvedeno výše ve variantě B), do kterých by podpora 
měla směřovat, např. z pohledu jejich vývojového, technologického a inovačního potenciálu, však 
doporučujeme až pro příští programové období (ve vazbě na alokace a cíle budoucího programu), a 
to i proto, že inovace a vlastní know-how firem jsou stále více považovány za klíčový faktor/zdroj 
růstu ekonomiky a nahrazují tak faktor efektivnosti. Orientace podpory tímto směrem bude tedy 
logická. Něco jiného je nicméně možnost „zvýhodnění inovativních projektů“ (viz dále - část věnující 
se specifickým podmínkám).  

Návrh příjemců pro novou výzvu 

Vzhledem ke zbývající alokaci a k tomu, že se bude jednat pravděpodobně o poslední výzvu, se jeví 
jako vhodné podpořit spíše menší subjekty, pro které má dotace pravděpodobněji výraznější dopad. 
Nicméně analýza ukázala, že mezi žadateli dosud výrazně převažovaly menší firmy (s počtem 
zaměstnanců do 50), čili není potřebné příští výzvu takto formálně omezovat. Doporučujeme tedy 
zachovat výzvu otevřenou pro všechny MSP, bez ohledu na velikost firmy.  

Doporučujeme zvážit omezení výzvy z hlediska délky existence firmy s cílem předejít riziku 
předčasného ukončení projektu (firmy nemají dostatek zkušeností s daným podnikáním). Uvažovat 
lze alespoň o jednom odevzdaném daňovém přiznání29. Otevření podpory novým firmám je 
bezpochyby pozitivní a přínosné, ale vzhledem k tomu, že bude otevřena poslední výzva, 
doporučujeme maximálně snížit riziko nedočerpání finančních prostředků. Otevření podpory novým 
firmám doporučujeme tak ponechat na nové programové období. 

                                                                 

29 V rámci dosavadních výzev tyto firmy o podporu sice zájem příliš nejevily (2 firmy založené v roce 2010 
podaly projekt v poslední výzvě a nesplnily formální kritéria či  kritéria přijatelnosti), ale riziko přesto 

doporučujeme eliminovat. 
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 V analýze se také ukázalo, že firmy s krátkou existencí mají mnohem vyšší chybovost žádostí, proto je 
nutné i v poslední výzvě (přestože se bude jednat již o čtvrtou výzvu) realizovat podrobné semináře, 
vysvětlující podmínky výzvy a pravidla zpracování žádosti a umožnit zájemcům konzultace 
v potřebném rozsahu. Eliminována tak bude situace, kdy „mladé“ firmy (tzn. do 5 let) nesplní 
formální kritéria, přestože mohou mít kvalitní projekt.    

Ve vazbě na analýzu (a zbývající alokaci) doporučujeme zároveň ponechat vyšší spolufinancování u 
větších projektů (vyšší kvalita projektových záměrů – ne formální kvalita žádosti), a to obdobně jako 
u poslední výzvy. Vyšší spolufinancování snižuje riziko, kdy firmy financují aktivity, které by 
realizovaly i bez podpory. Celkově lze očekávat, že firmy ponechají projekty ve výši odvíjející se od 
podmínek veřejné podpory, resp. de minimis.  

Návrh specifických podmínek a dalších doporučení podpory pro novou výzvu 

Pro nově připravovanou výzvu doporučujeme zachování stávajícího systému tzv. kolové výzvy se 
stanoveným počátečním a koncovým termínem příjmu projektových žádosti. Systém tzv. průběžné 
výzvy s pozastavením příjmu žádostí při dosažení určité saturace alokace nepovažujeme v případě 
OPPK za přínosný. 

Jak bylo uvedeno, v připravované výzvě doporučujeme vytvoření zásobníku projektů. U 
podnikatelských projektů nicméně existuje rozdílná ochota „čekat“ s projektem v zásobníku, 
významná část žadatelů by v horizontu měsíců byla ochotna se zahájením realizace projektu čekat 
(jak prokázalo i terénní šetření), nicméně existují žadatelé, kteří musí řešit aktuální problémy rozvoje 
své společnosti bez ohledu na dotaci a potřebné kapacity pro realizaci projektů v případě neúspěchu 
okamžitě směřují jinam. Zásobník projektů by měl tento fakt zohledňovat a dle našeho názoru by měl 
tedy být dostatečně široký (přesto nedoporučujeme v zásobníku ponechat všechny projekty splňující 
pouze kritéria formální a kritéria přijatelnosti). Celkově představuje zásobník efektivní nástroj čerpání 
alokace na podporu kvalitních projektů, které nebyly vybrány pouze z důvodů nedostatku finančních 
prostředků. Prostředky navrácené při vymožení nesrovnalostí doporučujeme využívat na projekty 
ze zásobníku okamžitě, ne vždy k určitému stanovenému datu.  

Vzhledem k fázi realizace se jako vhodné jeví zkrácení lhůty, do které musí být projekt od podepsání 
smlouvy zahájen a neponechávat ji na 6 měsících. Uvažovat lze o 3 měsících. 

Vzhledem k problematickému naplnění „inovačního“ a „rozvojového“ potenciálu některých 
projektů, doporučujeme tuto zásadu výrazněji promítnout do kritérií pro další výzvu. Navrhnout lze 
například přísnější hodnocení inovačního potenciálu, přičemž zvažovat je možné i omezení projektů 
rekonstrukcí, což by ve svém důsledku mohlo vést k výraznějšímu zaměření projektů na inovace 
produktu či procesu (a další inovace). Je možné např. stanovit maximální podíl rozpočtu jdoucího na 
rekonstrukci. Pouhé navýšení váhy kritéria pro hodnocení inovačního potenciálu (kritérium B2) se 
nejeví jako vhodné, již nyní je na 15 bodech.  

S ohledem na nestabilní ekonomické prostředí v ČR i EU se jako potenciálně problematické nicméně 
jeví konečné dosažení a udržení např. indikátoru „Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb 
podpořených MSP“. Zde může k těmto problémům docházet v návaznosti na změnu ekonomického 
prostředí a ke zcela odlišnému vývoji, než příjemce předpokládal v době přípravy projektové žádosti, 
navíc bez ohledu na reálný přínos realizovaného projektu. Doporučujeme tedy zvážit kroky, kterak 
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postupovat v případě následného neplnění cílových hodnot relevantních monitorovacích 
indikátorů u příjemců (sankce, apod.). Doporučujeme pro novou výzvu zvážit systém hodnotících a 
výběrových kritérií, který nebude motivovat žadatele k závazku co nejvyššího nárůstu obratu do 
stanoveného limitu.  

Příští programové období 2014 +  

Jak bylo uvedeno, pro příští programové období navrhujeme zúžit podporu na progresivnější 
odvětví, s potenciálem inovací, směrem k transferu technologií apod.30 V rámci hodnocení projektů 
v budoucím období doporučujeme zvážit větší zohlednění dopadů projektů na širší ekonomické 
prostředí či lokalitu a celkově se přiklonit s k podpoře konkurenceschopnosti oproti podpoře 
nivelizace.   

V období 2014+ doporučujeme zvážit také využití určité další formy pro hodnocení finančního zdraví 
žadatelů a finanční a ekonomické analýzy projektů (např. formou ratingu využívaného v OPPI). 
Přiměřená forma zkoumání finančního a ekonomického zdraví umožňuje předcházet problémům 
v realizační fázi projektů, nicméně toto posouzení musí být doplněno pečlivým posouzení kvality a 
přínosu projektového záměru. 

V období 2014+ dále doporučujeme ve vyšší míře využívat elektronické komunikace a přípravy 
projektové dokumentace, aby byla minimalizována administrativní zátěž žadatelů, příjemců i 
administrátorů. Možným řešením by byly aplikace fungující na obdobném principu, jako systém 
eAccount (CzechInvest - OPPI). 

V období 2014+ doporučujeme více aplikovat „proklientský“ přístup směrem k žadatelům a 
příjemcům (tento závěr vychází z šetření u žadatelů a příjemců, kteří zároveň realizovali projekty 
OPPI ve spolupráci s CzechInvestem). Často zmiňovanými oblasti pro zlepšení je větší „porozumění“ 
pro prostředí, ve kterém se pohybují MSP (nutnost flexibility, dodržení administrativních lhůt, 
možnosti financování a předfinancování projektů, apod.), dále lepší přístup k informacím – jak 
z pohledu obsahu a času, kdy jsou např. informace o připravovaných výzvách dostupné, tak také 
forma poskytování informací a kontaktu (semináře, osobní konzultace, přehlednost webového 
portálu, apod.). Za klíčové také považujeme zajištění věcné správnosti a „závaznosti“ podávaných 
informací směrem k žadatelům a příjemcům (tento aspekt byl žadateli a příjemci v průběhu šetření 
akcentován). 

 

                                                                 
30 Další doporučení tímto směrem budou výsledkem dalších částí projektu. 
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6 Seznam použitých materiálů a zdrojů  
 

Zdroje, které byly nebo budou v průběhu řešení zakázky využity:  

 

Statistické zdroje dat: 

• Data a analýzy týkající se Prahy (ČSÚ) - www.praha.czso.cz 
• Data a analýzy týkající se oblasti podnikání a inovace (například Zprávy o vývoji malého a 

středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010, MPO; Patentová statistika ČSÚ) 
• Data a analýzy týkající se oblasti dopravní dostupnosti a rozvoje ICT (například Veřejná 

databáze ČSÚ) 
• Data a analýzy týkající se oblasti životního prostředí (například Statistická ročenka životního 

prostředí České republiky 2010, ČSÚ) 

 

Datové zdroje: 

• IS Monit 7+ 
• MSSF Central 

 

Strategické a další dokumenty Evropské komise:  

• Strategické obecné zásady Společenství 
• Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění 
• Agenda pro reformovanou politiku soudržnosti (tzv. Barcova zpráva) 
• Rozpočtový výhled Evropské komise pro roky 2014 – 2020 
• Šestá zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti 
• Orientační dokument pro budoucí kohezní politiku (tzv. Orientation paper) 
• Reflection paper on future Cohesion Policy 
• Youth on the move (Mladí v pohybu) 
• Stanovisko Výboru ESF k budoucnosti ESF 
• Pátá kohezní zpráva 
• Lipská charta udržitelných měst, 2007  
• Toledská deklarace, 2010  
• Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států 
• Doporučení Rady o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a unie 
• Výstupy NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Points) a UDG (Urban Development 

Unit) 

 

http://www.praha.czso.cz/�
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Národní strategické dokumenty: 

• Národní program reforem České republiky 2008-2010 
• Zpráva o plnění národního programu reforem ČR 2008-2010  
• Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
• Rámec strategie konkurenceschopnosti (NERV) 
• Národní inovační strategie České republiky (MPO) 
• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR (MPO) 
• Strategie regionálního rozvoje ČR 
• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (MPO) 
• Státní politika životního prostředí 
• Koncepce podpory MSP 2007 – 2013 
• Plán odpadového hospodářství  
• Surovinová politika 
• Státní politika životního prostředí 
• Dopravní politika ČR 2007-2013 
• Dopravní sektorové strategie 
• Strategie podpory dopravní obsluhy území 
• Politika územního rozvoje ČR 
• Bílá kniha a itinerář Doprava 2050 
• TEN-T/ Transport infrastructure: Mid-Term Rewiew 
• Zásady územního rozvoje příslušných krajů 
• Národní strategie cyklistické dopravy 
• Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 
• Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie (Ing. Petr Zahradník) 

 

Národní strategické (a další) dokumenty ve vztahu k EU: 

• Národní strategický referenční rámec ČR 2007—2013 
• Konvergenční program České republiky 
• Strategie hospodářského růstu 2007 – 2013  
• Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013  
• Aktualizovaná rámcová pozice ČR k budoucnosti kohezní politiky EU 
• Návrh nové Koncepce MSP 2014+ 
• Strategická zpráva ČR 2009  
• Podklady pro Strategickou zprávu ČR 2009  
• Rámec strategie konkurenceschopnosti 
• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
• Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 
• Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České 

republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013 
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Regionální strategické a analytické dokumenty: 

• Zprávy o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2010 
• Strategický plán hl. m. Prahy (schválen 2000, v prosinci 2008 schválena aktualizace) + jeho 

monitorovací zprávy 
• Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015 
• Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska 

kohezní politiky 
• Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010  
• Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České republice a jejích 

krajích (Ing. Hana Chladová) 
• a dokumenty OPPK a OPPA 

 

Evaluace a analýzy ŘO: 

• Evaluační zpráva o věcném a finančním pokroku OPPK 
• Analýza stavu malého a středního podnikání 
• Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti 

podpory 3.2 do 2.2 v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 
• Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního 

programu Praha Konkurenceschopnost 
• Zhodnocení možností a aplikace IPRM v rámci OPPK 
• Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha 
• a další dokumenty poskytnuté ŘO 

 

Dokumenty OPPK: 

• Programový dokument OPPK 
• Metodické příručky pro příjemce a žadatele (Projektová příručka, pokyny pro vyplnění 

žádosti) 
• Výroční zprávy o realizaci OPPK 
• Monitorovací zprávy OPPK 
• Operační manuál (manuál postupu) 
• dokumentace k výzvám 
• Zprávy o realizaci OPPK předkládané na Monitorovací výbor 
• Měsíční monitorovací zprávy 
• webové stránky www.oppk.cz 

 

Analýzy situace v ČR: 

• Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního 
rámce 
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• Analýza konkurenceschopnosti ČR 
• Statistická ročenka České republiky 2010 (ČSÚ) 
• Krajské ročenky (za jednotlivé kraje a roky, ČSÚ) 
• Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009 (CES VŠEM, NOZV NVF) 
• Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR 

pro období 2014-2020 
• Analýza příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů 

způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a 
efektivnost) 

V souladu se zadávací dokumentací budeme flexibilně reagovat na aktuální situaci, takže bude 
pracovat i s novými dokumenty relevantními pro přípravu nového programovacího období. 

Legislativa apod. 

• Nařízení Rady EU 
o Nařízení Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a zrušení 

nařízení (ES) č. 1783/1999 
o Nařízení Rady č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci 
o Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 

o Nařízení Rady č. 1084/2006 o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 
1164/1994 

• Relevantní zákony a usnesení  
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7 Seznam zkratek 
 

 

CES VŠEM  Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu 

ČR    Česká republika 

ČSÚ   Český statistický úřad 

ERDF   Evropský fond pro regionální rozvoj 

ESF   Evropský sociální fond 

EU   Evropská unie 

IPRM   Integrovaný plán rozvoje měst 

IS   Informační systém 

MPO   Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MPSV   Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP   Malé a střední podniky 

NERV   Národní ekonomická rada vlády 

NOZV NVF  Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání národního vzdělávacího 
fondu 

NTCCP   National Territorial Cohesion Contact Points  

OPPK   Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OPPA   Operační program Praha - Adaptabilita 

OP VaVpI  Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

ŘO   Řídicí orgán 

UDG   Urban Development Unit 
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8 Přílohy 
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Příloha 1: Předložené a doporučené/schválené projekty v rámci oblasti 
podpory 3.1 dle typu žadatele 

Tabulka 19: Počty předložených a schválených projektů dle typu žadatele a výzev  

Typ žadatele 

Celkový 
počet 

žádostí Vyřazené projekty  

Doporučené 
/ Schválené 

projekty  

Úspěšno
st 

celke
m v % 

Nesplněn
í 

formálníc
h 

náležitos
tí 

Nedoporuč
en / 

Neschválen 
celke

m v % 
celke

m v % 

Výzva 1 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 4 10,3 1 1 2 5,9 2 40,0 50,0 
Veřejné výzkumné insti tuce (mimo AV 
ČR) 1 2,6   1 1 2,9    0,0 

Vysoká škola 18 46,2 10 7 17 50,0 1 20,0 5,6 

Příspěvková organizace 1 2,6 1  1 2,9    0,0 

Nemocnice 1 2,6   1 1 2,9    0,0 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 1 2,6   1 1 2,9    0,0 

Podnikatelské subjekty - MSP 8 20,5 6 1 7 20,6 1 20,0 12,5 

Podnikatelské subjekty - ostatní 2 5,1 1  1 2,9 1 20,0 50,0 
Podnikatelské subjekty - výzkumné 
organizace  1 2,6 1  1 2,9    0,0 

NNO 2 5,1 1 1 2 5,9    0,0 

Celkem 39 
100,

0 21 13 34 
100,

0 5 
100,

0 12,8 

Výzva 2 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 8 17,0 1 4 5 14,7 3 23,1 37,5 
Veřejné výzkumné insti tuce (mimo AV 
ČR) 4 8,5 3 1 4 11,8    0,0 

Vysoká škola 13 27,7 2 6 8 23,5 5 38,5 38,5 

Příspěvková organizace 4 8,5 2 1 3 8,8 1 7,7 25,0 

Nemocnice 3 6,4 1 1 2 5,9 1 7,7 33,3 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 2 4,3   1 1 2,9 1 7,7 50,0 

Podnikatelské subjekty - MSP 9 19,1 3 5 8 23,5 1 7,7 11,1 

Podnikatelské subjekty - ostatní 2 4,3   2 2 5,9    0,0 
Podnikatelské subjekty - výzkumné 
organizace  2 4,3   1 1 2,9 1 7,7 50,0 

NNO               

Celkem 47 
100,

0 12 22 34 
100,

0 13 
100,

0 27,7 

Výzva 4 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 6 24,0 1   1 10,0 5 33,3 83,3 
Veřejné výzkumné insti tuce (mimo AV 
ČR) 1 4,0       1 6,7 100,0 

Vysoká škola 6 24,0   4 4 40,0 2 13,3 33,3 

Příspěvková organizace 5 20,0 2 1 3 30,0 2 13,3 40,0 
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Typ žadatele 

Celkový 
počet 

žádostí Vyřazené projekty  

Doporučené 
/ Schválené 

projekty  

Úspěšno
st 

celke
m v % 

Nesplněn
í 

formálníc
h 

náležitos
tí 

Nedoporuč
en / 

Neschválen 
celke

m v % 
celke

m v % 

Nemocnice 6 24,0   2 2 20,0 4 26,7 66,7 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení               

Podnikatelské subjekty - MSP 1 4,0       1 6,7 100,0 

Podnikatelské subjekty - ostatní               
Podnikatelské subjekty - výzkumné 
organizace                

NNO               

Celkem 25 
100,

0 3 7 10 
100,

0 15 
100,

0 60,0 

Výzva 8 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 6 21,4 2   2 10,5 4 44,4 66,7 
Veřejné výzkumné insti tuce (mimo AV 
ČR) 1 3,6       1 11,1 100,0 

Vysoká škola 4 14,3 1 3 4 21,1    0,0 

Příspěvková organizace 3 10,7       3 33,3 100,0 

Nemocnice 1 3,6   1 1 5,3    0,0 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení               

Podnikatelské subjekty - MSP 9 32,1 5 4 9 47,4    0,0 

Podnikatelské subjekty - ostatní 3 10,7 2 1 3 15,8    0,0 
Podnikatelské subjekty - výzkumné 
organizace  1 3,6       1 11,1 100,0 

NNO               

Celkem 28 
100,

0 10 9 19 
100,

0 9 
100,

0 32,1 

Celkem 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 24 17,3 5 5 10 10,3 14 33,3 58,3 
Veřejné výzkumné insti tuce (mimo AV 
ČR) 7 5,0 3 2 5 5,2 2 4,8 28,6 

Vysoká škola 41 29,5 13 20 33 34,0 8 19,0 19,5 

Příspěvková organizace 13 9,4 5 2 7 7,2 6 14,3 46,2 

Nemocnice 11 7,9 1 5 6 6,2 5 11,9 45,5 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 3 2,2   2 2 2,1 1 2,4 33,3 

Podnikatelské subjekty - MSP 27 19,4 14 10 24 24,7 3 7,1 11,1 

Podnikatelské subjekty - ostatní 7 5,0 3 3 6 6,2 1 2,4 14,3 
Podnikatelské subjekty - výzkumné 
organizace  4 2,9 1 1 2 2,1 2 4,8 50,0 

NNO 2 1,4 1 1 2 2,1    0,0 

Celkem 139 
100,

0 46 51 97 
100,

0 42 
100,

0 30,2 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 2012)          

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 
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N5), Doporučené/schválené projekty (P3, P4, P45, P5, P6, P7). Stavy, které nejsou uvedeny, nebyly projekty 

naplňovány. 

Úspěšnost odpovídá procentnímu podílu doporučených/schválených projektů z celkového počtu předložených 

žádostí. 
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Tabulka 20: Objem předložených a schválených projektů dle typu žadatele a výzev (v Kč; celkové 
způsobilé veřejné výdaje) 

Typ žadatele 

Předložené 
žádosti Vyřazené projekty  

Doporučené / 
Schválené 
projekty  

Úspěšn
ost celkem v % 

Nesplnění 
formálníc

h 
náležitost

í 

Nedoporu
čen / 

Neschvále
n celkem v % celkem v % 

Výzva 1 
AV ČR, veřejná  výzkumná 
insti tuce 

73 543 
120 7,6 

21 407 
498 4 000 000 25 407 498 3,0 

48 135 
622 38,7 65,5 

Veřejné výzkumné insti tuce 
(mimo AV ČR) 2 992 370 0,3   2 992 370 2 992 370 0,4     0,0 

Vysoká škola 
585 164 

657 60,2 
343 800 

666 
174 903 

229 
518 703 

895 61,2 
66 460 

762 53,4 11,4 

Příspěvková organizace 
11 480 

450 1,2 
11 480 

450   11 480 450 1,4     0,0 

Nemocnice 
14 492 

000 1,5   
14 492 

000 14 492 000 1,7     0,0 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení 

109 547 
308 11,3   

109 547 
308 

109 547 
308 12,9     0,0 

Podnikatelské subjekty - MSP 
66 657 

920 6,9 
56 795 

104 4 980 000 61 775 104 7,3 4 882 816 3,9 7,3 

Podnikatelské subjekty - ostatní 
17 190 

000 1,8 
12 203 

000   12 203 000 1,4 4 987 000 4,0 29,0 
Podnikatelské subjekty - 
výzkumné organizace  6 067 350 0,6 6 067 350   6 067 350 0,7     0,0 

NNO 
84 510 

356 8,7 
10 152 

333 
74 358 

023 84 510 356 10,0     0,0 

Celkem 
971 645 

531 
100,

0 
461 906 

402 
385 272 

929 
847 179 

331 
100,

0 
124 466 

200 
100,

0 12,8 

Výzva 2 
AV ČR, veřejná  výzkumná 
insti tuce 

290 952 
983 11,7 

37 360 
350 

95 943 
447 

133 303 
797 6,8 

157 649 
185 29,7 54,2 

Veřejné výzkumné insti tuce 
(mimo AV ČR) 

219 672 
828 8,9 

215 787 
721 3 885 106 

219 672 
828 11,3     0,0 

Vysoká škola 
542 466 

822 21,9 
68 648 

571 
262 753 

357 
331 401 

928 17,0 
211 064 

894 39,7 38,9 

Příspěvková organizace 
139 296 

269 5,6 
34 332 

779 
24 956 

000 59 288 779 3,0 
80 007 

490 15,1 57,4 

Nemocnice 
167 483 

890 6,8 
104 264 

242 
48 801 

648 
153 065 

890 7,9 
14 418 

000 2,7 8,6 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení 

978 672 
611 39,5   

920 000 
000 

920 000 
000 47,3 

58 672 
611 11,0 6,0 

Podnikatelské subjekty - MSP 
113 082 

417 4,6 
52 215 

526 
56 885 

567 
109 101 

093 5,6 3 981 324 0,7 3,5 

Podnikatelské subjekty - ostatní 
15 165 

062 0,6   
15 165 

062 15 165 062 0,8     0,0 
Podnikatelské subjekty - 
výzkumné organizace  

10 448 
357 0,4   5 115 857 5 115 857 0,3 5 332 500 1,0 51,0 

NNO        0         

Celkem 
2 477 241 

239 
100,

0 
512 609 

190 
1 433 506 

045 
1 946 115 

234 
100,

0 
531 126 

004 
100,

0 21,4 

Výzva 4 



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   92 

AV ČR, veřejná  výzkumná 
insti tuce 

374 907 
465 27,4 

18 959 
642   18 959 642 3,4 

355 947 
823 26,0 94,9 

Veřejné výzkumné insti tuce 
(mimo AV ČR) 

65 440 
020 4,8     0   

65 440 
020 8,0 100,0 

Vysoká škola 
158 431 

320 11,6   
116 449 

542 
116 449 

542 21,1 
41 981 

778 5,1 26,5 

Příspěvková organizace 
386 633 

884 28,2 
54 440 

234 
244 731 

336 
299 171 

570 54,3 
87 462 

314 10,7 22,6 

Nemocnice 
373 601 

104 27,3   
116 722 

635 
116 722 

635 21,2 
256 878 

469 31,4 68,8 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení        0         

Podnikatelské subjekty - MSP 
10 888 

348 0,8     0   
10 888 

348 1,3 100,0 

Podnikatelské subjekty - ostatní        0         
Podnikatelské subjekty - 
výzkumné organizace         0         

NNO        0         

Celkem 
1 369 902 

142 
100,

0 
73 399 

876 
477 903 

513 
551 303 

389 
100,

0 
818 598 

752 
100,

0 59,8 

Výzva 8 
AV ČR, veřejná  výzkumná 
insti tuce 

146 916 
253 44,7 

21 457 
991   21 457 991 13,2 

125 458 
262 75,7 85,4 

Veřejné výzkumné insti tuce 
(mimo AV ČR) 

13 527 
400 4,1     0   

13 527 
400 8,2 100,0 

Vysoká škola 
59 511 

686 18,1 
15 909 

026 
43 602 

660 59 511 686 36,5     0,0 

Příspěvková organizace 
20 720 

460 6,3     0   
20 720 

460 12,5 100,0 

Nemocnice 8 107 560 2,5   8 107 560 8 107 560 5,0     0,0 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení        0         

Podnikatelské subjekty - MSP 
59 283 

709 18,0 
28 588 

789 
30 694 

920 59 283 709 36,4     0,0 

Podnikatelské subjekty - ostatní 
14 607 

984 4,4 9 870 000 4 737 984 14 607 984 9,0     0,0 
Podnikatelské subjekty - 
výzkumné organizace  6 025 831 1,8     0   6 025 831 3,6 100,0 

NNO        0         

Celkem 
328 700 

883 
100,

0 
75 825 

806 
87 143 

123 
162 968 

930 
100,

0 
165 731 

953 
100,

0 50,4 

Celkem 
AV ČR, veřejná  výzkumná 
insti tuce 

886 319 
821 17,2 

99 185 
481 

99 943 
447 

199 128 
929 5,7 

687 190 
892 41,9 77,5 

Veřejné výzkumné insti tuce 
(mimo AV ČR) 

301 632 
618 5,9 

215 787 
721 6 877 476 

222 665 
198 6,3 

78 967 
420 4,8 26,2 

Vysoká škola 
1 345 574 

485 26,1 
428 358 

264 
597 708 

788 
1 026 067 

052 29,3 
319 507 

433 19,5 23,7 

Příspěvková organizace 
558 131 

063 10,8 
100 253 

463 
269 687 

336 
369 940 

799 10,5 
188 190 

264 11,5 33,7 

Nemocnice 
563 684 

554 11,0 
104 264 

242 
188 123 

842 
292 388 

085 8,3 
271 296 

469 16,5 48,1 
Ostatní výzkumné organizace - 
sdružení 

1 088 219 
919 21,1   

1 029 547 
308 

1 029 547 
308 29,4 

58 672 
611 3,6 5,4 

Podnikatelské subjekty - MSP 
249 912 

395 4,9 
137 599 

419 
92 560 

486 
230 159 

906 6,6 
19 752 

489 1,2 7,9 

Podnikatelské subjekty - ostatní 
46 963 

045 0,9 
22 073 

000 
19 903 

046 41 976 045 1,2 4 987 000 0,3 10,6 
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Podnikatelské subjekty - 
výzkumné organizace  

22 541 
538 0,4 6 067 350 5 115 857 11 183 207 0,3 

11 358 
331 0,7 50,4 

NNO 
84 510 

356 1,6 
10 152 

333 
74 358 

023 84 510 356 2,4       

Celkem 
5 147 489 

794 
100,

0 
1 123 741 

274 
2 383 825 

610 
3 507 566 

884 
100,

0 
1 639 922 

909 
100,

0 31,9 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 
2012)          

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 

N5), Doporučené/schválené projekty (P3, P4, P45, P5, P6, P7). Stavy, které nejsou uvedeny, nebyly projekty 

naplňovány. 

Úspěšnost odpovídá procentnímu podílu doporučených/schválených projektů z celkového počtu předložených 
žádostí. 
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Tabulka 21: Průměrná velikost projektů (v Kč; celkové způsobilé veřejné výdaje) 

Typ žadatele 

Předložené projekty Doporučené / schválené projekty  

počet  
průměrná velikost projektu 

v Kč počet  
průměrná velikost projektu 

v Kč 

Výzva 1 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 4 18 385 780 2 24 067 811 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 1 2 992 370    

Vysoká škola 18 32 509 148 1 66 460 762 

Příspěvková organizace 1 11 480 450    

Nemocnice 1 14 492 000    

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 1 109 547 308    

Podnikatelské subjekty - MSP 8 8 332 240 1 4 882 816 

Podnikatelské subjekty - ostatní 2 8 595 000 1 4 987 000 

Podnikatelské subjekty - výzkumné organizace  1 6 067 350    

NNO 2 42 255 178    

Celkem 39 24 913 988 5 24 893 240 

Výzva 2 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 8 36 369 123 3 52 549 728 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 4 54 918 207    

Vysoká škola 13 41 728 217 5 42 212 979 

Příspěvková organizace 4 34 824 067 1 80 007 490 

Nemocnice 3 55 827 963 1 14 418 000 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 2 489 336 306 1 58 672 611 

Podnikatelské subjekty - MSP 9 12 564 713 1 3 981 324 

Podnikatelské subjekty - ostatní 2 7 582 531    

Podnikatelské subjekty - výzkumné organizace  2 5 224 179 1 5 332 500 

NNO       

Celkem 47 52 707 260 13 40 855 846 

Výzva 4 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 6 62 484 578 5 71 189 565 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 1 65 440 020 1 65 440 020 

Vysoká škola 6 26 405 220 2 20 990 889 

Příspěvková organizace 5 77 326 777 2 43 731 157 

Nemocnice 6 62 266 851 4 64 219 617 

Ostatní výzkumné  organizace - sdružení       

Podnikatelské subjekty - MSP 1 10 888 348 1 10 888 348 

Podnikatelské subjekty - ostatní       

Podnikatelské subjekty - výzkumné organizace        

NNO       

Celkem 25 54 796 086 15 54 573 250 

Výzva 8 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 6 24 486 042 4 31 364 566 
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Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 1 13 527 400 1 13 527 400 

Vysoká škola 4 14 877 922    

Příspěvková organizace 3 6 906 820 3 6 906 820 

Nemocnice 1 8 107 560    

Ostatní výzkumné organizace - sdružení       

Podnikatelské subjekty - MSP 9 6 587 079    

Podnikatelské subjekty - ostatní 3 4 869 328    

Podnikatelské subjekty - výzkumné organizace  1 6 025 831 1 6 025 831 

NNO       

Celkem 28 11 739 317 9 18 414 661 

Celkem 

AV ČR, veřejná výzkumná insti tuce 24 36 929 993 14 49 085 064 

Veřejné výzkumné instituce (mimo AV ČR) 7 43 090 374 2 39 483 710 

Vysoká škola 41 32 818 890 8 39 938 429 

Příspěvková organizace 13 42 933 159 6 31 365 044 

Nemocnice 11 51 244 050 5 54 259 294 

Ostatní výzkumné organizace - sdružení 3 362 739 973 1 58 672 611 

Podnikatelské subjekty - MSP 27 9 256 015 3 6 584 163 

Podnikatelské subjekty - ostatní 7 6 709 006 1 4 987 000 

Podnikatelské subjekty - výzkumné organizace  4 5 635 385 2 5 679 165 

NNO 2 42 255 178    

Celkem 139 37 032 301 42 39 045 784 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 2012) 
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Tabulka 22:  Věcné zaměření předložených projektů v 5. výzvě oblasti podpory 3.3 dle CZ NACE 
(počet projektů) 

CZ NACE 

Předlože
né 
žádosti 

žádos
ti v % 

Nesplněn
í 
formální
ch 
náležitos
tí 

Nedoporuče
n / 
Neschválen 

Projekt 
nedoko
nčen 

Schvá
lené 

schvále
né v % Úspěšnost  

Činnosti cestovních agentur, 
kanceláří a jiné rezervační a 
související činnosti 9 6,0 4 4  1 2,6 11,1 

Činnosti knihoven, archivů, muzeí a  
jiných kul turních zařízení 1 0,7 1    0,0 0,0 

Činnosti související se zpracováním 
dat a hostingem;  činnosti  související 
s webovými  portály 7 4,7 1 5  1 2,6 14,3 

Činnosti v oblasti  informačních 
technologií 23 15,3 6 12  5 12,8 21,7 

Ostatní zpracovatelský průmysl 2 1,3 2    0,0 0,0 

Poradenství v oblasti bezpečnosti a  
ochrany zdraví při  práci 1 0,7  1   0,0 0,0 

Shromažďování, sběr a  odstraňování 
odpadů, úprava odpadů k dalšímu 
využi tí 1 0,7 1    0,0 0,0 

Specializované s tavební činnosti  7 4,7 4 1 1 1 2,6 14,3 

Sportovní činnosti 5 3,3 3  1 1 2,6 20,0 

Stravování a  pohostinství 19 12,7 6 5 1 7 17,9 36,8 

Tisk a  rozmnožování nahraných 
nosičů 12 8,0 1 6  5 12,8 41,7 

Tvůrčí, umělecké a  zábavní činnosti 9 6,0 5 4   0,0 0,0 

Ubytování v hotelích a  podobných 
ubytovacích zařízeních 11 7,3 4 4  3 7,7 27,3 

Výroba elektrických zařízení 2 1,3    2 5,1 100,0 

Výroba nábytku 6 4,0  3 1 2 5,1 33,3 

Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 1 0,7    1 2,6 100,0 

Výroba papíru a výrobků z papíru 1 0,7    1 2,6 100,0 

Výroba počítačů, elektronických a 
optických přístrojů a zařízení 4 2,7 3   1 2,6 25,0 

Výroba potravinářských výrobků 8 5,3 1 6  1 2,6 12,5 

Výroba pryžových a  plastových 
výrobků 1 0,7  1   0,0 0,0 

Výroba strojů a zařízení j. n. 2 1,3 1   1 2,6 50,0 

Zdravotní péče 18 12,0 2 8 2 6 15,4 33,3 

Celkový součet  150 100 45 60 6 39 100 26 
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Zdroj dat: IS 
Monit7+ (data  k 6. 
8. 2012)          

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 

N5), Doporučené/schválené projekty (P45, P5, P6, P7), Projekt nedokončen (N7, N8). Stavy, které nejsou 
uvedeny, nebyly projekty naplňovány. 

 



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   98 

Tabulka 23: Věcné zaměření předložených projektů v 5. výzvě oblasti podpory 3.3 dle CZ NACE (v 
Kč) 

Popisky řádků 
Předložené 
žádosti 

Žádosti 
v % 

Nesplnění 
formálních 
náležitostí  

Nedoporučen / 
Neschválen 

Projekt 
nedokončen Schválené 

Schválené 
v % Úspěšnost  

Činnosti cestovních agentur, 
kanceláří a jiné rezervační a 
související činnosti 42 738 334 5,6 16 796 981 21 226 353  4 715 000 1,9 11,0 
Činnosti knihoven, archivů, 
muzeí a  jiných kul turních 
zařízení 2 536 000 0,3 2 536 000    0,0 0,0 
Činnosti související se 
zpracováním dat a hostingem;  
činnosti  související s  webovými  
portály 21 398 268 2,8 765 544 16 663 008  3 969 715 1,6 18,6 
Činnosti v oblasti  informačních 
technologií 

108 240 
820 14,2 25 368 467 46 716 794  36 155 559 14,9 33,4 

Ostatní zpracovatelský průmysl 16 017 941 2,1 16 017 941    0,0 0,0 
Poradenství v oblasti 
bezpečnosti a  ochrany zdraví 
při  práci 6 561 900 0,9  6 561 900   0,0 0,0 
Shromažďování, sběr a  
odstraňování odpadů, úprava 
odpadů k dalšímu využi tí 4 799 200 0,6 4 799 200    0,0 0,0 
Specializované s tavební 
činnosti   33 979 069 4,5 20 083 228 4 760 841 4 351 000 4 784 000 2,0 14,1 

Sportovní činnosti 32 255 873 4,2 26 962 349  529 124 4 764 400 2,0 14,8 

Stravování a  pohostinství 73 953 741 9,7 22 682 550 16 103 890 2 538 416 32 628 886 13,4 44,1 
Tisk a  rozmnožování nahraných 
nosičů 97 804 180 12,8 5 242 683 43 481 083  49 080 414 20,2 50,2 
Tvůrčí, umělecké a  zábavní 
činnosti 40 382 925 5,3 17 284 903 23 098 022   0,0 0,0 
Ubytování v hotelích a  
podobných ubytovacích 
zařízeních 68 776 021 9,0 16 413 742 21 915 932  30 446 347 12,5 44,3 

Výroba elektrických zařízení 12 381 134 1,6    12 381 134 5,1 100,0 

Výroba nábytku 18 152 955 2,4  10 093 555 4 666 000 3 393 400 1,4 18,7 
Výroba ostatních nekovových 
minerálních výrobků 12 291 500 1,6    12 291 500 5,0 100,0 
Výroba papíru a výrobků z 
papíru 2 752 064 0,4    2 752 064 1,1 100,0 
Výroba počítačů, elektronických 
a optických přís trojů a  zařízení 33 280 859 4,4 28 483 259   4 797 600 2,0 14,4 
Výroba potravinářských 
výrobků 35 498 921 4,6 883 200 29 819 721  4 796 000 2,0 13,5 
Výroba pryžových a  plastových 
výrobků 10 100 000 1,3  10 100 000   0,0 0,0 

Výroba strojů a zařízení j. n. 12 264 597 1,6 4 979 277   7 285 320 3,0 59,4 

Zdravotní péče 77 312 076 10,1 6 069 760 35 493 393 6 539 904 29 209 019 12,0 37,8 

Celkový součet  
763 478 

379 100 215 369 083 286 034 493 18 624 444 
243 450 

359 100 32 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 2012)         

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 
N5), Doporučené/schválené projekty (P45, P5, P6, P7), Projekt nedokončen (N7, N8). Stavy, které nejsou 
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uvedeny, nebyly projekty naplňovány. 



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   100 

Tabulka 24: Předložené žádosti v oblasti podpory 3.3 dle roku založení firmy žadatele (počet 
projektů) 

Rok založení po roce 
(včetně) 

Nesplnění 
formálních 
náležitostí  

Nedoporuče
n / 
Neschválen 

Projekt 
nedokončen 

Doporučen / 
schválen 

Předložené 
žádosti 

výzva 1 

1989 6 19 3 20 48 

1999 3 15  5 23 

2005 2 9 1 1 13 

2010       

Celkem 11 43 4 26 84 

výzva 2 

1989 18 25 1 15 59 

1999 6 17  8 31 

2005 10 9  7 26 

2010       

Celkem 34 51 1 30 116 

výzva 5 

1989 21 37 3 24 85 

1999 10 14  4 28 

2005 12 9 3 11 35 

2010 2    2 

Celkem 45 60 6 39 150 

celkem 

1989 45 81 7 59 192 

1999 19 46 0 17 82 

2005 24 27 4 19 74 

2010 2 0 0 0 2 

Celkem 90 154 11 95 350 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 
2012)         

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 
N5), Doporučené/schválené projekty (P45, P5, P6, P7), Projekt nedokončen (N7, N8). Stavy, které nejsou 

uvedeny, nebyly projekty naplňovány. 
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Tabulka 25: Předložené žádosti v oblasti podpory 3.3 dle roku velikosti firmy žadatele (počet 
projektů) 

Počet zaměstnanců do (včetně)  

Nesplnění 
formálních 
náležitostí  

Nedoporučen 
/ Neschválen Projekt nedokončen Doporučen / schválen   

výzva 1 

5 4 13 1 4 22 

15 2 13  4 19 

50 4 12 1 11 28 

150 1 5 1 6 13 

250   1 1 2 

>250       

Celkem 11 43 4 26 84 

výzva 2 

5 13 21  8 42 

15 7 13  8 28 

50 8 11 1 11 31 

150 5 6  3 14 

250 1    1 

>250       

Celkem 34 51 1 30 116 

výzva 5 

5 13 18 5 16 52 

15 8 11  7 26 

50 16 23 1 11 51 

150 5 7  5 17 

250 2 1   3 

>250 1    1 

Celkem 45 60 6 39 150 

            

celkem 

5 30 52 6 28 116 

15 17 37  19 73 

50 28 46 3 33 110 

150 11 18 1 14 44 

250 3 1 1 1 6 

>250 1    1 

Celkový součet  90 154 11 95 350 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data  k 6. 8. 2012)         

Zahrnutí pro jektů dle skupin stavů: Nesplnění formálních náležitostí (N1), Nedoporučen / Neschválen (N2, N4, 

N5), Doporučené/schválené projekty (P45, P5, P6, P7), Projekt nedokončen (N7, N8). Stavy, které nejsou 

uvedeny, nebyly projekty naplňovány. 
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Příloha 2: Informace k veřejné podpoře v oblasti podpory 
3.1 
Skutečnost, že nástroje podpory výzkumu vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) upravené těmito 
dokumenty nejsou v členských státech dostatečně využívány, jsou předmětem kritické pozornosti 
Evropské Komise31 (dále jen „Komise“). 

Výzva by správně měla navazovat na analýzy: 

o selhání trhu a absorpční kapacity (existuje selhání trhu, které odůvodňuje podporu určitých 
aktivit a je dostatečný zájem o podporu těchto aktivit), 

o zajištění motivačního účinku podpory (podpora motivuje projekty zejména k většímu objemu 
VaVaI), 

o zajištění eliminace rizika tzv. vytěsňování (zamezení rizika podpory projektů, které by byly 
realizovány i bez podpory) 

 

K využití Rámce Společenství pro infrastrukturní projekty 

Aktuálně je u podpory infrastrukturních projektů vnímán problém v oblasti udržitelnosti, a to z toho 
důvodu, že tyto projekty v období udržitelnosti obvykle generují určitý objem hospodářských 
činností. V úpravě EU fondů je obsažena problematika tzv. projektů generujících příjem, u kterých je 
výše dotace z EU fondů krácena o čisté příjmy projektů (viz. čl.  55 nařízení 1083/2006/ES). Dosud 
není úplně vyřešeno, zda toto postačuje k eliminaci rizika konstatování nemožnosti využití režimu dle 
bodu 3.1.1 Rámce na infrastrukturní projekty. 

Doporučujeme využít model používaný v OP VaVpI, tj. do režimu bodu 3.1.1 Rámce zahrnout i 
infrastrukturní projekty s tím, že zisk ze smluvního a kolaborativního výzkumu musí být 
reinvestován do nehospodářských činností výzkumných organizací. Dále s tím, že pronájem 
infrastruktury spadá jako příjem do výpočtu finanční mezery a výše dotace z EU se krátí o 
odpovídající část čistých příjmů projektu ve smyslu čl. 55 nařízení č. 1083/2006. 

Pro přehlednost dále uvádíme oblasti, příjemce, intenzitu a režim podpory dle různých pohledů:  

a) Režim podpory dle bodu 3.1.1 Rámce společenství (podpora nehospodářských aktivit) 

Oblasti podpory: 

• Výzkumné a vývojové projekty 
• Projekty podpory transferu technologií (úhrada nákladů transferu technologií) 

                                                                 
31 Viz například „Mid-Term Review of the R&D&I Framework“, COMMISSION STAFF WORKING PAPER, Brussels, 10.08.2011 
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Příjemci podpory  

• Výzkumné organizace dle rámce společenství (dále také jen „VO“), s tím, že lze kombinovat 
tyto přístupy: 

o Přístup s akceptací subjektů zapsaných na seznamu výzkumných organizací vedeném 
RVVI. Úskalí: tento seznam pro Komisi nemusí být brán jako relevantní 

o Přístup paušální akceptace VVŠ a v. v. i. s povinností doložit oddělení 
hospodářských a nehospodářských aktivit a pravidla reinvestice zisku 
z hospodářských aktivit do nehospodářských aktivit (do VaVaI, a jejich šíření 
prostřednictvím výuky a transferu technologií, případně do jiných nehospodářských 
aktivit). Doporučujeme. 

o Individuální posuzování dalších subjektů dle bodu 2.2. Rámce Společenství. 

• Dceřiné subjekty VO tzv. vnitřní povahy32 (pro oblast podpory transferu technologií).  

Intenzita podpory 

• až 100 % způsobilých výdajů (s ohledem na motivační účinek lze doporučit nižší intenzitu 
např. na 90 %) 

b) Režim podpory dle bodu 3.1.2 Rámce společenství (podpora neziskových zprostředkovatelů 
v oblasti inovací) 

Oblasti podpory: 

• Výzkumné a vývojové a inovační projekty 
• Projekty podpory transferu technologií (úhrada nákladů transferu technologií) 

Příjemci podpory  

• Výzkumné organizace dle rámce společenství (dále také jen „VO“), s tím, že lze kombinovat 
tyto přístupy: 

o Přístup s akceptací subjektů zapsaných na seznamu výzkumných organizací vedeném 
RVVI. Úskalí:  tento seznam pro Komisi nemusí být brán jako relevantní. 

o Přístup paušální akceptace VVŠ a v.v.i. s povinností doložit oddělení hospodářských 
a nehospodářských aktivit a pravidla reinvestice zisku z hospodářských aktivit do 
nehospodářských aktivit (do VaVaI, a jejich šíření prostřednictvím výuky a transferu 
technologií, případně do jiných nehospodářských aktivit) – tento přístup lze dle 
našeho názoru doporučit. 

o Individuální posuzování dalších subjektů dle bodu 2.2. Rámce Společenství. 

• Neziskoví zprostředkovatelé v oblasti inovací (jakékoliv subjekty zaměřené na neziskovou 
formu podpory inovací). 

                                                                 
32 Založené jednou nebo více výzkumnými organizacemi , pokud poskytují veškeré služby svým zakladatelským výzkumným 

organizacím, viz pozn. pod čarou č. 25) Rámce Společenství. 



 

  

 

  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti  

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   104 

Intenzita podpory 

• Až 100% způsobilých výdajů za podmínky, že tyto prostředky budou v průběhu realizace beze 
zbytku převedeny (například formou slev z poskytovaných služeb) na konečné příjemce 
v přípustném režimu podpory (například v režimu de minimis, podpory VaVaI, transferu 
technologií dle Rámce Společenství apod.). 

c) Režim podpory výzkumných a vývojových projektů dle článku 31 Obecného nařízení o 
blokových výjimkách 

Oblasti podpory: 

• Výzkumné a vývojové projekty s jasnou kvalifikací na: 
o základní výzkum (dále také jen „ZV“); 
o průmyslový výzkum (dále také jen „PV“); a 
o experimentální vývoj (dále také jen „EV“) 

Pokud konkrétní projekt zahrnuje více výše uvedených kategorií, musí být v projektu jasně 
odděleny. 

Příjemci podpory33  

• Malé podniky 

• Střední podniky 
• Velké podniky 

Intenzita podpory 

Následuje přehled maximálních dotací na projekt. 

Tabulka 26: Absolutní strop poskytnuté dotace na projekt, podnik či na studii proveditelnosti 

Typ projektu Stropové omezení hrubého grantového ekvivalentu 

předmětem projektu převážně ZV 20 mil. EUR na podnik, na projekt, či  na studii  proveditelnosti 

předmětem projektu převážně PV 10 mil. EUR na podnik, na projekt, či  na studii  proveditelnosti 

ostatní projekty 7,5 mil. EUR na podnik, na projekt, či  na studii  proveditelnosti 

 

                                                                 
33 Viz Příloha č. I Obecného nařízení o blokových výjimkách 
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Následuje přehled doporučované intenzity podpory dle typů projektů. 

Tabulka 27: Intenzity podpory dle typu (částí) projektů a dle povahy příjemců  

VaV projekty 
(ZV: 100 %) 

Je naplněna 
podmínka dle čl. 

31 (4) b) 

(spolupráce)?  

(bonifikace 15%)  

Maximální intenzit a 
podpory – ZV  

Maximální intenzit a 
podpory – PV  

Maximální intenzit a 
podpory – EV  

Malý podnik 
(bonifikace 20%)  

ANO  100% (50+20+15)34 80 %  (25+20+15) 60 %  

NE  100% (50+20) 70 %  (25+20) 45 %  

Střední podnik  

(bonifikace 10%) 

ANO  100% (50+10+15) 75 %  (25+10+15) 50 %  

NE  100% (50+ 10) 60 %  (25+10) 35 %  

Velký podnik  ANO  100% (50+ 15) 65 %  (25+15) 40 %  

NE  100% 50 %  25 %  

 

d) Podpora pro mladé inovativní podniky dle čl. 35 Obecného nařízení o blokových výjimkách 

Oblasti podpory: 

• Postačí obecná orientace na VaVaI 

Příjemci podpory35  

• Malé podniky, které: 
o existují v době poskytnutí podpory méně než 6 let; 

o doloží v alespoň v jednom ze tří předcházejících účetních období náklady na VaV ve 
výši alespoň 15% z  celkových provozních nákladů (u začínajícího podniku lze doložit 
současným účetním obdobím za podmínky potvrzení auditorem); 

o dosud neobdržely podporu dle čl. 35 Obecného nařízení o blokové výjimce. 

Intenzita podpory 

Až 100 %, maximálně 1 mil. EUR  

                                                                 
34 Maximálně 80% 
35 Viz Příloha č. I Obecného nařízení o blokových výjimkách 
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e) Podpora na poradenské služby a podpůrné služby v oblasti inovací dle č. 36 Obecného 
nařízení o blokových výjimkách 

Oblasti podpory 

• Nákup:  
o poradenských služeb v oblasti inovací se způsobilými náklady na konzultaci vedení, 

technologickou pomoc, služby v oblasti převodu technologií, vzdělávání, poradenství 
při nabývání a ochraně práv k duševnímu vlastnictví a při obchodování s těmito právy 
a v souvislosti s licenčními smlouvami a na poradenství v souvislosti s používáním 
norem; 

o podpůrných služeb v oblasti inovací se způsobilými náklady na kancelářské prostory, 
databáze, technické knihovny, výzkum trhu, použití laboratoře a označování, 
zkoušení a certifikaci;  

• a to vždy buďto:  
• za tržní cenu; nebo  
• v případě neziskové organizace za cenu, která zahrnuje náklady a přiměřený zisk. 

 

Příjemci podpory36  

• Malé a střední podniky 

Intenzita podpory 

Absolutní strop výše dotace: 

• Maximálně 200 000 EUR na jednoho příjemce za kterékoliv 3 roky (nezapisuje se však do 
registru de minimis) 

Intenzita podpory: 

• 100 % ceny služeb v případě, kdy jejich poskytovatel má vnitrostátní nebo evropskou 
certifikaci  

• 75% v případě, kdy poskytovatel služeb nemá vnitrostátní nebo evropskou certifikaci 

                                                                 
36 Viz Příloha č. I Obecného nařízení o blokových výjimkách 
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Závěrem této části uvádíme několik poznámek k použití Obecného nařízení o blokových výjimkách 

V ČR není obecně známou skutečností, že s aplikací Obecného nařízení je spojena celá řada 
povinných formalit zahrnujících zejména. Pro uzavření přehledu tyto povinnosti rekapitulujeme. 

a) Náležitosti programu (výzvy) 

• Odkaz na příslušné ustanovení kapitoly II Obecného nařízení o blokových výjimkách (typ 
výjimky) a na ustanovení českého práva, na kterých se podpora zakládá (t.j. z. 130/2002Sb.);  

• Výslovné vyloučení vyplacení podpory ve prospěch podniku, na který byl vydán inkasní příkaz 
po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná 
se společným trhem (čl. 1 odst 6. Obecného nařízení o blokových výjimkách); 

• Zajištění naplnění znaku motivačního účinku ve vztahu ke způsobilým výdajům: 
o pro malé a střední podniky je stanovena podmínka, že žádost o podporu musí být 

podána před zahájením prací (jinak není dána podmínka motivačního účinku a nelze 
využít blokové výjimky); 

o velké podniky další náležitosti dle čl. 8 odst 3. Obecného nařízení o blokových 
výjimkách. 

• Zpřístupnění na internetu po celou dobu trvání programu (výzvy) 

b) Náležitosti grantové žádosti 

• Čestné prohlášení o tom, že na účastníka nebyl vydán inkasní příkaz z důvodu vracení veřejné 
podpory čl. 1 odst. 6 Obecného nařízení o blokových výjimkách; 

• Čestné prohlášení, že nenaplňuje znaky podniku v obtížích dle čl. 1. odst. 7 Obecného 
nařízení o blokových výjimkách;  

c) Oznamovací povinnosti vůči Komisi (prostřednictvím ÚOHS) (Čl. 9 Obecného nařízení o 
blokových výjimkách) 

• Do 20 pracovních dnů od vstupu do režimu podpory předloží členský stát Komisi souhrn 
informací týkajících se tohoto opatření podpory. Komise neprodleně potvrdí přijetí 
uvedeného souhrnu a souhrny Komise zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na 
internetových stránkách Komise.  

Je-li jednotlivá podpora poskytnuta v rámci stávajícího režimu podpor na výzkumné a vývojové 
projekty podle článku 31, a pokud jednotlivá podpora přesahuje částku 3 mil. EUR, členské státy 
poskytnou Komisi prostřednictvím zavedené počítačové aplikace Komise ve lhůtě 20 pracovních dnů 
ode dne, kdy byla podpora příslušným orgánem poskytnuta, požadovaný souhrn informací na 
jednotném formuláři uvedeném v příloze II. 
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Příloha 3: Příklady inovací dle ČSÚ 
TA1 Produktová inovace 
Inovace produktu zahrnuje výrobky a služby, u kterých se charakteristiky nebo zamýšlené použití 
významně liší od předcházejících produktu podniku. Zahrnují se pouze významné změny technických 
specifikací, komponentu a materiálu, zakomponovaného softwaru, uživatelské přístupnosti nebo 
ostatních funkčních charakteristik. Na rozdíl od inovací procesu jsou přímo prodávané zákazníkům. 
Do inovací produktu se nezahrnují např.: 

- malé, nepatrné zlepšení; 
- rutinní aktualizace; 
- sezónní změny (např. oděvů); 
- přizpůsobení se jedinému zákazníkovi, které nezahrnuje odlišné vlastnosti produktu v 

porovnání s produkty poskytovanými zákazníkovi; 
- změny designu, které nemění funkční nebo technické charakteristiky výrobku či 

služby; 
- prodej nových výrobku a služeb nakoupených od jiných podniku (ale výrobky a služby 

vyvinuté a produkované organizační složkou podniku v zahraničí pro tuzemský podnik 
se zahrnují). 

Příklady inovací výrobku: 
Zavedení úplně nového výrobku; nahrazení vstupu materiály se zdokonalenými vlastnostmi (vzdušné 
textilie, lehké, ale pevné materiály, nano-textilie, plasty přijatelné pro životní prostředí atd.); 
zavedení nové nebo zdokonalené složky do již existujících výrobku (navigační systémy v dopravních 
nebo obslužných zařízeních (GPS), kamery v mobilních telefonech, atd.); zařízení domácností, které 
obsahuje software zvyšující uživatelskou přístupnost a komfort uživatelů; přidání nových funkcí do již 
existujících výrobku (oboustranný tisk, světlomety na kolo, které se mohou dobíjet pomocí USB 
portu, odpadkové koše se signalizací naplnění, atd.) 

Příklady inovací služeb: 
Zlepšení zákaznického přístupu, např. služba půjčovny aut, která umožnuje zákazníkům převzít a 
vrátit půjčené auto na dohodnutém místě; služba umožňující předplatit si DVD nosiče, v rámci které 
si zákazník za měsíční paušál muže objednat předem stanovený počet DVD nosičů pres internet s 
dodáním poštou/doručovací službou domu; služby pres internet (např. bankovnictví), systém placení 
úctu, elektronický nákup cestovních a divadelních lístku; nové formy záruk (např. rozšířená záruka na 
nový nebo použitý výrobek), spojení záruk s jinými službami např. s kreditními kartami, bankovními 
úcty nebo s věrnostními kartami; instalace plynového vytápění na terasách a ve vnějších částech 
restaurací a baru nebo reklamních obrazovek do autobusu, letadel nebo vkladu. 

TA2 Procesní inovace 
Inovace procesu se vyskytují v sektoru průmyslu, stejně tak jako ve službách, a zahrnují nové nebo 
zdokonalené výrobní metody či dodavatelské a distribuční systémy. Zahrnují se sem významné změny 
specifických technik, vybavení a/nebo softwaru za účelem zdokonalení kvality, efektivnosti nebo 
flexibility produkce či dodavatelské činnosti nebo snížení ohrožení (zátěže) životního prostředí či 
bezpečnostních rizik. 
Do inovací procesu se nezahrnují: 
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- malé, nepatrné zlepšení; 
- zvýšení schopnosti výroby nebo poskytování služeb přidáním výrobních nebo 

logistických systému, které jsou velmi podobné doposud používaným systémům; 
- inovace, které mají důležité propojení pro klienty, např. služby týkající se způsobu 

převzetí daného produktu (je považováno za inovace produktu). 

Příklady inovativních metod výroby nebo zpracování výrobku nebo služeb 
Instalace nové nebo zdokonalené výrobní technologie, např. automatické zařízení nebo snímače 
pracující v reálném čase, pomocí kterých je možno nastavovat či regulovat procesy; nové zařízení 
požadované pro nové nebo zdokonalené produkty; počítačem podporovaný vývoj produktu; 
efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálu nebo energie na jednotku výstupu (produkce). 
Příklady inovativních metod logistiky, dodávek nebo distribuce Zavedení čárkových kódu nebo 
pasivních cipu (RFID), které je možné identifikovat prostřednictvím radiového signálu/mikrovlnného 
signálu za účelem monitorování materiálu procházejících pres distribuční řetězce; GPS navigační 
systémy a satelitní systémy pro dopravní zařízení (i mýtná brána a zařízení s ní související); 
automatizovaná zpětná vazba na dodavatele za použití elektronické výměny dat. 

Příklady inovativních podpůrných činností 
Zavedení softwaru na identifikaci optimálních dodavatelských cest; nový nebo zdokonalený software 
nebo jiný program pro systémy 
prodeje, účtování a údržby. 
 
TA12 Organizační inovace 
Organizační inovace zahrnují významné změny podnikatelské praxe, organizace pracovních míst nebo 
vnějších vztahu s jinými podniky či institucemi s cílem zkvalitnit inovační kapacitu podniku či 
charakteristiky výkonnosti, jako např. kvalitu a efektivnost pracovních toku či včasnou reakci na 
příležitosti či krize. Organizační inovace obvykle zahrnují změny více částí dodavatelského řetězce a 
jsou méně závislé na technologiích jako inovace procesu. 
Do organizačních inovací se nezahrnují: 

- změny v manažerské strategii, pokud nejsou spojené s významnými organizačními 
změnami; 

- zavedení nové technologie, která se používá jen v jednom oddělení podniku (např. ve 
výrobě). Tento typ se považuje za inovace procesu. 

- jednoduché rozšíření již stávajících organizačních změn v rámci podniku či podnikové 
skupiny. Například: reorganizace pracovních úkolu není považována za organizační 
inovaci, pokud již byla zavedena v jiné části podniku. 

Příklady inovovaných obchodních praktik: 
Zřízení oficiálních nebo neformálních pracovních týmu s cílem zkvalitnit přistup k poznatkům a jejich 
výměnu mezi jednotlivými odděleními podniku (marketing, výzkum, výroba atd.); zavedení standardu 
kontroly kvality pro dodavatele a subdodavatele; podpora manažerských systému pro optimalizaci 
rozdělení zdrojů počínaje dodavatelskými vstupy až po konečnou dodávku produktu; zavedení 
skupinových nebo individuálních stimulu; zavedení práce z domova s využitím informačních 
technologií (teleworking) nebo tzv. „bezpapírové" kanceláře (paperless office) s důrazem na redukci 
užívání tištených dokumentu. 
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Příklady inovativních změn v organizaci práce: 
Snížení nebo zvýšení počtu úrovní managementu; změny zodpovědnosti jako např. pověření 
zaměstnanců s podstatně vyšší zodpovědností pro vykonávání kontrol pracovních procesu výroby, 
distribuce a prodeje; zavedení systému práce vysokého výkonu (HPWS) spojeného s horizontální 
hierarchickou strukturou, rotací pracovních míst, zřízení týmu se samostatnou odpovědností, řešení 
více úloh najednou, nahrazení vertikálních komunikačních kanálu horizontálními; nové vzdělávací a 
školící systémy pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců; vytvoření nového oddělení např. rozdělením 
managementu marketingu a výroby do dvou oddělení. 

Příklady inovativních změn ve vnějších vztazích: 
Využití metody „outsourcingu" pro úlohy výzkumu nebo pro požadavky výroby, tj. řešení těchto úloh 
na základě objednávky u jiné firmy subdodavatelským způsobem, pokud by řešení těchto úloh ve 
vlastní režii vyžadovalo změnu organizace pracovních toku v podniku; využití aliancí, které vyžaduje 
úzkou spolupráci se zaměstnanci z jiných institucí (včetně výměnných pobytů zaměstnanců). 

TA13 Marketingová inovace 
Marketingové inovace zahrnují významné změny způsobu obchodování s výrobky a službami, včetně 
změn designu a obalu. Musí být využito v rámci podniku poprvé. Například: první využití 
marketingové metody „product placement" na internetu pro jeden výrobek je považováno za inovaci, 
pro další výrobek či produktovou radu již není považováno za inovaci (postrádá prvek novosti použití 
metody). 
Do marketingových inovací se nezahrnují: 

-  rutinní a sezónní změny jako např. módní změny oděvu; 
-  reklamace nebo inzerce, pokud nejde o reklamu nebo inzerci, která je uvedena 

poprvé a je založená na využití nového mediálního prostředku. 

Příklady inovovaného designu a balení: 
Nový design existujících produktu jako např. přenosné paměťové karty upravené na nošení jako 
šperk; nový design spotřebních předmětu např. přístroje navrhnuté pro velmi malé místnosti; 
modifikovaný způsob balení určený pro specifické trhy (rozdílné vazby a rezy písma té samé knihy pro 
děti a dospělé). 

Příklady inovovaných metod prodeje (propagace): 
Nový způsob seskupení existujících výrobku a služeb do tzv. balíku s cílem zaujmout část trhu; vývoj 
obchodních známek pro nové produkty; první uvedení produktu na trh na základě názoru vedoucích a 
slavných osobností nebo jednotlivých skupin, které stanovují módní nebo výrobní trendy; zacílení 
marketingu na určité části populace na základe osobních informací – tyto informace mohou být 
sebrané na úrovni jednotlivců, kteří navštěvují internetové stránky za účelem získání informací nebo 
jsou zapojeni do výherních akcí typu „nejčastější zákazník či kupující"; první využití sociálních sítí pro 
marketing. 

Příklady inovovaného umístění výrobku (product placement) 
První umístění nabídky produktu v televizi, v knihách, filmech atd.; mediální programové změny 
zaměřené na specifické instituce jako např. uzavřené televizní okruhy pro nemocnice, které obsahují 
vzdělávací programy na podporu prodeje specifických produktu; skladové prodeje (specifické 
prodejní místnosti v rámci obchodního domu), které jsou dostupné jen pro držitele kreditních nebo 
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prémiových karet daného obchodního domu; první využití exklusivního obchodování jako je prodej 
luxusních výrobku ve specializovaných prodejnách. 

Příklady inovovaných metod oceňování výrobku a služeb 
První užití variabilního oceňování výrobku nebo služeb s cenou odlišnou podle casu nákupu, lokality 
kupujícího atd.; první užití metody zaváděcí ceny pro proniknutí na trh a získání tržního podílu; první 
užití systému slev prostřednictvím věrnostních karet. 
 
Seznam zde uvedený je pouze ilustrativní a nikoliv vyčerpávající. Má sloužit jako pomůcka k 
lepšímu pochopení jednotlivých druhu inovací. 
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