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Úvod 
Malí a støední podnikatelé hrají v souèasnosti významnou úlohu pøi vytváøení nových pracovních 
pøíležitostí a všeobecnì pùsobí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie 
považuje tento sektor za páteø evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zamìstnanosti a sociální 
integrace. Èeská republika se již stala zemí, ve které má další vývoj sektoru malého a støedního 
podnikání (vzhledem k jeho významu v ekonomice), podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i 
sociální vývoj zemì a jednotlivých jejich regionù. 

Jestliže se 90. léta minulého století vyznaèovala do znaèné míry dùrazem na kvantitativní aspekty 
rozvoje malého a støedního podnikání, je období po vstupu Èeské republiky do Evropské unie spojeno 
s rostoucí potøebou posilování kvality sektoru malých a støedních podnikatelù. Tato kvalita je 
vyjádøena v jejich schopnosti obstát v konkurenci na lokálním, národním i mezinárodním trhu nikoliv 
pouze v dùsledku levné pracovní síly, ale i v dùsledku rostoucí efektivnosti podnikatelské èinnosti, 
schopnosti poznat a flexibilnì reagovat na podnikatelské pøíležitosti. 

To vše platí v dvojnásobné míøe pro hl. m. Prahu, na jejímž ekonomickém profilu i celkové 
hospodáøské výkonnosti se sektor malých a støedních podnikatelù (po rozsáhlé privatizaci a následné 
transformaci ekonomické základny v 90. letech) podílí velmi silnou mìrou. Pro pražský sektor MSP je 
pøitom typický jeho znaèný podíl na utváøení celkové hospodáøské specializace mìsta, èili orientace 
na odbyt na nadregionálních resp. mezinárodních trzích. Dalším typickým znakem pražského MSP je 
jeho nadprùmìrné (v porovnání se situací v ÈR) zamìøení na obory s vyšší pøidanou hodnotou. Výše 
zmínìný proces posilování kvality sektoru malých a støedních podnikù tedy v Praze již probíhá, a to – 
prozatím – bez jakékoli významné veøejné podpory, èili výhradnì s využitím „pøirozených“ 
pozitivních lokalizaèních faktorù, které hlavní mìsto nabízí.      

Tento spontánní rozvoj MSP v Praze však v souèasnosti již naráží na objektivní „mantinely“. Dnešek -  
a nepochybnì i další léta – jsou proto obdobím, ve kterém bude nutné podpoøit a urychlit ty zmìny v 
sektoru malých a støedních podnikatelù, které jsou potøebné k zachování a zvýšení jeho 
konkurenceschopnosti. Zvláštní význam má v tomto smìru podpora smìøující k posilování a 
rozšiøování skupiny podnikù støední i menší velikosti schopných pozitivnì reagovat na výzvy, které s 
sebou pøináší globalizace, napø. zásluhou vstupu znaèného objemu zahranièních investic a tlaku na 
vysoké inovaèní tempo ve zvládaných technologiích i charakteru produkce. Neménì dùležitý je však v 
Praze i další rozvoj malého a støedního podnikání v oborech vytváøejících potøebnou diverzifikaci 
struktury ekonomiky, zamìstnanost na lokální úrovni a kvalitu života spojenou s dostupností služeb.  S 
tím je spojená potøeba posilování sklonu k podnikavosti jako pøirozené i zámìrnì rozvíjené vlastnosti 
a schopnosti. 

Obecný potenciál malého a støedního podnikání v Praze vystupuje aktuálnì do popøedí v souvislosti 
s globální hospodáøskou recesí, která se nevyhnula ani ÈR. Flexibilita a inovaèní schopnosti malých a 
støedních podnikatelù se mohou stát jedním ze zdrojù pøekonání krize a rùstu zamìstnanosti. Souèasnì 
však platí, že jsou to právì malí a støední podnikatele, které souèasný konjunkturní propad postihuje 
nejcitelnìji, a to zejména v dùsledku jejich nižší kapitálové vybavenosti, obtížnìjšího pøístupu 
k informacím a znaèné citlivosti na vývoj systémových podmínek v celkovém podnikatelském 
prostøedí. Právì objektivní hendikep, s nímž tento sektor vstupuje do hospodáøské soutìže, je trvalým 
– a dnes zvláš� aktuálním – dùvodem existence veøejných podpor malého a støedního podnikání.  

Veøejná podpora MSP má pøitom dvì základní podoby: podpory pøímé, smìøující k posílení 
kapitálové vybavenosti podnikù, a podpory nepøímé vytváøející obecnì pøíznivé systémové (právní), 
infrastrukturní a informaèní podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit.  

Obì formy mají v Praze smysl, a obì by mìly být úèelnì provázány (napø. v podobì komplexního 
mìstského Programu podpory podnikání). V dané chvíli ovšem zùstává potenciál koordinace znaènì 
zúžen, a to proto, že jediným zdrojem pøímých podpor ve prospìch MSP Operaèní program 
Praha – Konkurenceschopnost (OPPK). Je proto žádoucí se nejprve zamyslet nad úèelností dalšího 
využití tohoto nástroje. Toto zamyšlení se opírá o tyto následné kroky, smìøující ke konkrétním 
doporuèením pro nejbližší Výzvu OPPK: 

a) analýzy projektových žádostí (podaných/ schválených v 1. a 2. výzvě) 
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z hlediska odvětví (OKEČ/ CZ - NACE) a velikosti žadatele a z hlediska 
územní lokalizace projektu, 

b) zhodnocení struktury projektových žádostí ve vztahu k záměrům 
aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy a dokumentu 
OPPK, 

c) definici silných a slabých stránek věcného zaměření 1. a 2. výzvy 3.3. 
OPPK, 

d) doporučení ke struktuře žadatelů (z hlediska jejich odvětví a velikosti) 
a zaměření a rozsahu projektů v 3. výzvě.      

 

 

1. Vymezení pojmu malého a středního podnikání 
 

Pro potřeby dané studie je využívána „evropská“ definice daného podnikatelského segmentu, tedy za 
støední podnikatele jsou považování ti, kteøí zamìstnávají 50 – 249 zamìstnancù, za malé podnikatele 
ti, kteøí zamìstnávají 10 – 49 zamìstnancù a za mikropodnikatele ti, kteøí zamìstnávají ménì než 10 
zamìstnancù.   

 

 
 

Podnikem se zde pøitom rozumí každý subjekt vykonávající hospodáøskou èinnost, bez ohledu na 
jeho právní formu. K tìmto subjektùm patøí zejména osoby samostatnì výdìleènì èinné a rodinné 
podniky vykonávající øemeslné èi jiné èinnosti a obchodní spoleènosti nebo sdružení, která bìžnì 
vykonávají hospodáøskou èinnost. 

Pro úplnost budiž konstatováno, že zvolená definice nebere zøetel ani na další v praxi používaná 
èlenìní podnikatelského sektoru v ÈR (napø. Èeská správa sociálního zabezpeèení (ÈSSZ) rozdìluje 
firmy na 3 skupiny – OSVÈ (bez zamìstnancù), malé organizace (do 25 zamìstnancù) a organizace (s 
více než 25 zamìstnanci). 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kategorie_podniku.PNG�
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2. Analýza projektových žádostí podaných a schválených v 1. a 2.  Výzvě 
OPPK 
 

2.1. Souhrnná analýza projektových žádostí podaných a schválených v 1. a 2. Výzvě OPPK 

V rámci oblasti podpory 3.3. OPPK dosud proběhly 2 výzvy k podávání projektových žádostí o 
podporu. Šlo jednak o 1. Výzvu realizovanou na jaře 2008, v níž bylo celkem podáno 84 
projektových žádostí, ze kterých bylo doporučeno k financování 31, jednak šlo o 2. Výzvu 
realizovanou na jaře 2009, v níž bylo celkem podáno 116 projektových žádostí, ze kterých bylo 
doporučeno k financování 36 

Na 1. Výzvu bylo alokováno 70 mil. Kč, částka však byla rozhodnutím RHMP navýšena na 120 mil. 
Kč. V druhé výzvě šlo o 150 mil. Kč. Znamená to, že z cca 570 mil. Kč (při současném kurzu Eura) 
určených na podporu z veřejných zdrojů v rámci finančního rámce oblasti podpory 3.3. tyto 2 výzvy 
vyčerpaly 47% (ve skutečnosti o něco málo méně - vzhledem k tomu, že ani v jednom případě nebyly 
alokované prostředky zcela dočerpány). Jde nepochybně o plnění uspokojivé, které je i dobrým 
základem pro následující výzvu (výzvy) v roce 2010.  

Vzhledem k hospodářskému poklesu, který se dotýká i Prahy a který má silný dopad právě na sektor 
MSP, by bylo ekonomicky i politicky žádoucí nabyté zkušenosti z 1. a 2. Výzvy právě v roce 2010 
využít k masívnější alokaci prostředků. Řádově cca v rozměru mírně pod součtem prostředků 
uplatněných v 1. a 2. Výzvě (cca 240 mil. Kč), tak aby na zbývající léta plánovacího období (2011 – 
2013) zbylo již jen cca 13% prostředků OPPK. V předchozích výzvách prokázaný násobný „přebytek“ 
projektových žádostí ukazuje na ekonomickou neopodstatněnost respektování pravidla rovnoměrné 
alokace prostředků v jednotlivých letech platnosti OPPK.        

Pokud jde o velikost projektů (měřeno objemem způsobilých výdajů projektů v mil. Kč), na které byla 
podpora požadována, je velmi diferencovaná: od cca 0,7 po 16 mil. Kč. Přitom obě výzvy pracovaly 
pouze se stanovením minimální přípustné výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální 
projekt – ta činila 0,5 mil. Kč. Žadatele (jejichž projekty vesměs splňovaly znaky veřejné podpory) 
ovšem byli motivování při tvorbě svých projektových žádostí i podmínkami pravidla de minimis (tj. 
výše dotace mohla činit max. 200 tis. EUR na tři roky), navíc s podmínkou, že procentuální výše 
dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu.  

Tato formální omezení ovšem vysvětlují zastoupení jednotlivých velikostních skupin projektů, a 
zejména jejich diferencovanou úspěšnost, jen z části. Níže uvedená tabulka dokumentuje, že polovina 
(50%) projektových žádostí pracovala se způsobilými výdaji v rozmezí 2 – 6 mil. Kč. Tato skupina 
byla také nejúspěšnější. V tomto ohledu jim mohly „konkurovat“ jen projekty nejmenší (pod 1 mil. 
Kč), zatímco projekty přesahující hranici 6 mil. Kč způsobilých výdajů, jakkoli byly také v celkovém 
souboru žádostí významně zastoupeny, zaznamenávají velký propad úspěšnosti. Jak řečeno, evidentně 
nejde jen důsledek aplikace pravidla de minimis, nýbrž odráží se zde nižší efektivnost velkých 
projektů, pokud jde o relaci vynaložených prostředků projektu a jejich měřitelných výstupů. Nižší 
efektivnost větších projektů přitom není jejich absolutní vlastností, ale je důsledkem relativního 
srovnávání s projekty menšími, v němž se odrážejí zejména odvětvová specifika „malých“ a „velkých“ 
projektů (viz dále). Pro „spravedlivé“ porovnávání projektů se ukazuje nezbytné obě výše uvedené 
skupiny při vypisování výzev i při hodnocení projektových žádostí oddělit.  Tato skutečnost by se 
nepochybně měla stát důležitou inspirací při koncipování podmínek výzev v rámci oblasti podpory 
3.3. OPPK v roce 2010. 

Tato inspirace vystupuje do popředí ve vztahu k dalším dvěma aktuálním faktorům rozvoje MSP v 
Praze: 

• globální hospodářská krize, ústící do obecně zhoršených podmínek i pro sektor malého a 
středního podnikání v Praze a vytvářející objektivně silnější „poptávku“ po veřejné podpoře 
tohoto sektoru. Za těchto okolností je účelné vědomě preferovat takou nabídku podpor 
z OPPK, která podpoří větší počet malých a středních podnikatelů, třeba na základě v průměru 
menších projektů,    
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• výjimečná možnost využít do konce roku 2010 podpory v režimu tzv. Přechodného rámce, 
kterým Evropská komise modifikuje pravidlo de minimis (z 200 tis EUR na 500 tis. EUR) a 
který je chápán právě jako protikrizové opatření k oživení sektoru MSP. Přechodný rámec je 
naopak třeba využít k podpoře větších projektů, které mohou účinněji ovlivnit budoucí 
konkurenceschopnost ekonomické základny Prahy.  Aby se zvýšil tlak na efektivnost těchto 
větších projektů (oproti zkušenostem z předchozích výzev), je třeba jednak zvýšit motivaci 
potenciálních žadatelů, a to zvýšením jejich spoluúčasti na realizaci podpořených projektů 
(např. stanovením výše dotace na 60 % místo dosud standardních 80%). Současně je žádoucí 
při hodnocení těchto větších projektů zvýšit náročnost na jejich skutečně inovační obsah a 
modifikovat (vzhledem ke zhoršující se situaci na pražském trhu práce), tedy zpřísnit 
požadavek na jejich přínos, pokud jde o tvorbu nových pracovních příležitostí (k obojímu viz 
dále). Uplatnění režimu tzv. Přechodného rámce v OPPK – 3.3. by se jednoznačně mělo dít 
s důrazem na programovací princip SF EU, princip koncentrace. Čili záměrem u této 
skupiny projektů by mělo být podpořit sice menší počet projektů, ale za to projektů s větším 
dopadem na modernizaci ekonomické základny hl. m. Prahy.        

 

Projektové žádosti celkem  Schválené žádosti Úspěšnost 

Způsobilé 
výdaje 
projektů 
(mil. Kč) 

1. 
výzva 

2. výzva Celkem Způsobilé 
výdaje 
projektů 
(mil. Kč) 

1. 
výzva 

2. 
výzva 

Celkem Celkem 1. a 2. 
Výzva 

0 – 1 3 4 7 0 – 1 2 2 4 57% 

1 – 2 7 10 17 1 – 2 2 2 4 24% 

2 – 3 8 11 19 2 – 3 4 7 11 58% 

3 – 4 12 18 30 3 – 4 5 3 8 27% 

4 – 5 9 10 19 4 – 5 6 5 11 58% 

5 – 6 13 19 32 5 – 6 8 9 17 53% 

6 – 10 24 36 60 6 – 10 3 5 8 13% 

10 a více 8 8 16 10 a více 1 1 2 12% 

Celkem 84 116 200 Celkem 31 34 65 32% 

Poznámka: šrafováním označeny velikostní skupiny s více než 50% úspěšností. 

 

Projekty schválené k financování v obou dosavadních výzvách významně přispívají k naplňování 
hodnotících kritérií OPPK. Na druhé straně stávající zkušenosti s výsledky obou realizovaných výzev 
signalizují i vážné problémy. K nim patří: 

• skutečnost, že žadatele masově (viz dále) chápou sebe sama jako „přípustné“ žadatele na 
základě toho, že jedno z jejích „firemních“ CZ – NACE (často navíc nikoli to, které odpovídá 
hlavní činnosti podniku) odpovídá seznamu podporovaných činností, třebaže odvětvové 
určení aktivity samotného projektu tomuto seznamu neodpovídá. Toto „nedopatření“, které 
znamená nutnost vyřazení projektové žádosti již ve fázi formální kontroly, přináší 
podnikatelům zbytečné finanční ztráty na zpracování žádostí.  Zabránit mu lze jasnou 
deklarací nutné souběžné shody „firemní“ i „projektové“ CZ – NACE se seznamem 
podporovaných činností ve výzvách a propagací této povinnosti ve styku s potenciálními 
žadateli,      

• často objektivně nízký inovační obsah předkládaných projektů (třebaže sami žadatele jsou 
subjektivně přesvědčeni o opaku). Jakkoli je obtížné hodnotit a srovnávat míru 
„pokrokovosti“ projektů v různých odvětvích, je třeba při posuzování projektových žádostí 
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zvýšit váhu kritéria stupně inovací, resp. některé zvláště obtížně hodnotitelné inovace bez 
bezprostředního efektu pro odbyt firmy žadatele (konkrétně tzv. organizační a obchodní 
inovace) zcela vyloučit. Rovněž je efektivní omezit (v porovnání se samotným OPPK) i 
specifické způsobilé výdaje, tak aby podpora směřovala bezprostředně k produktivnímu 
obsahu projektu. V dvojnásobné míře je nezbytné tyto požadavky aplikovat o větších 
projektů,   

• zatím nízký zájem začínajících podnikatelů o podporu z OPPK. Nabídka podpor z OPPK 
3.3. dosud více oslovuje „firmy s historií“, přestože ani v OP samotném, ani v podmínkách 
dosud realizovaných výzev není ani explicitně, ani implicitně zabudována žádná 
diskriminace začínajících podnikatelů, ba spíše naopak. Řešit tento problém lze ovšem jen 
intenzivnější propagací OPPK mezi podnikatelskou veřejností (např. v součinnosti 
s Živnostenskými úřady), maximum, čeho lze při samotné přípravě výzev pro rok 2010 v této 
záležitosti učinit, je neklást začínajícím podnikatelům žádné dodatečné překážky. Znamená 
to, že zejména výzva orientovaná na menší projekty by měla být koncipována jako 
maximálně otevřená.        

 

Doporučení:  

• v roce 2010 realizovat 2 výzvy OPPK – 3.3., jednu (3. Výzva) orientovanou na podporu 
malých projektů, druhou (4. Výzva) orientovanou na podporu projektů větších, 

• Souhrnnou alokaci prostředků na obě výzvy stanovit mírně nad souhrn alokace 1. a 2. Výzvy, 
tedy cca 240 mil. Kč, s následujícím rozdělením na jednotlivé výzvy: 3. Výzva = 95 mil. Kč, 
4. Výzva = 145 mil. Kč. 

• Pro 3. Výzvu stanovit nejen minimální ale i maximální přípustnou výši celkových způsobilých 
výdajů na jeden individuální projekt, a to v rozmezí 0,5 – 6,0 mil. Kč.   

• Pro 4. Výzvu stanovit jako minimální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů na jeden 
individuální projekt na 12 mil. Kč. 

• Pro 3. Výzvu uplatnit u projektů splňujících znaky veřejné podpory pravidlo de minimis v 
„klasické“ formě, tj. že výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky, avšak s podmínkou, 
že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % způsobilých výdajů projektu. 

• Pro 4. Výzvu uplatnit u projektů splňujících znaky veřejné podpory pravidlo de minimis v 
režimu tzv. Přechodného rámce, tj. výše dotace bude max. 500 tis. EUR na tři roky avšak s 
podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 60 % způsobilých 
výdajů projektu. 

• U 3. i 4. Výzvy stanovit jako povinnost deklarací nutné souběžné shody „firemní“ i 
„projektové“ CZ – NACE se seznamem podporovaných činností ve výzvách.      

• U 3. i 4. Výzvy vytvořit větší tlak (než dosud) na vyšší inovační potenciál podpořených 
projektů. Proto se doporučuje již ve výzvách samotných omezit výčet způsobilých výdajů 
(vypustit ty položky, které vedou pouze k organizačním inovacím, snižují důraz na 
modernizaci technologické základny apod.). 

• U 4. Výzvy suspendovat podmínku (viz Implementační dokument), že součástí 
podporovaných aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro 
subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním 
trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). Tato podmínka by neměla být v dané 
výzvě hodnotícím kritériem. Tím by se měl stát absolutní počet vytvořených pracovních 
míst bez rozlišení jejich charakteru. 

 

2.2. Analýza projektových žádostí dle specifických hledisek 

 

2.2.1. Četnost a struktura žadatelů 
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V úhrnu 200 projektových žádostí, shromážděných v průběhu 1. a 2 . Výzvy, podalo 187 žadatelů. 
Znamená to, že část žadatelů podala více projektových žádostí, konkrétně 12 podalo žádost dvakrát a 1 
dokonce třikrát. V těchto opakovaných žádostech šlo vesměs o to, že stejný (či jen mírně 
modifikovaný) projekt byl uplatněn stejným subjektem v 1. a následně v 2. Výzvě, v jednom případě 
byly navíc stejným subjektem podány 2 žádosti (na různé projekty) i v rámci 1. Výzvy. 

Z těchto 187 žadatelů mělo sídlo na území Prahy naprostá většina. Pouze 4 žadatele byli mimopražští, 
své projekty však mínili realizovat (v souladu s podmínkami OPPK) na území Prahy. 

Podíl žadatelů do 1. a 2. Výzvy OPPK, sídlících v Praze (183), na celkovém počtu pražských malých a 
středních podnikatelů (cca 261 tisíc) je v nominálním vyjádření zcela zanedbatelný, fakticky jde o 
zlomky promile. Tento vztah přitom platí de facto rovnoměrně i pro všechny odvětví.  

Zvyšovat tento podíl přitom není příliš účelné – vzhledem k finančním alokacím podpory by to vedlo 
jen k mrhání soukromými finančními zdroji žadatelů, jejichž náklady na zpracování a podání jedné 
projektové žádosti se v průměru pohybují kolem 120 tis. Kč. Lze odhadnout, že již při zájmu cca 2000 
žadatelů o uplatnění projektu (což by stále představovalo jen cca necelé 0,8% úhrnu zájmové skupiny 
MSP v Praze), by snaha o získání podpory znamenala pro MSP fakticky bilanční finanční ztrátu. 
Navíc je třeba zde počítat s výraznou implementační barierou v podobě naprosto nedostatečných 
personálních kapacit na straně Řídícího orgánu (zde konkrétně oddělení grantových schémat z EU, 
Odboru rozpočtu     

Další výzvy OPPK by tedy rozhodně neměly být provázeny kampaní vedoucí k extenzivnímu 
rozšiřování počtu zájemců o podporu – záměrem by mělo být stabilizovat počet žadatelů na cca 
jednom stu na každou výzvu, snažit se však, aby tito žadatelé byli, z hlediska zájmu Prahy na rozvoji 
konkurenceschopného  MSP, ti „praví“.         

          

2.2.2.  Analýza dle odvětví žadatelů 

Jednotlivá odvětví pražské ekonomiky, v nichž působí malí a střední podnikatelé se vyznačují různými 
technologickými i odbytovými charakteristikami. Výrazně se liší svými nároky na objem nutného 
provozního kapitálu i na počet a strukturu zaměstnanců. Konečně se liší i tím, do jaké míry jsou 
dostupné a atraktivní právě pro sektor MSP. 

Všechny tyto rozdíly ústí do různé intenzity zájmu malých a středních podnikatelů jednotlivých 
odvětví o podpory z OPPK, jak to dokládá rozbor odvětvové příslušnosti žadatelů z 1. a 2. Výzvy. 

Odvětví jsou v tomto rozboru definována dle jednotné evropské klasifikace CZ - NACE (klasifikace 
ekonomických činností), a to ve shodě s klasifikací, kterou OPPK používá při vymezování 
podporovaných aktivit oblasti podpory 3.3.  

Tato klasifikace umožňuje diferencovanou hloubku členění ekonomických činností – k tomu viz 
Příloha č. 1 této studie, kde je uveden celý soubor CZ – NACE. V rámci dané analýzy je jako 
dostačující využito pouze členění na základní odvětví (první dvě čísla klasifikace CZ – NACE), 
třebaže v uskutečněných výzvách OPPK – 3.3. je v některých případech (ve výčtu přípustných činností 
podpory) operováno i s pododvětvími.    

 

 

Projektové žádosti celkem  Schválené žádosti Úspěšnost 

NACE 1. výzva 2. výzva Celkem NACE 1. výzva 2. výzva Celkem 
1. a 2. Výzva 
celkem 

10 7 4 11 10 3 0 3 27% 
13 1 0 1 13 0 0 0 0% 
16 0 3 3 16 0 1 1 33% 
17 1 1 2 17 0 1 1 50% 
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18 8 7 15 18 3 1 4 27% 
25 3 2 5 25 1 0 1 20% 
26 1 1 2 26 1 0 1 50% 
27 3 3 6 27 2 0 2 33% 
28 1 1 2 28 1 0 1 50% 
31 1 0 1 31 1 0 1 100% 
32 1 2 3 32 1 1 2 66% 
33 0 1 1 33 0 0 0 0% 
37 0 1 1 37 0 0 0 0% 
38 0 1 1 38 0 1 1 100% 
41 (0) 0 2 2 41 0 0 0 0% 
43 4 2 6 43 0 0 0 0% 
46 (0) 6 12 18 46 3 3 6 33% 
47 (0) 5 4 9 47 2 1 3 33% 
55 (1) 1 0 1 55 1 0 1 100% 
56 (1) 3 1 4 56 2 0 2 50% 
58 (0) 0 5 5 58 0 1 1 20% 
59 1 1 2 59 1 0 1 50% 
62 5 8 13 62 1 1 2 15% 
63 1 1 2 63 0 0 0 0% 
68 (0) 3 4 7 68 0 2 2 29% 
69 1 2 3 69 0 0 0 0% 
70 2 5 7 70 0 0 0 0% 
71 (0) 3 2 5 71 2 1 3 60% 
72 1 2 3 72 0 0 0 0% 
73 (0) 9 13 22 73 1 3 4 18% 
75 1 4 5 75 0 3 3 60% 
77 (0) 1 0 1 77 1 0 1 100% 
79 (1) 1 0 1 79 0 0 0 0% 
82 (0) 1 0 1 82 0 0 0 0% 
85 (0) 2 2 4 85 0 2 2 50% 
86  4 15 19 86 3 8 11 58% 
93 1 4 5 93 1 4 5 100% 
95 (0) 1 0 1 95 0 0 0 0% 
Celkem 84 116 200 Celkem 31 34 65 32% 

Pozn: šrafováním označeny parciální a celkové extrémní hodnoty. V prvém sloupci znamenají číselné značky: (0) = NACE 
hlavní činnosti žadatele v obou výzvách nepřípustné (74 projektů), žadatel přesto způsobilí a) z důvodu NACE vedlejší 
činnosti (30), b) z důvodu přípustného NACE projektu (17), vyloučeno při formální kontrole (27). (1) = NACE přípustné jen 
v 1. Výzvě. 

 

Podíly počtu žadatelů vůči celkovému počtu malých a středních podnikatelů v příslušných odvětvích 
se sice liší (od méně než 0,1 promile po 4,2%), jsou ale vesměs tak zanedbatelné (viz 2.2.1.), že z nich 
nelze odvozovat pro orientaci výzev OPPK – 3.3. v roce 2010 žádnou inspiraci.  

Jisté poučení naopak přináší fakt, že i v řadě odvětví, které dosud vyhlášené výzvy podporovaly, se 
neobjevil ani jeden zájemce. Jde o tyto odvětví (označeno číslem CZ – NACE): 11, 14, 15, 20, 21, 22, 
23, 24, 29, 30, 39, 61, 74, 80, 81, 87, 88, 90, 91 a 96. Znamená to, že ze 46 „přípustných“ odvětví jich 
zůstalo zcela bez odezvy 20 (přes 40%)!  
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Důvody této absence jsou v zásadě dvojí, a ty také rozhodují o tom, jak perspektivní je počítat s těmito 
odvětvími při přípravě výzev OPPK – 3.3. v roce 2010. Jednak existují odvětví s vysokou 
kapitálovou náročností, v jejichž výkonech z tohoto titulu dominují velké firmy (často s účastí 
zahraničního kapitálu), a na sektor MSP v těchto odvětvích zbývají (často pod tvrdým konkurenčním 
tlakem a proti vůli a zájmům MSP) pouze sekundární aktivity s malým inovačním potenciálem 
(dodávky dílů, opravy apod.). V těchto případech nelze ani v roce 2010 očekávat znatelný zájem ze 
strany MSP o podporu z OPPK v kategorii malých projektů. Jde o taková odvětví jako je výroba 
nápojů (11), oděvní průmysl (14), kožedělný průmysl (15), chemický průmysl (20), farmaceutický 
průmysl (21), gumárenský průmysl (22), hutnictví želena a neželezných kovů (23, 24), výroba vozidel 
(29, 30), telekomunikace (61). Prolomit dosavadní bariéru nezájmu MSP v těchto odvětvích znamená 
otevřít sektoru MSP možnost čerpat podporu na větší projekty. Rozhodně současné „mlčení“ 
malých a středních podnikatelů v těchto odvětvích není samo o sobě důvodem vyřazovat tato odvětví z 
„přípustných“ aktivit podpory.   

Druhým případem jsou odvětví, kde sektor MSP buď sehrává doplňkovou roli ve vztahu k aktivitám 
realizovaným veřejným sektorem (bezpečnost – 80, sociální péče – 87 a 88, umění – 90, knihovnictví 
– 91, ostatní osobní služby – 96), nebo je vysoce závislá na zakázkách veřejného sektoru (sanace – 39, 
odborné činnosti – 74, péče o krajinu – 81). V těchto případech se zdá nezájem MSP v těchto 
odvětvích o podpory z OPPK trvalým jevem, na kterém detailní nastavení budoucích výzev zřejmě 
není schopné mnoho změnit. Důvodem je, že pro tuto skupinu MSP jsou nepoměrně atraktivnější 
formou „podpory“ jejich aktivit běžné ekonomické vztahy s veřejným sektorem, v podmínkách Prahy 
zpravidla s veřejnou správou hl. m. Prahy.  Tyto aktivity lze tedy (i na základě stávajících zkušeností) 
z okruhu podporovaných činností bez velkého rizika pro rozvoj MSP v Praze vyloučit.        

 

Exaktní poučení přináší i odvětvový rozbor podaných a schválených žádostí (viz výše uvedená 
tabulka). Z konfrontace extrémních relativních hodnot zájmu žadatelů v jednotlivých odvětvích (v 
jednotlivých výzvách i celkem) s údaji o relativní úspěšnosti jejich žádostí lze dospět k tomuto výčtu 
odvětví nadějných i pro výzvy v roce 2010.  

• Potravinářství (10)  
• Polygrafie (18) 
• Výroba elektrických zařízení (27) 
• Nábytkářství (31) 
• Odpadové hospodářství (38) 
• Stravování (56)  
• Informační technologie (62)   
• Zdravotní péče (86) 

• Papírenství (17) 
• Výroba počítačů (26) 
• Výroba strojů (28) 
• Ostatní zpracovatel. průmysl (32) 
• Ubytování (55) 
• Televize a video (59) 
• Veterinářství (75) 
• Rekreační činnosti (93) 

 

I v těchto „jasných“ případech je ovšem užitečné brát v úvahu kapitálovou náročnost produkce a 
význam MSP v jednotlivých odvětvích. Z této konfrontace např. vychází, že v případě polygrafie má 
smysl se orientovat v podpoře zejména na větší projekty a naopak v případě ubytování a stravování na 
projekty menší.    

 

Doporučení:  

• V zájmu efektivního využití podpor OPPK – 3.3.. zejména v zájmu koncentrace na odvětví 
s velkým potenciálem poptávky po podpoře projektů s vyšším inovačním obsahem lze ve 
výzvách roku 2010 generelně z podporovaných odvětví vyloučit tato odvětví:  textilní 
průmysl (13), dřevozpracující průmysl (16), výroba kovových konstrukcí (25), opravy strojů 
(33), čištění odpadních vod (37), zpracování dat (63.1), poradenství v řízení (70), výzkum a 
vývoj (72), bezpečnost (80), sociální služby (88), osobní služby (96). 

• U zbývajících, tedy podporovaných odvětví je třeba rozlišovat jejich objektivní preference 
v zájmu o podporu menších či větších projektů 
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• Výše uvedený výběr podporovatelných a nepodporovatelných odvětví je nutné chápat jen jako 
předběžný, neboť o konečném výběru musí spolurozhodovat i strategický zájem Prahy na 
rozvoji vybraných odvětví, jakožto odvětví perspektivní specializace pražské ekonomické 
základny (viz kapitola 3. této Studie). Z tohoto hlediska záleží vždy na vyhlašovateli výzev, 
zda vyhlásí všechny NACE.      

 

  

2.3.3. Analýza dle velikostní struktury předkladatelů žádostí 

Předkladatele projektových žádostí do 1. a 2. Výzvy se samozřejmě lišili i svou velikostí – měřeno 
počtem zaměstnanců. Při rozboru žádostí dle této charakteristiky byly použity velikostní skupiny, 
užívané ve statistickém výkaznictví ČSÚ. Jde tyto skupiny: 

110: Bez zaměstnanců        

120: 1 - 5 zaměstnanců      

130: 6 - 9 zaměstnanců 

210: 10 - 19 zaměstnanců 

220: 20 - 24 zaměstnanci 

230: 25 - 49 zaměstnanců 

240: 50 - 99 zaměstnanců 

310: 100 - 199 zaměstnanců 

320: 200 - 249 zaměstnanců           

 

Jak ukazuje níže uvedená tabulka, absolutně nejvyšší počet žádostí podali žadatele z druhé nejmenší 
skupiny (1 – 5 zaměstnanců), ti však současně patřili k nejméně úspěšným. Naopak žadatele s více než 
50 zaměstnanci předložili pouze 17% z celkového počtu projektových žádostí, tyto žádosti však byly 
z více než poloviny (přes 55%) úspěšné. 

Vysvětlení této disproporce nepochybně tkví ve větší zkušenosti středních firem, které nejen že se 
mohou při zpracovávání projektových žádostí opírat o širší kádr zkušených pracovníků, ale mají za 
sebou zpravidla i delší historii, v níž již měli příležitost se poučit o konkurenčním prostředí svého 
oboru a o nejefektivnějších technických variantách svého dalšího rozvoje. Tyto faktory lze považovat 
za objektivní a za neodstranitelné ani prostřednictvím konkrétního nastavení podmínek budoucích 
výzev OPPK – 3.3.. Za těchto okolností se nabízí velmi efektivní možnost využití této diferenciace 
k rozdělení výzev roku 2010 dle velikosti firem – žadatelů, čili vědomě zpřístupnit výzvu (04) 
orientovanou na podporu větších projektů pouze středním podnikům.                  

 

Projektové žádosti celkem  Schválené žádosti Úspěšnost 

Velikostní 
skupina 

1. 
výzva 

2. výzva Celkem Velikostní 
skupina 

1. 
výzva 

2. 
výzva 

Celkem Celkem 1. a 2. 
Výzva 

110 8 3 11 110 2 2 4 36% 

120 22 33 55 120 10 1 11 20% 

130 11 12 23 130 1 5 6 26% 

210 15 34 49 210 11 7 18 37% 

220 6 6 12 220 0 4 4 33% 
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230 5 11 16 230 1 2 3 19% 

240 13 9 22 240 4 8 12 55% 

310 3 7 10 310 1 4 5 50% 

320 1 1 2 320 1 1 2 100% 

Celkem 84 116 200 Celkem 31 34 65 32% 
Pozn: šrafováním označeny parciální a celkové extrémní hodnoty 

 

Doporučení:  

• 4. Výzvu OPPK – 3.3. zpřístupnit pouze firmám s více než 10 zaměstnanci.  

 

 

2.3.4. Analýza dle lokalizace projektu 

Zajímavé výsledky skýtá rovněž rozbor projektových žádostí (předložených i schválených) dle územní 
lokalizace projektu. V této analýze se v zásadě pracuje s územním členěním Prahy podle místních částí 
(MČ), kterých je celkem 57. Část z nich je označována čísly (1 – 22), což jsou jednak tradiční 
centrální části Prahy, resp. části s hustou bytovou zástavbou na periferiích města. Tyto části zpravidla 
zahrnují více katastrálních území. Další část představují periferní místní části (označované jménem). 
V jejich případě jich byla pro potřeby rozboru část sloučena (dle polohy na pravém či levém břehu 
Vltavy).  

Pokud jde projektové žádosti podané, alespoň jeden projekt byl míněn lokalizovat v jedné z 36 MČ, 
schválené projekty se týkají 29 MČ. V absolutním počtu vede lokalizace projektů (podaných i 
schválených) v centrálních částech města: v Praze 1 – 10 bylo uvažováno umístnit celkem 118 (59%) 
projektových žádostí, u schválených projektů jde o 36 projektů (55%).  

Vcelku lze odvodit pravidlo, že čím otevřenější jsou výzvy z hlediska odvětvového zařazení žadatelů, 
tím k větší koncentraci lokalizace projektů do centrálních částí města dochází. Uvažované „zpřísnění“ 
výběru podporovaných aktivit tedy samo o sobě nepochybně povede k rovnoměrnějšímu umísťování 
projektů na území Prahy.  

Sama územní lokalizace projektů nicméně zůstává náhodnou veličinou a nelze s ní při vymezování 3. 
a 4. Výzvy operovat. 

 

  

    Projektové žádosti celkem  Schválené žádosti Úspěšnost 

MČ 1. 
výzva 2. výzva Celkem MČ 1. 

výzva 
2. 
výzva 

celkem Celkem 1. a 2. 
 1 15 10 25 1 7 2 9 36%  

2 3 8 11 2 1 1 2 18%  

3 3 4 7 3 2 2 4 57%  

4 4 6 10 4 2 1 3 30%  

5 6 10 16 5 1 6 7 44%  

6 6 7 13 6 1 3 4 31%  

7 2 8 10 7 2 1 3 30%  
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8 4 7 11 8 0 1 1 9%  

9 2 4 6 9 1 0 1 17%  

10 6 9 15 10 2 0 2 13%  

11 0 6 6 11 2 0 2 33%  

12 4 1 5 12 2 1 3 60%  

13 4 2 6 13 0 4 4 66%  

14 0 3 3 14 0 0 0 0%  

15 5 1 6 15 4 1 5 83%  

16 2 1 3 16 0 0 0 0%  

17 2 5 7 17 1 0 1 14%  

19 1 1 2 19 0 0 0 0%  

20 2 1 3 20 1 0 1 33%  

21 1 0 1 21 1 0 1 100%  

22 1 1 2 22 0 1 1 50%  

Běchovice 2 3 5 Běchovice 0 1 1 20%  

Čakovice 3 2 5 Čakovice 0 2 2 40%  

D.Měchol
 

2 2 4 D.Měchol
 

0 2 2 50%  

Koloděje 3 0 3 Koloděje 1 0 1 33%  

ost. Pravý 
 

1 11 12 ost. Pravý 
 

0 3 3 25%  

ost. Levý 
 

0 3 3 ost. Levý 
 

0 2 2 66%  

Celkem 84 116 200 Celkem 31 34 65 32%  
Pozn: šrafováním označeny parciální a celkové extrémní hodnoty 

 

Doporučení: v tomto případě žádná.  

3. Preference struktury projektových žádostí vyplývající ze záměrů 
aktualizovaného Strategického plánu hl. m. Prahy a dokumentu OPPK 
 

Rozvoj malého a středního podnikání v Praze není jen záležitostí přímo dotčených podnikatelských 
subjektů, ale zájem na něm má i samo město. Důvody tohoto veřejného zájmu na budoucnosti MSP 
byly zmíněny již v Úvodu této studie. Jde o to, že MSP svou dynamikou zvyšuje sociální i 
hospodářskou konkurenceschopnost města jako celku, zajišťuje potøebnou diverzifikaci struktury 
ekonomiky, zamìstnanost na lokální úrovni, kvalitu života spojenou s dostupností služeb a 
v neposlední øadì pøispívá i k rozvoji obèanské spoleènosti a stabilitì demokracie. 

V tomto duchu také hovoøí o rozvoji MSP i aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy (2008). 
Pro pochopení kontextu, v kterém SP o MSP hovoří, je na místě uvést širší citace z pasáží SP 
definujících záměry města v ekonomice (zdůrazněny jsou místa s přímou souvztažností na 
problematiku MSP: 



 

 12 

Praha usiluje o to, aby se stala úspěšným, konkurenceschopným a respektovaným městem s prosperující ekonomikou, 
zajišťující dobré existenční podmínky svým obyvatelům, přitažlivost pro návštěvníky, prosperitu podnikatelské sféře i 
zdroje potřebné k realizaci veřejných projektů.  

K naplnění této strategické vize bude městská správa (volené orgány, úřady a městské organizace) ve spolupráci s veřejným i 
soukromým sektorem a s obyvateli města:  

• rozvíjet Prahu jako významné středoevropské město a hlavní město České republiky, jako 
ambiciózní, progresivní a respektované politické, hospodářské, turistické, kulturní a 
společenské centrum,  

• využívat a rozvíjet potenciál Prahy k vytvoření konkurenceschopné ekonomiky, přinášející 
prospěch jejím obyvatelům i celému státu,  

• nabízet Prahu jako místo, kde je cestovní ruch významným rozvojovým pólem se stále se 
lepšícími službami pro své návštěvníky,  

• usilovat o citlivý ekonomický rozvoj, zejména o zachování a podporu jedinečnosti Prahy a o 
takové rozložení aktivit na jejím území, které bude respektovat potřeby a možnosti jednotlivých 
částí města,  

• zajišťovat ve městě podmínky otevřeného trhu pro tuzemské i zahraniční investory a pracovníky 
a představovat Prahu jako místo s dobrou adresou pro solidní podnikatele a mezinárodní 
instituce. 

 

Svoji strategii rozvoje staví město na výhodné poloze, kulturní tradici, poměrně vzdělaném a flexibilním obyvatelstvu, ale 
zejména na své jedinečnosti a kráse.   

Praha může nabídnout hodnoty, které jsou jak v evropském, tak i světovém měřítku mimořádné a neopakovatelné. 
Výjimečnost architektonického a duchovního bohatství města s tradicí prolínání kultur dávají Praze příležitost uplatnit se i v 
silné konkurenci globalizovaného světa. Plné využití těchto předností je však podmíněno odstraněním některých současných 
překážek a omezení daných např. neúplnou dopravní a technickou infrastrukturou, dosud průměrnou úrovní 
komunikačního a informačního propojení, nepřipraveností obyvatel na větší otevřenost města, či špatnou pověstí 
některých pražských služeb.  

Ekonomická základna Prahy tradičně zaujímá významné a svou strukturou specifické postavení v hospodářství země. V 
Praze se vytváří více než 20 % hrubého domácího produktu ČR a na území města se realizuje přibližně pětina všech investic 
v České republice.  

Převážná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizační přeměnou. Soukromý sektor se postupně adaptuje v nových 
podmínkách tržního hospodářství. Rozvoj stávajících ekonomických aktivit i snahy o získání nových investorů by měly 
směřovat k potvrzení úlohy Prahy jako inovačního centra státu. Hlavní město Praha proto musí využít všech existujících 
faktorů prosperity, být v čele prosazování záměrů další fáze ekonomické transformace a usilovat o odstranění bariér 
racionálního prostorového rozvoje. K naplnění této úlohy města by měly přispět rozsáhlé kapacity pražských vysokých škol, 
vědy a výzkumu i dosud ne zcela využitý potenciál kvalifikovaných pracovních sil. Konkurenceschopnost Prahy musí být 
založena na spolupráci veřejného a soukromého sektoru, na motivujícím soutěžení domácích a zahraničních investorů a na 
rovnosti podmínek k podnikání. 

 

Ve vlastnických vztazích a manažerských strukturách pražské ekonomiky se stále více prosazují zahraniční subjekty, jejichž 
činnost přesahuje středoevropský prostor. Do ekonomiky se tak promítly silné pozitivní stránky města – poloha Prahy ve 
středu Evropy i obnova její prestiže.  

Rychlá a zatím poměrně nekonfliktní ekonomická transformace se odrazila i v současném dobrém ratingovém hodnocení 
Prahy (stupeň A-). Správa města hodlá i v budoucnu napomáhat růstu konkurenceschopnosti pražské ekonomiky např. 
zainvestováním vhodných městských pozemků. Zvýšená pozornost bude věnována zejména perspektivním výrobním 
oborům přinášejícím nové technologie.  

Další růst atraktivity Prahy pro podnikatele je spojen s cílevědomým vytvářením partnerství veřejné a soukromé sféry při 
řízení, plánování a financování chodu a výstavby města.  

Charakteristickým znakem vývoje ekonomické základny Prahy je dlouhodobé posilování obslužné sféry a pokles podílu 
výrobních odvětví. Víceméně stabilizovaná sektorová struktura Prahy je již srovnatelná se západoevropskými městy.  V 
daleko větší míře než doposud však bude nutno přihlížet ke specifickým potřebám malého a středního podnikání a 
rozvíjet systém jeho podpory.  

V průmyslu pokračuje restrukturalizace; výběr oborů a výrobních programů směřuje k zabezpečení růstu 
efektivnosti i konkurenceschopnosti. Investování do nových technologií a aplikací „know-how” je značné, v řadě firem 
ale stále nedostatečné. Podniky uvolňují nadbytečné pracovní síly. Stavebnictví přizpůsobilo své kapacity nové poptávce, a 
tím se stává účinným stabilizujícím prvkem ekonomiky města.  

Výrazně se posilují kapacity obchodu se zaměřením na velkoprodej a oborovou kompletaci obchodní sítě. V Praze se 
prosadily obchodní řetězce, staví se velká komerční centra s nadregionální působností.  
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Stále silný je investorský zájem o ubytovací kapacity, nové hotely rychlým tempem zvyšují nabídku v chybějících typech 
ubytování. Výrazným prvkem pražské ekonomiky je cestovní ruch. Nabídka návštěvnických aktivit se rozšiřuje; postupně 
se odstraňuje nižší kvalita a malá nabídka některých služeb. Velká koncentrace návštěvníků v části centra města však vytváří 
problémy spojené s lokálním přetížením. Výnosy z cestovního ruchu v Praze tvoří téměř polovinu celostátních příjmů 
plynoucích z této oblasti, přínos pro Prahu je však velmi omezený.  

V odvětví služeb podnikům probíhá konkurenční boj a vytváří se silné stabilizované jádro za účasti zahraničních firem; 
posilují poradenské služby (právní, účetní, reklama, marketing, „public relations”). Nedokončena je transformace v 
peněžnictví a v oblasti mezinárodního finančního trhu se nenaplnila některá očekávání z počátku devadesátých let.  

I když trvá poptávka na zlepšujícím se trhu nemovitostí, mimořádným tempem roste i nabídka. Existuje tak riziko, že některé 
kapacity nebudou dokončeny.  

Problémem zůstává nedostatečné využívání vědy a výzkumu a propojení s produkční (aplikační) základnou. Vznik 
technologických parků a inkubačních center pro malé a střední podniky je v počátcích. Spolupráce vysokých škol a 
vědecko-výzkumných institucí s Prahou při řešení jejích konkrétních problémů je zatím málo rozvinuta. Správa města však 
deklaruje svoji vůli spoluvytvářet v Praze podmínky pro rozvoj průmyslu vědění.  

Programování rozvoje Prahy musí vycházet z určení dlouhodobých vztahů mezi prospěchem hospodářského růstu a jeho 
důsledky pro obyvatele města i město samotné. Princip udržitelnosti je třeba prosadit v rozhodování jako prioritní.  

Proces restrukturalizace pražského průmyslu vedl k uzavření řady nevyhovujících výrob a ke snížení jejich nepříznivých 
dopadů na životní prostředí. Některé opouštěné a nevyužívané provozní prostory se však stávají ve městě problémem. 
Zvláštní pozornost bude správa města věnovat především novému využití průmyslových areálů a větších provozoven.  

Rozvoj ekonomických aktivit v Praze by měl být založen na skutečné potřebě, limitován únosností a kapacitou jednotlivých 
lokalit, částí města i Prahy jako celku.  

Ekonomické subjekty působící v Praze by měly nejen přispět k vytvoření zdrojů pro uskutečnění záměrů přechodu na 
polycentrickou strukturu města, ale měly by se stát i nositeli její realizace. Budoucí ekonomický rozvoj Prahy by měl vždy 
zohledňovat potřebu snížit zatížení prostředí města, ale i hledat a volit zdrojově méně náročná řešení.   

  

Strategické cíle a Aktivity jsou: 

E 3 Využití potenciálu města k zabezpečení jeho konkurenceschopné ekonomiky a prosperity 

E 3.1 Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky                          

E 3.2  Praha jako inovační a iniciační centrum republiky                                                                                   

E 3.3 Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí  

E 3.4 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru                

   

Strategický cíl vychází z předpokladu urychleného dokončení restrukturalizace jako hlavního faktoru zvýšení 
výkonnosti a efektivnosti ekonomiky města. Postupně by měla být naplňována úloha Prahy jako inovačního a iniciačního 
centra republiky, a to při plném využití nadprůměrného kvalifikačního potenciálu jeho obyvatel a rozsáhlé základny vědy a 
výzkumu. Za podpory veřejného sektoru soukromému je třeba zajišťovat neprodleně podmínky pro růst high-tech 
produkčních a vývojových kapacit a konkurenceschopných výrobků.  

Významné je i další zlepšování pověsti Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského 
prostředí, motivujícího stávající podnikatelské subjekty a vytvářející atraktivní prostor pro činnost nových investorů 
a podnikatelů. Praha se musí stát územím s evropskou standardní úrovní volného pohybu osob, kapitálu, pracovních sil, 
zboží a informací. Jako nutná podmínka úspěšné realizace budou vytvořeny odpovídající institucionální struktury (Regionální 
rozvojová agentura).  

 

Vybrané aktivity a principy realizace cílů  

E 3.1 Urychlení restrukturalizace, zvýšení výkonnosti a efektivnosti ekonomiky 

 • Při programování rozvoje využívat příznivé vlivy globalizace; současně se však soustředit na omezení působení 
nepříznivých aspektů tohoto procesu. 

 • Hospodářskou politikou města (koordinující mimo jiné investiční, majetkovou a pozemkovou politiku) usnadnit a posílit 
rozvoj oborů ekonomiky města se silným současným i budoucím růstovým potenciálem.  

• Vypracovat „Komplexní ekonomickou rozvojovou strategii” se střednědobým horizontem.  

• Zvláštní pozornost věnovat cestovnímu ruchu jako nosnému prvku ekonomického rozvoje. Za účasti města jako 
koordinátora připravit komplexní střednědobý program aktivit turismu, realizovat nově koncipované aktivity (projekt „Město 
pro všechny generace” atd.).  
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E 3.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky  

• Zvýšit využití intelektu, zručnosti a kvalifikace pracovníků na území Prahy především na vysokých školách, v ústavech AV 
ČR a dalších kapacitách vědního průmyslu jako nosného faktoru ekonomické síly města a jako opory tvůrčího přístupu k 
řešení jeho potřeb i potřeb celého státu (např. projekt „Věda a výzkum pomáhají městu”).  

• Zřizovat a rozvíjet vědecko-technologická a aplikační pracoviště (např. Pražský technologický park, Biotechnologických 
park v Krči, ČVUT Dejvice) lokálně a funkčně napojované na přírodovědní a technické obory pražského vysokého školství a 
ostatní pražskou vědu a výzkum.  

• Zvláštní pozornost věnovat dynamickému prostředí malých a středních podniků.  

                 

E 3.3 Zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera, zajištění příznivého podnikatelského prostředí  

• Jednat otevřeně, vstřícně a profesionálně s potenciálními investory a podnikateli (pražská rozvojová agentura, projekt 
„jedny dveře”).  

• Posílit podnikatelskou atraktivitu Prahy udržením, případně zlepšením ratingového hodnocení města. Využít této dobré 
bonity při zabezpečení kvalitní propagace a marketingu města (program „Praha – atraktivní adresa pro podnikání”).  

• Napomáhat vytváření podmínek pro rozvoj drobného a středního podnikání (podnikatelské inkubátory, poradenské 
centrum aj.).  

• Zpracovat důvěryhodnou a komplexní celopražskou integrovanou výstavní a veletržní politiku (programy „Praha – 
kongresové město”, „Veletržní Praha”).  

 

E 3.4 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru  

• Vypracovat průhledný systém komunikace veřejného a soukromého sektoru, účinný systém informovanosti o 
rozvojových záměrech města, územně technických podmínkách a procesních pravidlech (program „Město hledá svého 
partnera” apod.).  

• Zkvalitnit soutěže na městské investiční projekty, včetně mezinárodní účasti („Katalog městských projektů” atd.).  

• Připravit a realizovat program partnerství mezi správou města a institucemi zastupujícími podnikatelskou sféru 
(hospodářská komora, podnikatelské svazy apod.).  

 

E 3.5 Zabezpečení vzniku a fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce  

• Podporovat vznik nových pracovních příležitostí ve vazbě na situaci trhu práce za spolupráce státní správy, samosprávy, 
soukromého a nevládního sektoru (programy aktivní politiky zaměstnanosti). Ovlivňovat přípravu občanů pro výkon 
povolání.  

• Napomáhat vzniku pracovních příležitostí v sektorech města, kde chybějí, především uvnitř velkých obytných areálů nebo v 
jejich blízkosti. V této souvislosti podporovat malé a střední podnikání.  

• Zvláštní pozornost věnovat vzniku a udržení pracovních příležitostí pro skupiny obyvatel se zvýšenou mírou ohrožení 
nezaměstnaností (mladiství, absolventi škol, zdravotně postižení, sociálně nepřizpůsobiví apod.).  

• Přizpůsobit rozsah a strukturu zaměstnávání zahraničních pracovníků situaci na trhu práce, při respektování mezinárodních 
závazků.  

 

Z výše uvedené rozsáhlé citace ze SP vyplývá pro MSP několik zásadních závěrů: 

• město Praha cítí za rozvoj MSP odpovědnost 
• za nejúčinnější nástroj podpory MSP chápe město Praha vytváření atraktivního 

podnikatelského prostředí, za základní formu podpory MSP tedy považuje podporu nepřímou, 
orientující se na zlepšení podnikatelské (technické i poradenské) infrastruktury, systémového 
prostředí pro podnikání (včetně dialogu a partnerství města a MSP) a na péči o kvalitní 
pracovní sílu pro MSP 

• zvláštní zájem má město Praha na rozvoji MSP v takových odvětvích, které mají vysokou 
dynamiku, pracují s vysokou přidanou hodnotou a mají vysoký potenciál uplatnění výsledků 
vědy a vývoje. V těchto případech přichází v úvahu i přímá podpora MSP 
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• SP ovšem definuje velmi obecně, na která odvětví se výše zmíněná přímá podpora MSP 
vztahuje: adresně jsou uvedeny jen high – tech obory a cestovní ruch. Z logiky věci (tedy ve 
vztahu k současné ekonomické struktuře města) lze za onu první skupinu, tedy „technologicky 
vyspělé obory“ považovat exportně zaměřená průmyslová odvětví, odvětví informačních 
technologií a špičkové obory služeb s neregionálním významem (např. zdravotnictví).      

 

***** 

 

Otázkami přímých podpor MSP se (v návaznosti na SP) podrobněji zabývá samotný Operační 
program Praha Konkurenceschopnost. Text OPPK je v tomto případě identický s textem 
Implementačního dokumentu OPPK i textem Příručky pro žadatele a nemá význam ho v rámci tohoto 
rozboru vícenásobně analyzovat. I zde je však – pro pochopení kontextu, v jakém se hovoří o podpoře 
MSP – užitečné opřít se o širší citace (zvýrazněny opět pasáže, které mají přímou souvislost 
s rozvojem MSP).   

Pokud jde o prioritní osu 3 (Inovace a podnikání), je především konstatováno, že:  
Podpora poskytnutá z ERDF se opírá o ustanovení o ERDF, uvádějící tři priority tohoto fondu, z nichž jednu představují 
inovace a znalostní ekonomika. Konkrétně jde o podporu vytváření a posilování účinných regionálních inovačních systémů 
schopných snížit technologickou zaostalost, s přihlédnutím k místním potřebám, zejména zvyšování regionálních kapacit 
pro výzkum, technologický rozvoj a inovace a stimulace inovace a podnikavosti. Obsah prioritní osy 3 směřuje výrazně 
k naplnění závěrů aktualizované Lisabonské strategie (Evropská rada, 2. 2. 2005 (COM (2005)24)). 

Výchozí stav je v OPPK charakterizován takto:  
Rozvoj inovací a podnikání je v současné době klíčovým předpokladem ekonomického rozvoje země. V souladu s touto 
skutečností v uplynulých letech postupně narůstala podpora věnovaná této oblasti národní veřejnou správou a EU. I přes 
významnou roli Prahy v oblasti inovací a podnikání dostupné analýzy i nadále potvrzují některé nedostatky v naplňování její 
úlohy při rozvoji znalostní ekonomiky celého státu. 

Rozsáhlé pražské kapacity výzkumné a vývojové základny nejsou dostatečně propojeny navzájem a se vzdělávacími 
institucemi a podniky. Rozvoj spolupráce formou sítí a klastrů se rozbíhá jen velmi pomalu, zčásti i vinou ne zcela vhodných 
legislativních, organizačních a jiných podmínek. Také oborové zaměření výzkumu a vývoje odpovídá jen zčásti aktuálním 
trendům vyspělých států, nedostatečná zůstává orientace na výzkum za účelem vytváření praktických inovačních aplikací a 
málo rozvinuté jsou dovednosti výzkumné sféry při komerčním uplatnění jejích výsledků. 

Chybí infrastruktura pro vznik nových podniků ve formě podnikatelských inkubátorů a inovačních center, kde by se mohly 
soustředit také spin-off firmy v počátečním stádiu své existence. Zvláštní pozornost bude věnována využití inovačních 
schopností MSP a řešením podporujícím rozhodující aspekty dlouhodobě udržitelného rozvoje. V oblasti podpory podnikání 
Praze stále schází rozvojová agentura, která by soustředila kapacity města vyčleněné na stimulaci rozvoje podnikání a 
poskytování vhodných služeb podnikatelům. Rovněž podnikatelské asociace, hospodářské komory a jiné profesní 
reprezentace plní jen zčásti informační a koordinační funkci uvnitř podnikatelské sféry, jejich podíl na regionální 
programovací činnosti a zvyšování kvality zaměstnanosti je nedostatečný.  

I když je situace na pražském trhu práce nadprůměrně příznivá, musí podnikatelský sektor převzít významnější roli při 
řešení některých jeho problémových segmentů. Proto součástí aktivit řešených prioritní osou 3 budou i takové, které 
vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním 
na pracovním trhu (např. handicapovaní, osoby v předdůchodovém věku, rodiče pečující o malé děti). Půjde především o 
začínající podnikatele nebo firmy zaměstnávající osoby se změněnou pracovní schopností. Podporovány budou rovněž 
aktivity podporující podnikání v oblasti vývoje ICT a aplikací. 

Podpora inovací a podnikání je zakotvena také ve významných dokumentech schválených Vládou ČR, v Národní inovační 
politice ČR, Strategii hospodářského růstu ČR a Strategii udržitelného rozvoje ČR. 
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Jako globální cíl prioritní osy 3 je stanoveno zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a 
efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Tento cíl bude realizován prostřednictvím tří 
oblastí podpory, z nichž se bezprostředně přímé podpory MSP dotýká 3. Oblast podpory (Rozvoj 
MSP). Tato oblast podpory je zdůvodněna následujícím způsobem: 
Kvalita ekonomické základny a podmínky jejího budoucího rozvoje jsou základním pilířem konkurenceschopnosti města. 
Podpora rozvoje MSP bude sledovat udržení přitažlivosti Prahy pro nové a stávající investory a podnikatele a 
významné změny v již existujících firmách, v oblasti MSP. 
Obsahem oblasti podpory je posílení především transferu výsledků výzkumu a vývoje do praxe, rozvoj inovačních 
schopností existujících podniků, podpora rozvoje MSP v oblasti vývoje ICT a technologicky orientovaných firem.  
Součástí aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní 
příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). 
Všechny podpořené projekty musí být šetrné k životnímu prostředí a musí být v souladu s principem rovných příležitostí. 
Základním hlediskem výběru projektů bude také soulad s principy udržitelného rozvoje, především zaměření na 
snižování energetické náročnosti. 
ŘO bude dále usilovat o maximální možnou harmonizaci s podmínkami aplikovanými na podporu MSP v rámci příslušných 
operačních programů v cíli EU Konvergence. 

Specifickým cílem oblasti podpory 3.3. je:  
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, zdravotní a 
sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu 
Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí vysokorychlostního připojení 
domácností a MSP 

Pokud jde o technické podmínky podpory, byly stanoveny následujícím způsobem:  

• Operace v rámci této oblasti podpory budou řešeny formou individuálních projektů. Minimální přípustná výše 
celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. 

• Typy financování: 01 Nevratná pomoc 
• Kategorie výdajů: 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi MSP navzájem a mezi MSP a dalšími podniky 
a univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky 
a vědeckými a technologickými středisky (vědecké a technologické parky, technická střediska atd.) 
05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků 
06 Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných 
environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých 
technologií do výroby podniku)  
08 Ostatní investice do firem 
09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních podnicích 
13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.) 
14 Služby a aplikace pro MSP (e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, vytváření sítí atd.) 
15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k informačním a komunikačním technologiím 
a na zlepšení jejich 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 přístupu na trh 
práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 
72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet 
zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé 
zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku 
80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran  

• Územní zaměření podpory: Region soudržnosti NUTS II Praha 
• Příjemci: Podnikatelské subjekty (MSP) 
• Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE)1:  

10,11,13 – 18, 20-33 Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 20.51,  25.4, 30.3, 30.4) 

37   Činnosti související s odpadními vodami  

38   Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití 

                                                      
1 Nejedná se o činnosti erotického charakteru. 
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39   Sanace a jiné činnosti související s odpady  

43   Specializované stavební činnosti 

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

59   Činnosti v oblasti filmů a videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových     

                                                nahrávek a hudební vydavatelské činnosti (vyjma pornografických nahrávek) 

61   Telekomunikační činnosti 

62   Činnosti v oblasti informačních technologií 

63.1   Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s webovými portály 

70   Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 

72   Výzkum a vývoj 

74    Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

75   Veterinární činnosti 

79   Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti 

80   Bezpečnostní a pátrací činnosti 

81   Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny 

86   Zdravotní péče 

87   Pobytové služby sociální péče 

88   Ambulantní nebo terénní sociální služby 

90   Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91   Činnosti knihoven, archívů, muzeí a jiných kulturních zařízení 

93.1    Sportovní činnosti 

96 Poskytování ostatních osobních služeb (vyjma 96.09) 

 

Všechny výše 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 zároveň splňovat alespoň jeden 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. 

 
• projekty, které zakládají veřejnou podporu budou podpořeny dle pravidla de minimis, tj. výše dotace bude max. 

200 tis. EUR na tři roky avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % 
způsobilých výdajů projektu; 

• výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. 

• Specifické způsobilé výdaje: 

• výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna (vč. nezbytných 
demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění staré ekologické 
zátěže); 
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• nákup a nájem strojů a zařízení; 

• nákup a instalace technologií; 

• pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; tvorba 
webových stránek; 

• zapojování do elektronického obchodu; 

• pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; 

• pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence); 

• terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb; 

• výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému objektu 
nebo novostavbě; 

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení; 

• nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů 
projektu); 

• marketing a propagace (marketingové průzkumy a informace, náklady na propagační materiály a služby); 

• nákup služeb spojených s rozvojem podniku (technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty 
jakosti, rizikové studie); 

• náklady na školení podnikatelů a personálu v rozsahu věcného zaměření projektů. 
 

Z výše uvedených citací je zřejmé, že v zaměření přímých podpor MSP skutečně navazuje OPPK úzce 
na záměry SP: preferovány jsou podpory do rozvoje inovačních schopností existujících podniků, 
podpory rozvoje MSP v oblasti vývoje ICT a technologicky orientovaných firem. Zmiňovány jsou 
v této souvislosti zejména odvětví vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní 
a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu.   

 

4. Doporučení k zaměření výzev OPPK 3.3. v roce 2010.   
 

Z konfrontace výsledků rozborů realizovaných v 2. kapitole (analýza 1. a 2. Výzvy OPPK – 
3.3.) a v 3. kapitole (analýza záměrů SP a OPPK), které jsou budovány na různých hlediscích 
a z tohoto titulu také nabízejí různé závěry, lze dospět k následujícím „kompromisním“ 
závěrům ve vztahu k zaměření výzev OPPK – 3.3 v roce 2010:     

 

A) souhrnná doporučení             

• v roce 2010 realizovat 2 výzvy OPPK – 3.3., jednu (3. Výzva) orientovanou na 
podporu malých projektů, druhou (4. Výzva) orientovanou na podporu projektů 
větších, 

• Souhrnnou alokaci prostředků na obě výzvy stanovit mírně pod souhrn alokace 1. a 2. 
Výzvy, tedy cca 240 mil. Kč, s následujícím rozdělením na jednotlivé výzvy: 3. 
Výzva = 95 mil. Kč, 4. Výzva = 145 mil. Kč. 

• Pro 3. i 4. Výzvu zúžit specifické cíle podpory 3.3. (vypustit  bod „zlepšení 
dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí 
vysokorychlostního připojení domácností a MSP“). 

• Pro 3. i 4. Výzvu zúžit specifické způsobilé výdaje (vypustit body „zapojování do 
elektronického obchodu, pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a 
SW, náklady na připojení k internetu; pořízení nehmotného majetku souvisejícího s 
realizací projektu (např.: know-how, patenty, licence); marketing a propagace 
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(marketingové průzkumy a informace, náklady na propagační materiály a služby); 
náklady na školení podnikatelů a personálu v rozsahu věcného zaměření projektů“, a 
to z důvodu motivace předkladatelů projektů na vlastní produkční zaměření projektů, 
resp. z důvodu „konkurence“ s OPPA). 

• Pro 3. i 4. Výzvu vypustit kritérium organizační a marketingové inovace (rovněž 
z důvodů koncentrace pozornosti na produkční a technologické inovace). 

• U 3. i 4. Výzvy stanovit jako povinnost deklarací nutné souběžné shody „firemní“ i 
„projektové“ CZ – NACE se seznamem podporovaných činností ve výzvách.      
 
 
 

B) doporučení pro 3. výzvu 
• Pro 3. Výzvu stanovit nejen minimální ale i maximální přípustnou výši celkových 

způsobilých výdajů na jeden individuální projekt, a to v rozmezí 0,5 – 6,0 mil. Kč.   
• Pro 3. Výzvu uplatnit u projektů splňujících znaky veřejné podpory pravidlo de 

minimis v „klasické“ formě, tj. že výše dotace bude max. 200 tis. EUR na tři roky, 
avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 80 % 
způsobilých výdajů projektu. 

• Pro 3. Výzvu stanovit jako přípustné aktivity následující CZ – NACE: v rámci 
zpracovatelského průmyslu 10, 17, 26 – 28, 31 – 32, dále 38 - 39, 43, 55 - 56, 62, 74, 
79, 86, 87, 90, 91 a 93.1) 

 

 

C) doporučení pro 4. Výzvu  

• Pro 4. Výzvu stanovit jako minimální přípustnou výši celkových způsobilých výdajů 
na jeden individuální projekt na 12 mil. Kč. 

• Pro 4. Výzvu uplatnit u projektů splňujících znaky veřejné podpory pravidlo de 
minimis v režimu tzv. Přechodného rámce, tj. výše dotace bude max. 500 tis. EUR na 
tři roky avšak s podmínkou, že procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 
60 % způsobilých výdajů projektu. 

• U 4. Výzvy suspendovat podmínku (viz Implementační dokument), že součástí 
podporovaných aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské 
podmínky pro subjekty zajišťující pracovní příležitosti skupinám osob s obtížným 
uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče pečující o malé děti). Tato 
podmínka by neměla být v dané výzvě hodnotícím kritériem. Tím by se měl stát 
absolutní počet vytvořených pracovních míst bez rozlišení jejich charakteru. 

• 4. Výzvu OPPK – 3.3. zpřístupnit pouze firmám s více než 10 zaměstnanci. 
• Pro 4. Výzvu stanovit jako přípustné aktivity následující CZ – NACE: v rámci 

zpracovatelského průmyslu 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20 – 24, 26 – 32, dále 43, 55 – 56, 
62, 74, 79, 86, 87, 90, 91 a 93.1)  

 

Všechny výše navržené odchylky (omezení) od dokumentace OPPK mají jediný cíl: optimalizovat 
počet projektových žádostí zpracovávaných Řídícím orgánem OPPK, a v této souvislosti zvýšit 
motivaci k předkládání kvalitních (tedy inovačně přínosných) projektů a zvýšit míru jejich úspěšnosti. 

Doporučení jsou vtělena do konkrétní textové podoby návrhů 3. a 4. Výzvy (viz příloha č 2 a 3). 
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Příloha 1: Seznam CZ – NACE (Výběr) 

Příloha 2: Návrh textu 3. Výzvy OPPK 3.3 

Příloha 3:  Návrh textu 4. Výzvy OPPK 3.3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Příloha 1 

 

Odvětví Pododvětví Název 
10   Výroba potravinářských výrobků 
  10.1 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků 
  10.4 Výroba rostlinných a živočišných olejů a tuků 
  10.5 Výroba mléčných výrobků  
  10.6 Výroba mlýnských a škrobárenských výrobků 
  10.7 Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků 
  10.8 Výroba ostatních potravinářských výrobků 
  10.9 Výroba průmyslových krmiv 
11   Výroba nápojů 
  11.0 Výroba nápojů 
12   Výroba tabákových výrobků 
  12.0 Výroba tabákových výrobků 
13   Výroba textilií  
  13.1 Úprava a spřádání textilních vláken a příze 
  13.2 Tkaní textilií  
  13.3 Konečná úprava textilií 
  13.9 Výroba ostatních textilií 
14   Výroba oděvů 
  14.1 Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků  
  14.2 Výroba kožešinových výrobků 
  14.3 Výroba pletených a háčkovaných oděvů 
15   Výroba usní a souvisejících výrobků  

  
15.1 Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin; 

výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků 
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  15.2 Výroba obuvi  
16 

  
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných 
a slaměných výrobků, kromě nábytku 

  16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva 

  
16.2 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 

nábytku 
17   Výroba papíru a výrobků z papíru 
  17.1 Výroba buničiny, papíru a lepenky 
  17.2 Výroba výrobků z papíru a lepenky 
18   Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 
  18.1 Tisk a činnosti související s tiskem 
  18.2 Rozmnožování nahraných nosičů  
19   Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů  
  19.1 Výroba koksárenských produktů 
  19.2 Výroba rafinovaných ropných produktů  
20   Výroba chemických látek a chemických přípravků 

  
20.1 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, 

plastů a syntetického kaučuku v primárních formách 
  20.2 Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků 

  
20.3 Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských 

barev a tmelů 

  
20.4 Výroba mýdel a detergentů, čisticích a lešticích prostředků, parfémů 

a toaletních přípravků 
  20.5 Výroba ostatních chemických výrobků 
  20.6 Výroba chemických vláken 
21 

  

Výroba základních farmaceutických výrobků 
a farmaceutických přípravků 

  21.1 Výroba základních farmaceutických výrobků 
  21.2 Výroba farmaceutických přípravků  
22   Výroba pryžových a plastových výrobků 
  22.1 Výroba pryžových výrobků 
  22.2 Výroba plastových výrobků 
23   Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 
  23.1 Výroba skla a skleněných výrobků 
  23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků 
  23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů  
  23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků  
  23.5 Výroba cementu, vápna a sádry 
  23.6 Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků 
  23.7 Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  
  23.9 Výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků j. n. 
24   Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

  
24.1 Výroba surového železa, oceli a feroslitin, plochých výrobků (kromě pásky 

za studena), tváření výrobků za tepla   

  
24.2 Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních 

tvarovek 
  24.3 Výroba ostatních výrobků získaných jednostupňovým zpracováním oceli 
  24.4 Výroba a hutní zpracování drahých a neželezných kovů 
  24.5 Slévárenství 
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25 

  

Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 
strojů a zařízení 

  25.1 Výroba konstrukčních kovových výrobků 

  
25.2 Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a 

zásobníků  
  25.3 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení 
  25.4 Výroba zbraní a střeliva 

  
25.5 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková 

metalurgie 
  25.6 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění 
  25.7 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků  
  25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků 
26 

  

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a 
zařízení 

  26.1 Výroba elektronických součástek a desek 
  26.2 Výroba počítačů a periferních zařízení 
  26.3 Výroba komunikačních zařízení 
  26.4 Výroba spotřební elektroniky  

  
26.5 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů; výroba 

časoměrných přístrojů 
  26.6 Výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů 
  26.7 Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení 
  26.8 Výroba magnetických a optických médií 
27   Výroba elektrických zařízení 

  
27.1 Výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických 

rozvodných a kontrolních zařízení 
  27.2 Výroba baterií a akumulátorů  

  
27.3 Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a 

elektroinstalačních zařízení  
  27.4 Výroba elektrických osvětlovacích zařízení  
  27.5 Výroba spotřebičů převážně pro domácnost 
  27.9 Výroba ostatních elektrických zařízení 
28   Výroba strojů a zařízení j. n. 
  28.1 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 
  28.2 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely 
  28.3 Výroba zemědělských a lesnických strojů 
  28.4 Výroba kovoobráběcích a ostatních obráběcích strojů  
  28.9 Výroba ostatních strojů pro speciální účely 
29 

  

Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a 
návěsů 

  29.1 Výroba motorových vozidel a jejich motorů 
  29.2 Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů 
  29.3 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory 
30   Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 
  30.1 Stavba lodí a člunů 
  30.2 Výroba železničních lokomotiv a vozového parku 
  30.3 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení 
  30.4 Výroba vojenských bojových vozidel 
  30.9 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n. 
31   Výroba nábytku 
  31.0 Výroba nábytku 
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32   Ostatní zpracovatelský průmysl 
  32.1 Výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků 
  32.2 Výroba hudebních nástrojů 
  32.3 Výroba sportovních potřeb 
  32.4 Výroba her a hraček 
  32.5 Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb 
  32.9 Zpracovatelský průmysl j. n. 
33   Opravy a instalace strojů a zařízení 
  33.1 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení 
  33.2 Instalace průmyslových strojů a zařízení 
     

    
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA 
A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU 

     
35 

  

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 
vzduchu 

   35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny 
  35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 
  35.3 Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu  
     

    
SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ 
S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI 

     
36   Shromažďování, úprava a rozvod vody  
  36.0 Shromažďování, úprava a rozvod vody  
37   Činnosti související s odpadními vodami 
  37.0 Činnosti související s odpadními vodami 
38 

  

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů 
k dalšímu využití 

  38.1 Shromažďování a sběr odpadů 
  38.2 Odstraňování odpadů 
  38.3 Úprava odpadů k dalšímu využití 
39   Sanace a jiné činnosti související s odpady 
  39.0 Sanace a jiné činnosti související s odpady 
     
    SEKCE F – STAVEBNICTVÍ 
     
41   Výstavba budov 
  41.1 Developerská činnost  
  41.2 Výstavba bytových a nebytových budov 
42   Inženýrské stavitelství 
  42.1 Výstavba silnic a železnic 

  42.2 Výstavba inženýrských sítí 
  42.9 Výstavba ostatních staveb 
43   Specializované stavební činnosti  
  43.1 Demolice a příprava staveniště 
  43.2 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce 
  43.3 Kompletační a dokončovací práce 
  43.9 Ostatní specializované stavební činnosti  
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SEKCE G - VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY 
A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL  

     
45   Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel  
  45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů 
  45.2 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů 
  45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů 
  45.4 Obchod, opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství 
46   Velkoobchod, kromě motorových vozidel  
  46.1 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení  
  46.2 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty 
  46.3 Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 
  46.4 Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost 
  46.5 Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením 
  46.6 Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím 
  46.7 Ostatní specializovaný velkoobchod 
  46.9 Nespecializovaný velkoobchod 
47   Maloobchod, kromě motorových vozidel  
  47.1 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách 

  
47.2 Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky 

ve specializovaných prodejnách 
  47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách 

  
47.4 Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením 

ve specializovaných prodejnách 

  
47.5 Maloobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost 

ve specializovaných prodejnách 

  
47.6 Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných 

prodejnách 
  47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách 
  47.8 Maloobchod ve stáncích a na trzích 
  47.9 Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy 
     
    SEKCE H - DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
     
49   Pozemní a potrubní doprava 
  49.1 Železniční osobní doprava meziměstská 
  49.2 Železniční nákladní doprava 
  49.3 Ostatní pozemní osobní doprava  
  49.4 Silniční nákladní doprava a stěhovací služby 
  49.5 Potrubní doprava 
50   Vodní doprava 
  50.1 Námořní a pobřežní osobní doprava 
  50.2 Námořní a pobřežní nákladní doprava 
  50.3 Vnitrozemská vodní osobní doprava 
  50.4 Vnitrozemská vodní nákladní doprava 
51   Letecká doprava 
  51.1 Letecká osobní doprava 
  51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava 
52   Skladování a vedlejší činnosti v dopravě 
  52.1 Skladování 
  52.2 Vedlejší činnosti v dopravě 
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53   Poštovní a kurýrní činnosti 
  53.1 Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence 
  53.2 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti 
     
    SEKCE I - UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ  
     
55   Ubytování 
  55.1 Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 
  55.2 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování 
  55.3 Kempy a tábořiště  
  55.9 Ostatní ubytování 
56   Stravování a pohostinství 
  56.1 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních 
  56.2 Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb 
  56.3 Pohostinství 
     
    SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 
     
58   Vydavatelské činnosti 
  58.1 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti 
  58.2 Vydávání softwaru 
59 

  

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

  59.1 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů  
  59.2 Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti 
60   Tvorba programů a vysílání 
  60.1 Rozhlasové vysílání 
  60.2 Tvorba televizních programů a televizní vysílání 
61   Telekomunikační činnosti 
  61.1 Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí 
  61.2 Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí 
  61.3 Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí 
  61.9 Ostatní telekomunikační činnosti 
62   Činnosti v oblasti informačních technologií 
  62.0 Činnosti v oblasti informačních technologií 
63   Informační činnosti 

  
63.1 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s 

webovými portály 
  63.9 Ostatní informační činnosti  
     
    SEKCE K - PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 
     
64 

  

Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního 
financování 

  64.1 Peněžní zprostředkování 
  64.2 Činnosti holdingových společností 
  64.3 Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů 
  64.9 Ostatní finanční zprostředkování 
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65 

  

Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného 
sociálního zabezpečení 

  65.1 Pojištění 
  65.2 Zajištění 
  65.3 Penzijní financování 
66   Ostatní finanční činnosti 

  
66.1 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě 

pojišťovnictví a penzijního financování 
  66.2 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním 
  66.3 Správa fondů 
     
    SEKCE L - ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ 
     
68   Činnosti v oblasti nemovitostí 
  68.1 Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí 
  68.2 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 
  68.3 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody 
     
    SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 
     
69   Právní a účetnické činnosti 
  69.1 Právní činnosti 
  69.2 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství 
70   Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení 
  70.1 Činnosti vedení podniků 
  70.2 Poradenství v oblasti řízení 
71 

  

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a 
analýzy 

  71.1 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství 
  71.2 Technické zkoušky a analýzy 
72   Výzkum a vývoj 
  72.1 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
  72.2 Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd 
73   Reklama a průzkum trhu 
  73.1 Reklamní činnosti 
  73.2 Průzkum trhu a veřejného mínění 
74   Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 
  74.1 Specializované návrhářské činnosti  
  74.2 Fotografické činnosti 
  74.3 Překladatelské a tlumočnické činnosti 
  74.9 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. 
75   Veterinární činnosti 
  75.0 Veterinární činnosti 
     
    SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 
     
77   Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu 
   77.1 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů 
  77.2 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
  77.3 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků  
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77.4 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl 

chráněných autorským právem 
78   Činnosti související se zaměstnáním 
  78.1 Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání 
  78.2 Činnosti agentur zprostředkujících práci na přechodnou dobu 
  78.3 Ostatní poskytování lidských zdrojů  
79 

  

Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a 
související činnosti 

  79.1 Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří 
  79.9 Ostatní rezervační a související činnosti 
80   Bezpečnostní a pátrací činnosti 
  80.1 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur 
  80.2 Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů 
  80.3 Pátrací činnosti 
81   Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny  
  81.1 Kombinované pomocné činnosti  
  81.2 Úklidové činnosti 
  81.3 Činnosti související s úpravou krajiny  
82 

  

Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro 
podnikání 

  82.1 Administrativní a kancelářské činnosti 
  82.2 Činnosti zprostředkovatelských středisek po telefonu 
  82.3 Pořádání konferencí a hospodářských výstav 
  82.9 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n. 
     

    
SEKCE O - VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ 
ZABEZPEČENÍ 

     
84   Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
  84.1 Veřejná správa a hospodářská a sociální politika 
  84.2 Činnosti pro společnost jako celek 
   84.3 Činnosti v oblasti povinného sociálního zabezpečení 
     
    SEKCE P – VZDĚLÁVÁNÍ 
     
85   Vzdělávání 
  85.1 Předškolní vzdělávání 
  85.2 Primární vzdělávání 
  85.3 Sekundární vzdělávání 
  85.4 Postsekundární vzdělávání 
  85.5 Ostatní vzdělávání 
  85.6 Podpůrné činnosti ve vzdělávání 
    
    SEKCE Q - ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE 
     
86   Zdravotní péče 
  86.1 Ústavní zdravotní péče 
  86.2 Ambulantní a zubní zdravotní péče 
  86.9 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 
87   Pobytové služby sociální péče 
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  87.1 Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 

  
87.2 Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

a osoby závislé na návykových látkách 
  87.3 Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
  87.9 Ostatní pobytové služby sociální péče 
88   Ambulantní nebo terénní sociální služby 

  
88.1 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením 
  88.9 Ostatní ambulantní nebo terénní sociální služby 
    
    SEKCE R - KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI 
     
90   Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
  90.0 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 
91 

  
Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních 
zařízení 

  91.0 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
92   Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
  92.0 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří 
93   Sportovní, zábavní a rekreační činnosti  
  93.1 Sportovní činnosti 
  93.2 Ostatní zábavní a rekreační činnosti 
    
    SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 
     
94 

  

Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 
společných zájmů 

  94.1 Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací 
  94.2 Činnosti odborových svazů 

  
94.9 Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování 

společných zájmů 
95 

  

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně 
pro domácnost 

  95.1 Opravy počítačů a komunikačních zařízení 
  95.2 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 
96   Poskytování ostatních osobních služeb 
  96.0 Poskytování ostatních osobních služeb 
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Příloha 2 

Hlavní město Praha 
 

vyhlašuje dne ……2010 
 

výzvu k předkládání projektových žádostí  
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

1. Identifikace výzvy 

Operační program Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání  

Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 

Číslo výzvy 03 

 

 

2. Termín pro konzultace projektových záměrů 

Konzultace zajišťuje oddělení grantových schémat z EU odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. 
Termín konzultace je třeba domluvit s kontaktními pracovníky (viz. 15. Kontaktní informace) předem 
(telefonicky nebo e-mailem).  

 

3. Globální cíl programu a oblasti podpory 3.3, specifické cíle oblasti podpory 3.3 

Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské 
země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského 
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prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního 
potenciálu města. 
Globálním cílem oblasti podpory 3.3. je přímá podpora rozvoje malého a středního podnikání. 
 
Specifické cíle oblasti podpory 3.3: 

 
• 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, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, 

 

 

4. Podporované aktivity oblasti podpory 3.3 

Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE)2: 

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

38   Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu  

využití 

39 Sanace a jiné činnosti související s odpady 

43 (kromě 43.1)  Specializované stavební činnosti 

55.1                             Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních  

56   Stravování (s výjimkou stánkového prodeje a mobilních zařízení) 

62 Činnosti v oblasti informačních technologií 

74.90.1  Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

74.90.2 Poradenství v oblasti požární ochrany 

86 Zdravotní péče 

79   Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezerv. a souvis. činnosti 

87 Pobytové služby sociální péče 

90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení  

93.1    Sportovní činnosti 

 
Uvedené aktivity oblasti podpory 3.3. budou podporovány za podmínky, že příslušné klasifikaci 
ekonomických činností (CZ – NACE) souběžně odpovídá jak CZ – NACE činnosti ekonomického 
subjektu, tak CZ – NACE činnosti naplňované samotným projektem.    

Všechny výše uvedené činnosti musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace 
technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Projekty by tedy měly splňovat alespoň jeden 
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);   

                                                      
2 Nejedná se o činnosti erotického charakteru. 
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• zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku; 
• aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. 

 

5. Oprávnění předkladatelé projektových žádostí  

• Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky) 
 
 

6. Rozpočet výzvy 

Na výzvu je vyčleněno 95 000 000,- Kč. Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci. 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.  
 
 

7. Finanční limity podpory projektů 

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

Specifické způsobilé výdaje: 

• výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna (vč. 
nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění 
staré ekologické zátěže); 

• nákup a nájem strojů a zařízení; 

• nákup a instalace technologií; 

• pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu; 

• pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, 
licence); 

• terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb; 

• výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému 
objektu nebo novostavbě; 

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení; 

• nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu); 

• nákup služeb spojených s rozvojem podniku (technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty 
jakosti, rizikové studie); 

 

 

     8. Doba trvání individuálních projektů 

Doba realizace projektu nesmí překročit 30 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději 
do 6 měsíců od podpisu smlouvy o financování. 

 

 

9. Minimální a maximální přípustná výše podpory na projekt 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 0,5 mil. Kč. 
Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 6,0 mil. Kč.  
 
 

10. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání 
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Žádost o finanční podporu projektu z OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém 
formuláři v programu Benefit7+. Elektronický formulář Benefit7+ se vyplňuje on-line a je k dispozici na 
internetových stránkách OPPK www.oppk.cz. 
 
Po finálním uložení elektronické podoby projektové žádosti je nutné žádost vytisknout, podepsat 
statutárním zástupcem žadatele (nebo jinou oprávněnou osobou s plnou mocí) a předložit. Listinná 
podoba žádosti musí mít stejný identifikační kód jako elektronická forma. Tento kód žádostem 
přiděluje program Benefit7+. 
 
Tištěná verze žádosti a všechny povinné a nepovinné přílohy včetně jejich seznamu se předkládají 
v řádně zalepené obálce. Jednotlivé listy žádosti musí být pevně spojeny. Jednotlivé přílohy musí být 
očíslované v souladu se seznamem příloh. Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy 
pevně spojené.  
Na obálce musí být uveden název/číslo oblasti podpory OPPK, název žadatele a název projektu. 

 

 

11. Termín a místo pro překládání projektových žádostí 

Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně od ….. 2010 do ….. 2010 do 
14.00 hodin. Všechny žádosti doručené po stanoveném datu a čase budou automaticky vyřazeny.  
Místem pro předkládání projektových žádostí je oddělení grantových schémat z EU odboru rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, dveře č. 359, 360. 
 
Příjem žádostí probíhá v návštěvní dny Magistrátu hl. m. Prahy (po: 12,00 – 17,00 hod., st: 8,00-18,00 
hod.) i mimo návštěvní dny, nejlépe po předchozí dohodě. 

 

 

12. Semináře 

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje pro žadatele semináře týkající se přípravy 
projektových žádostí OPPK. Termíny a další podrobnosti o seminářích lze nalézt na internetových 
stránkách OPPK www.oppk.cz.  
  

 

13. Místo realizace projektů 

Projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy. U investičních projektů je místem realizace vždy 
místo fyzické realizace projektu. U neinvestičních projektů je místem realizace území (obyvatelé 
území), které má z realizace projektu a jeho služeb prospěch. 

 

 

14. Projektová příručka 

Informace o požadavcích na projekty podporované z OPPK je možné získat v Projektové příručce 
OPPK. Návod na vyplnění projektové žádosti je uveden v Pokynech k vyplnění projektové žádosti. 
Příručka a Pokyny jsou ke stažení na adrese www.oppk.cz. Tištěnou verzi Příručky a Pokynů si je 
možno vyzvednout na odboru fondů EU v návštěvní dny Magistrátu hl. m. Prahy (viz výše) nebo po 
předchozí dohodě v jiném termínu. 
 
 

15. Kontaktní informace 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozpočtu, oddělení grantových schémat z EU, Jungmannova 29/35, 
Praha 1. 
 
Bc. Hana Podubecká - vedoucí oddělení 
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz 

http://www.oppk.cz/�
http://www.oppk.cz/�
http://www.oppk.cz/�
mailto:hana.podubecka@cityofprague.cz�
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Tel.: 236 00 3233 
 
Bc. Kateřina Pristašová – projektová manažerka 
E-mail: katerina.pristasova@cityofprague.cz 
Tel.236005445 
 
Ing. Tereza Synková – projektová manažerka 
E-mail: tereza.synkova@cityofprague.cz 
Tel.236003239 
 
www.oppk.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha 3 

Hlavní město Praha 
 

vyhlašuje dne ……2010 
 

výzvu k předkládání projektových žádostí  
v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

 
1. Identifikace výzvy 

Operační program Operační program Praha – Konkurenceschopnost 

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání  

Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 

Číslo výzvy 04 

 

 

2. Termín pro konzultace projektových záměrů 

Konzultace zajišťuje oddělení grantových schémat z EU odboru rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy. 
Termín konzultace je třeba domluvit s kontaktními pracovníky (viz. 15. Kontaktní informace) předem 
(telefonicky nebo e-mailem).  

mailto:katerina.pristasova@cityofprague.cz�
mailto:tereza.synkova@cityofprague.cz�
http://www.oppk.cz/�
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3. Globální cíl programu a oblasti podpory 3.3, specifické cíle oblasti podpory 3.3 

Globálním cílem OP PK 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. 
Globálním cílem oblasti podpory 3.3. je přímá podpora rozvoje malého a středního podnikání. 
 
Specifické cíle oblasti podpory 3.3: 

 
• 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, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu, 

 

 

4. Podporované aktivity oblasti podpory 3.3 

Podporované činnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE)3: 

10,11,14, 15, 18, 20-24, 26-32 Zpracovatelský průmysl (vyjma 11.01, 20.51,  25.4, 30.3, 30.4) 

43 (kromě 43.1)               Specializované stavební činnosti 

55.1                                            Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

56                Stravování (s výjimkou stánkového prodeje a mobilních zařízení) 

62                Činnosti v oblasti informačních technologií 
74.90.1                                              Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

74.90.2                                        Poradenství v oblasti požární ochrany 

79                Činnost cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související  

                                                   činnosti 

86               Zdravotní péče  

87                           Pobytové služby sociální péče 

90                                              Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti 

91                                              Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 

93.1                Sportovní činnosti 

 

Uvedené aktivity oblasti podpory 3.3. budou podporovány za podmínky, že příslušné klasifikaci 
ekonomických činností (CZ – NACE) souběžně odpovídá jak CZ – NACE činnosti ekonomického 
subjektu, tak CZ – NACE činnosti naplňované samotným projektem.    

Všechny výše uvedené činnosti musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace 
technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Projekty by tedy měly splňovat alespoň jeden 
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);   

                                                      
3 Nejedná se o činnosti erotického charakteru. 
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• zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku; 
• aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. 

 

V dané výzvě se suspenduje podmínka (viz Implementační dokument), že součástí podporovaných 
aktivit budou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro subjekty zajišťující pracovní 
příležitosti skupinám osob s obtížným uplatněním na pracovním trhu (např. handicapovaní, rodiče 
pečující o malé děti). Tato podmínka v dané výzvě odpadá jako hodnotící kritérium. Je nahrazena tím, 
že jako hodnotící kritérium zde bude použit absolutní počet vytvořených pracovních míst bez rozlišení 
jejich charakteru (avšak při garanci jejich udržitelnosti po dobu tří let od zahájení realizace projektu a 
nesnižování počtu jiných pracovních míst u žadatele z titulu realizace podpořeného projektu. 

 

 

5. Oprávnění předkladatelé projektových žádostí  

Podnikatelské subjekty (MSP min. 10 zaměstnanců) 
 
 

6. Rozpočet výzvy 

Na výzvu je vyčleněno 145 000 000,- Kč. Podpora bude poskytována formou nevratné přímé pomoci. 
Na poskytnutí podpory není právní nárok.  
 
 

7. Finanční limity podpory projektů 

Projekty splňující znaky veřejné podpory budou podpořeny dle pravidla de minimis v režimu tzv. 
Přechodného rámce, tj. výše dotace bude max. 500 tis. EUR na tři roky avšak s podmínkou, že 
procentuální výše dotace z veřejných zdrojů bude max. 60 % způsobilých výdajů projektu.  
Specifické způsobilé výdaje: 

• výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů a ploch sloužících jako provozovna (vč. 
nezbytných demolic, technické infrastruktury, technického zařízení budov a ploch, odstranění 
staré ekologické zátěže); 

• nákup a nájem strojů a zařízení; 

• nákup a instalace technologií; 

• pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW, náklady na připojení k internetu (s 
přímou souvislostí s projektem, nikoliv jako samostatný obsah projektu bez dalších vazeb); 

• pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu (např.: know-how, patenty, 
licence); 

• terénní, povrchové a parkové úpravy bezprostředního okolí staveb a novostaveb; 

• výstavba a rekonstrukce obslužné komunikace, včetně parkovacích ploch sloužící obnovovanému 
objektu nebo novostavbě; 

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku - budov, staveb, strojů a zařízení; 

• nákup a nájem nemovitého majetku (v případě nákupu pozemků do 10 % celkových způsobilých 
výdajů projektu); 

• nákup služeb spojených s rozvojem podniku (technologické průzkumy, inovační studie, certifikáty 
jakosti, rizikové studie); 

 
Výše podpory se v případě projektů vytvářejících příjmy vypočítá metodou finanční mezery. 
 
 
 
 
     8. Doba trvání individuálních projektů 
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Doba realizace projektu nesmí překročit 30 měsíců. Realizace projektu musí být zahájena nejpozději 
do 6 měsíců od podpisu smlouvy o financování. 

 

 

9. Minimální přípustná výše podpory na projekt 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 12 mil. Kč.  
 
 
 

10. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání 

Žádost o finanční podporu projektu z OPPK musí být vyplněna v předepsaném elektronickém 
formuláři v programu Benefit7+. Elektronický formulář Benefit7+ se vyplňuje on-line a je k dispozici na 
internetových stránkách OPPK www.oppk.cz. 
 
Po finálním uložení elektronické podoby projektové žádosti je nutné žádost vytisknout, podepsat 
statutárním zástupcem žadatele (nebo jinou oprávněnou osobou s plnou mocí) a předložit. Listinná 
podoba žádosti musí mít stejný identifikační kód jako elektronická forma. Tento kód žádostem 
přiděluje program Benefit7+. 
 
Tištěná verze žádosti a všechny povinné a nepovinné přílohy včetně jejich seznamu se předkládají 
v řádně zalepené obálce. Jednotlivé listy žádosti musí být pevně spojeny. Jednotlivé přílohy musí být 
očíslované v souladu se seznamem příloh. Pokud mají přílohy více než jeden list, musí být tyto listy 
pevně spojené.  
Na obálce musí být uveden název/číslo oblasti podpory OPPK, název žadatele a název projektu. 

 

 

11. Termín a místo pro překládání projektových žádostí 

Listinnou podobu projektové žádosti je možné předkládat pouze osobně od ….. 2010 do ….. 2010 do 
14.00 hodin. Všechny žádosti doručené po stanoveném datu a čase budou automaticky vyřazeny.  
Místem pro předkládání projektových žádostí je oddělení grantových schémat z EU odboru rozpočtu 
Magistrátu hl. m. Prahy na adrese Jungmannova 29/35, Praha 1, 3. patro, dveře č. 359, 360. 
 
Příjem žádostí probíhá v návštěvní dny Magistrátu hl. m. Prahy (po: 12,00 – 17,00 hod., st: 8,00-18,00 
hod.) i mimo návštěvní dny, nejlépe po předchozí dohodě. 

 

 

12. Semináře 

Odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy zajišťuje pro žadatele semináře týkající se přípravy 
projektových žádostí OPPK. Termíny a další podrobnosti o seminářích lze nalézt na internetových 
stránkách OPPK www.oppk.cz.  
  

 

13. Místo realizace projektů 

Projekt musí být realizován na území hl. m. Prahy. U investičních projektů je místem realizace vždy 
místo fyzické realizace projektu. U neinvestičních projektů je místem realizace území (obyvatelé 
území), které má z realizace projektu a jeho služeb prospěch. 

 

 

14. Projektová příručka 

http://www.oppk.cz/�
http://www.oppk.cz/�
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Informace o požadavcích na projekty podporované z OPPK je možné získat v Projektové příručce 
OPPK. Návod na vyplnění projektové žádosti je uveden v Pokynech k vyplnění projektové žádosti. 
Příručka a Pokyny jsou ke stažení na adrese www.oppk.cz. Tištěnou verzi Příručky a Pokynů si je 
možno vyzvednout na odboru fondů EU v návštěvní dny Magistrátu hl. m. Prahy (viz výše) nebo po 
předchozí dohodě v jiném termínu. 
 
 

15. Kontaktní informace 

Magistrát hl. m. Prahy, odbor rozpočtu, oddělení grantových schémat z EU, Jungmannova 29/35, 
Praha 1. 
 
Bc. Hana Podubecká - vedoucí oddělení 
E-mail: hana.podubecka@cityofprague.cz 
Tel.: 236 00 3233 
 
 
Bc. Kateřina Pristašová – projektová manažerka 
E-mail: katerina.prsitasova@cityofprague.cz 
Tel.236005445 
 
Ing. Tereza Synková – projektová manažerka 
E-mail: tereza.synkova@cityofprague.cz 
Tel.236003239 
 
 
 
 

www.oppk.cz 

http://www.oppk.cz/�
mailto:hana.podubecka@cityofprague.cz�
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