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1 Zaměření prioritní osy 4 

Prioritní osa 4 Technická pomoc není zaměřena na naplnění žádného specifického cíle programu, ale 
jedná se o prioritní osu podpůrnou. Důraz je přitom kladen na zajišťování odpovědného řízení, 
správy, maximální efektivity a kvality realizace OP PK. 

Prioritní osa 4 není dělena na oblasti podpory. 

Globálním cílem prioritní osy 4 je podpora realizace OP PK a specifickým cílem PO 4 je účelné a 
kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OP PK. 

Příjemcem z této prioritní osy je Řídící orgán, tedy Magistrát hl. m. Prahy. 

Implementační dokument operačního programu (verze 01 k 10. 9. 2008) uvádí následující 
podporované aktivity:  

− komplexní agenda SMV 
− příprava, výběr, ocenění a sledování projektů 
− audit a kontrola projektů/činností 
− řízení rizik 
− příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů 
− zpracování analýz, studií ohledně OP PK, životního prostředí a dalších souvisejících oblastí 
− studie a zprávy o postupu realizace programu jako podklady pro jednání SMV, včetně 

zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy 
− příprava, výběr, hodnocení a monitorování činností spojených s realizací OP PK 
− odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně 

přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním realizace 
programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení 

− zvyšování kvalifikace a odbornosti pracovníků zapojených do implementace  
− pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní s národním 

monitorovacím systémem 
− zajištění informovanosti (komunikačního plánu OP PK), vydávání informačních materiálů a 

zpracování informačních analýz dopadů těchto akcí a dopadů atd. 
− vyhodnocení výsledků a zpracování studií, sledování a analyzování procesu realizace 

programu 
− zlepšování metod hodnocení a výměny informací o praktických postupech v oblasti realizace 

pomoci ze strukturálních fondů a také zlepšování metod hodnocení operací 
− zpracování analýz, podkladových studií k přípravě programových dokumentů pro další 

programové období 

Alokace oblasti  podpory j e 193,8 mil. Kč 1. 

                                                                 
1 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK  
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V rámci prioritní osy 4 nebyly vyhlašovány kolové výzvy. V rámci výzvy určené speciálně pro prioritní 
osu 4 byly uzavřeny celkem 2 smlouvy na projekty s celkovým objemem požadované dotace 
218,6 mil. Kč, tedy 112,8 % alokace.   

2 Pokrok v realizaci prioritní osy 4 

2.1 Finanční pokrok 

Celková alokace prioritní osy 4 je 193,8 mil. Kč a představuje 2,7 % celkové alokace OP PK, což je 
nejnižší podíl z celého programu. Ve srovnání s ostatními operačními programy se jedná o nižší podíl 
než u naprosté většiny ostatních programů. Prioritní osa 4 není realizována prostřednictvím oblastí 
podpory, resp. není dále rozdělena do oblastí podpory. 

V průběhu dosavadní realizace programu byly v rámci prioritní osy 4 předloženy celkem 2 žádosti 
v celkové hodnotě 218,6 mil. Kč, což představuje 112,8 % alokace prioritní osy (ale objem projektů ve 
skutečnosti nepřekročí alokaci prioritní osy, protože první projekt technické pomoci na roky 2008-
2010 byl vyčerpán jen z 64,3 % a jeho zbylé prostředky tak byly zazávazkovány ve druhém projektu). 
Finančně je k 5. 9. 2012 ukončen jeden projekt a jeden projekt je v realizaci. Průměrná velikost 
dotace jedné žádosti je 109,3 mil. Kč, přičemž ale ve skutečnosti byly požadované náklady na první 
projekt realizovaný mezi lety 2008-2010 o polovinu nižší než jsou náklady na projekt v současné době 
realizovaný (76,2 mil. oproti 142,4 mil. Kč). Projekt v realizaci je na období 2011-2015, tedy dobu 
téměř dvakrát tak dlouhou. Vzhledem k povaze prioritní osy není vyřazený nebo předčasně ukončený 
žádný projekt. Vyčerpání celé alokace je spíše nepravděpodobné, protože čerpání probíhá 
pomalejším tempem a plánované aktivity nedosahují nakontrahované výše rozpočtu druhého 
projektu.   

Tabulka 1: Projekty prioritní osy 4  

Prioritní osa Vyřazené 

projekty1 

Předčasně 

ukončeno2 

V procesu kontroly 

a hodnocení3  
V realizaci4  Financování 

ukončeno5 
Celkem 

PO 4 0 0 0 1 1 2 

Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
1 projekty ve stavech N1 Projektová žádost nesplnila podmínky formálního posouzení, N2 Projekt nedoporučen / 

neschválen, N4 Projekt nesplnil podmínky pro vydání Rozhodnutí / podpis Smlouvy a N5 Projektová žádost 
stažena žadatelem;  

2 projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen / stažen a N8 Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS;  
3 projekty ve stavu P2 Projektová žádost splnila podmínky formálního posouzení;  
4 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci a P5 

Realizace projektu ukončena;  
5 projekty ve stavech P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 

Jediným příjemcem PO 4 je Řídící orgán OP PK, tedy Magistrát hl. m. Prahy. V prioritní ose již není 
naplánován žádný další projekt, vzhledem k nekontrahovaným prostředkům a především k pokrytí 
programového období i do období ukončení čerpání projektů. 
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Tabulka 2: Stav čerpání finančních prostředků prioritní osy 4 (mil. Kč)  

Prioritní 

osa 

Celková 

alokace 
2007-2013 

Podané 

projektové 
žádosti 

Projekty s vydaným 

Rozhodnutím / 
podepsanou 

Smlouvou 

(Dodat kem)1 

Proplacené 

prostředky  
příjemci 

(včetně 

záloh)2 

Skutečně 
vyčerpané 
prostředky 
(bez záloh)  

Certifikované 

výdaje  
předložené EK  

(včetně vratek) 2 

PO 4 193,8 218,6 218,6 110,8 85,2 0,0 2 

Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012)  
1 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci, P5 

Realizace projektu ukončena, P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 
2EU + národní zdroje (vč. vlastních veřejných zdrojů) 

 
Proplacené prostředky v prioritní ose 4 bez záloh činí 85,2 mil. Kč (44,1 % alokace PO4) a objem 
certifikovaných výdajů je zatím stále nulový. Dle informací ŘO bude první projekt technické pomoci 
k certifikaci předložen již během krátké doby. 

První projekt technické pomoci v plánované výši 76,2 mil. Kč nebyl dočerpán, výsledné čerpání bylo 
na úrovni 64,3 %. Druhý projekt technické pomoci s rozpočtem 142,4 mil. Kč má aktuální čerpání na 
25 % a ŘO nepředpokládá jeho 100% vyčerpání. 

Jedná se o prioritní osu, která vykazuje nejmenší pokrok ve finančním plnění v certifikovaných 
výdajích ve srovnání s ostatními prioritními osami OP PK i v porovnání s osami technické pomoci 
v jiných operačních programech, což je proto, že předložení projektu k certifikaci bylo odloženo (nyní 
bude ale předložen – viz výše). Z hlediska proplacených prostředků včetně záloh se technická pomoc 
OP PK pohybuje v průměru ostatních operačních programů.    

2.2 Věcný pokrok  

Naplňování indikátorů 

Alokace prioritní osy je již nakontrahována, čemuž by mělo odpovídat i plnění monitorovacích 
indikátorů – tedy hodnot dosažených a hodnot předpokládaných (v zásobníku). Již na základě 
aktuálně dosažených hodnot sledovaných indikátorů lze očekávat ve většině indikátorů překročení 
cílových hodnot. Aktuální míra plnění monitorovacích indikátorů (MI) tak ve většině případů 
odpovídá aktuální míře čerpání prioritní osy.  

                                                                 
2 dle informací ŘO dojde k certifikaci výdajů v nejbližší době 
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Graf 1: Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 4  

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012); vlastní výpočty 

Pozn. Indikátory byly v průběhu programového období měněny (navyšovány v případě počtu proškolených osob 

a počtu seminářů a WS atd. a snižován u počtu podpořených projektů TP  

Jediným indikátorem, který v dosažených hodnotách nedosáhl hranice cílové hodnoty je indikátor 
Počet podpořených projektů technické pomoci, což je ale logické, vzhledem k právě probíhajícímu 
druhému projektu, kterým dojde k naplnění indikátoru. Naplnění tohoto indikátoru tak není 
problematické.  

Ostatní dva indikátory nevykazují žádné riziko nenaplnění plánovaných hodnot, jejich cílové hodnoty 
byly již naplněny a závazky probíhajících projektů v souhrnu mírně překračují cílovou hodnotu. 
Dosažená míra plnění cílových hodnot těchto MI se pohybuje v rozmezí 103 až 111 % jejich cílové 
hodnoty (kalkulováno z již vykázaných indikátorů). U indikátoru Počet proškolených osob jsou navíc 
v zásobníku ještě další 4 % cílové hodnoty proškolených osob (z cílové hodnoty přislíbené na projektu 
Technická pomoc OP PK 2011-2015). U obou indikátorů lze ale předpokládat další naplňování 
v průběhu postupu realizace programu v tomto programovém období, tedy plnění nad stanovanou 
cílovou hodnotu. Semináře a školení se budou pravděpodobně vázat mj. na nově vyhlašované výzvy 
k prioritním osám 1, 2 a 3 a hodnota obou indikátorů tak ještě poroste.  
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Tabulka 3: Plnění indikátorů prioritní osy 4  

Kód 
indikátoru  

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek 

Oblast 
podpory 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

Zásobník pro plnění MI (včetně dosažených hodnot) projekty dle stavu  

Celkem 
% cílové 
hodnoty 

Předložené 
žádosti 

Doporučené 
/ schválené  

V 
realizaci 

Financování 
ukončeno  

Celkem 
zásobník* 

% cílové 
hodnoty 

48.01.00 Počet podpořených projektů 
technické pomoci  

Počet 
projektů 

Výsledky 4.1 2 1 50,0    12 12 150,0 

48.11.00                          Počet uskutečněných 
školení, seminářů, WS, 
konferencí apod. 

Počet Výstupy 4.1 79 88 111,4   39 49 88 111,4 

48.19.00 Počet proškolených osob - 
celkem 

Počet 
osob 

Výstupy 4.1 1 500 1 542 102,8   500 1097 1 597 106.5 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012); vlastní výpočty 
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Kategorie výdajů (prioritní témata) 

Naplňování cílových hodnot pro prioritní témata, která jsou relevantní pro prioritní osu 4 a jsou 
vymezena v operačním programu, ukazuje následující tabulka. Žádné z prioritních témat nespadá pod 
oblast earmarkingu. S ohledem na podíl nakontrahovaných prostředků prioritní osy 4 je dosud 
dostatečně naplňováno pouze jedno ze dvou témat, přičemž celkový cíl pro plnění těchto dvou témat 
(85 a 86) ve výši 6,6 mil. EUR je dosud naplňován ze 25,3 % (což odpovídá jednomu ukončenému 
projektu „Technická pomoc OP PK na období 2008-2010“) a celkový zásobník (schválený i ukončený 
projekt) je na úrovni 98,8 % cílové hodnoty, tj. blíží se cílové hodnotě.  

Problém ovšem spočívá v nerovnoměrném rozpočítání finančních nákladů do stanovených 
prioritních témat. Prioritní téma 85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola je plněno 
uspokojivě. Stanovený cíl je v současné době naplňován ukončeným projektem z 50,5 % a spolu 
s projektem v realizaci je plněn ze 124,0 %. Naproti tomu prioritní téma 86 Hodnocení a studie; 
informace a komunikace není ukončeným projektem naplňováno vůbec a k naplnění cílové hodnoty 
přispívá pouze druhý projekt technické pomoci, který plní cílové hodnoty tématu ze 73,5 %.  

Projekt technické pomoci na roky 2011-2015, který je právě v realizaci, naplňuje rovným dílem obě 
prioritní témata. Dřívější projekt technické pomoci na roky 2008-2010 byl ale směřován pouze do 
jednoho prioritního tématu. Přitom ale (jak vychází i z analýz níže), reálně byly v projektu realizovány 
i aktivity spadající pod prioritní téma 86 (tedy hodnocení, informace, komunikace atd.). Stejně jako u 
prioritní osy 3 (především oblast podpory 3.3), je tedy i zde nutné věnovat větší pozornost 
správnému rozpočítání prostředků na prioritní témata, aby nedocházelo k jejich přeplňování na 
jedné straně a nenaplňování na straně druhé. 

Tabulka 4: Plnění prioritních témat a earmarking v prioritní ose 4 

Prioritní téma Earm. Zásobník Naplněno Cíl plnění 
(v EUR) 

Kód  Název  v EUR v % v EUR v % 

85 
Příprava, provádění, 
monitorování a kontrola 

 2 429 120 73,5 1 670 212 50,5 3 305 070 

86 
Hodnocení a studie; informace a 
komunikace 

 2 429 120 73,5 0 0,0 3 305 069 

Celkem  4 858 239 73,5 1 670 212 25,3 6 610 139 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012); vlastní výpočty 

 

2.3 Plnění pravidla N+3 / N+2 

Pravidlo n+3 / n+2 („Automatické zrušení závazku“) je jako nástroj finanční disciplíny vymezeno 
Obecným nařízením (články 93-97). Zjednodušeně lze říci, že toto pravidlo stanovuje limity pro 
čerpání ročních alokací programu. V případě nevyčerpání výše alokace v daném limitu dojde 
k automatickému zrušení závazku, který ve výsledku de facto znamená ponížení celkové alokace 
programu, resp. příslušného příspěvku z daného strukturálního fondu. Limit čerpání je nastaven tak, 
že v roce n+3 / n+2 musí být vyčerpána alokace roku n s tím, že pro alokaci roku 2008 až 2010 platí 
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pravidlo n+2 a pro alokaci let 2011 až 2013 platí pravidlo n+3. Kritickým tak bude zejména rok 2013, 
kdy dochází k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci roku 2011. Alokace 
roku 2007 pak byla na základě úpravy nařízení rovnoměrně rozdělena do zbývajících let. Pravidlo n+3 
/ n+2 je sledováno dle následujících kritérií3: 

• počítáno v EUR; 

• počítáno za příspěvek Společenství (v případě OP PK se tedy jedná o zdroje ERDF); 
• počítáno na úrovni celého OP; 
• pro splnění pravidla n+3 / n+2 je rozhodné předložení certifikovaných výdajů v žádosti o 

platbu EK ze strany PCO do konce příslušného roku.  

Z hlediska splnění pravidla n+3 / n+2 je možné využít předběžné platby z EK pro snížení limitu plnění, 
a to pro jakékoli období. Výše zálohových plateb u OP PK odpovídala 9 % alokace programu 
připadající na příspěvek Společenství. Část této zálohy ve výši 2 mil. EUR odpovídající 0,83 
procentnímu bodu z 9% části alokace. Pro snížení limitu je tak dále možné využít zálohové platby ve 
výši 19,7 mil. EUR odpovídající 8,17 % alokace programu. Tabulka níže ukazuje limity čerpání pro 
dodržení pravidla n+3 / n+2 v jednotlivých letech.  

Tabulka 5: Limity pro plnění pravidla n+3 / n+2 (pro OP PK)  

 Kumulativně v daném roce  
v EUR                 

Se započtením záloh* 
Rok  v EUR v % celkové alokace                       v EUR                  v % 

2011 37 500 685 15,5 37 500 685 35 496 400 14,7 

2012 75 646 046 31,4 38 145 361 55 941 826 23,2 

2013 156 237 186 64,8 80 591 140 136 532 966 56,6 

2014 198 204 418 82,2 41 967 232 178 500 198 74,0 

2015 241 205 606 100,0 43 001 188 241 205 606 100,0 
Využití záloh  EUR % alokace  

certifikované prostředky do konce roku 2011 35 496 400 14,7 
celkové zálohy poskytnuté EK  21 708 505 9,0 

využitá záloha v roce 2011 2 004 285 0,83 
zbývající záloha 19 704 220 8,17 

* Částky za rok 2012 až 2014 jsou pro ilustraci uvedeny se započtením celé zbývající zálohy. Zálohu je však 
možné požít pouze jednou nebo je možné ji rozdělit mezi více let. Čísla v tabulce tedy ukazují situaci využití celé 
zbývající zálohy v daném roce (pro ostatní roky by pak platil limit bez využití zálohy). Za rok 2011 je uvedena 
skutečnost, tj. skutečná výše certifikovaných prostředků. 

Stav a předpoklad čerpání příspěvku Společenství ukazuje graf níže. Vyhodnocení čerpání z hlediska 
plnění pravidla n+3 / n+2 je nutné provést pro tři úrovně: 

• stav dosud předložených žádostí o platbu, a to jak vzhledem k příjemcům 
(předložené/schválené/proplacené) tak vzhledem k PCO a EK (zahrnutí do souhrnné žádosti 
na PCO a certifikované prostředky) 

                                                                 
3 Viz i  Metodický pokyn NOK-MMR: Sledování pravidla N+3/N+2 v programovém období 2007-2013 

(18. 4. 2011) 
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•  objem dosud nepředložených žádostí o platbu (zde byly zahrnuty plány dosud 
nepředložených žádostí o platbu s předpokládaným předložením do konce 3. čtvrtletí roku 
2012) 

• předpoklad čerpání (předpoklad čerpání byl vypočten na základě předpokládaného 
předložení žádostí o proplacení v rámci realizovaných projektů) 

Na základě údajů z IS MONIT7+ jsme u finančně ukončených projektů porovnali objem proplacených 
prostředků s aktuálním/posledním údajem ve smlouvách a na plánu čerpání. Na základě této analýzy 
se ukazuje, že projekty v průměru vyčerpaly 96,5 % aktuálně nesmlouvaných prostředků a 93,9 % 
prostředků uvedených v plánu čerpání.  

Graf 2: Zásobník projektů pro plnění pravidla n+3 / n+3  

 

Zdroj dat: Vlastní výpočet na základě dat z IS MO NIT7+ (k 5. 9. 2012); Objem certifikovaných prostředků již 

zahrnuje předložené souhrnné žádosti, které byly, dle dodatečné informace ŘO certifikovány v průběhu 

listopadu.  

Prioritní osa 4 je jediná, kde ještě nedošlo k certifikaci vyčerpaných prostředků, ale dle informací ŘO 
bude první projekt technické pomoci k certifikaci předložen již během krátké doby. I přesto se plnění 
pravidla n+3 / n+2 na úrovni celého programu vyvíjí pozitivně. Nakontrahované prostředky u projektů 
v realizaci, které mají být dle plánu zahrnuty v žádostech o platbu od 4. čtvrtletí roku 2012 dále, 
dosahují objemu 16,5 mil. EUR, tj. necelých 7 % alokace programu. Z této částky pak hlavní podíl 
v rozsahu 78 % připadá na prioritní osu 3, kde takto zbývá vyčerpat téměř 13 mil. EUR. Z toho by pak 
přes 10 mil. EUR mělo být zahrnuto do žádostí o platby již v průběhu 4. čtvrtletí 2012 a 1. čtvrtletí 
2013. V případě, že budou předloženy dosud nepředložené žádosti o platbu (8,4 mil. EUR) a 
plánované žádosti, dosáhl by objem vyčerpaných prostředků do poloviny roku 2013 71,9 % alokace 
programu. Z této částky navíc 58,9 procentních bodů pokrývají již proplacené, či certifikované žádosti 
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o platby. Předpoklad čerpání tak o 7,1 procentních bodů (17,1 mil. EUR) převyšuje cíl na rok 2013, a 
to bez využití zálohových plateb. Plnění pravidla n+3 / n+2 by tak v tomto roce mělo být zajištěno. 

Graf 3: Předpoklad vývoje čerpání v rámci prioritní osy 4 OP PK (v % alokace PO / programu) na základě 

stávajícího zásobníku projektů - kumulativně  

 

Pozn.: Předpoklad čerpání kumulativně zahrnuje již předložené žádosti o platbu a dosud nepředložené žádosti 

(stávající stav) tak jejich plánované předložení  
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3 Naplnění cílů prioritní osy 4 

Prioritní osa 4 je podpůrného charakteru a přispívá k naplnění všech specifických cílů programu i jeho 
globálního cíle. Globálním cílem prioritní osy je „Podpora realizace OP PK“. Specifický cíl byl vymezen 
následujícím způsobem: 

Specifický cíl 

Účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OP PK 

 

3.1 Pokrok v realizaci programu 

3.1.1 Čerpání programu 
Globálním cílem prioritní osy je podpora realizace OP PK. Následující tabulka zobrazuje postup 
realizace OP PK dle jednotlivých oblastí podpory. Celkově lze říci, že většinu oblastí podpory se daří 
uspokojivě naplňovat, čemuž odpovídají vysoké podíly nakontrahovaných prostředků. V oblastech 
podpory s nižšími podíly nakontrahovaných prostředků (1.2 a 3.3) je schválena realokace v závislosti 
na zavedení finančního nástroje Jessica. Zároveň v době zpracování zprávy probíhají výzvy na oblast 
podpory 1.1, 1.2 a 3.1 a plánovaná je výzva na oblast podpory 3.3 (na leden 2013), čímž dojde 
k nekontrahování dalších prostředků. 

Z pohledu prioritní osy 4 vůči ostatním prioritním osám se tedy daří podporovat realizaci OP PK a 
úspěšně čerpat přidělené finanční prostředky programu.  

Tabulka 6: Stav čerpání finančních prostředků prioritní osy 3 (mil. Kč)  

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 2007-

2013 

Podané 
projektové 

žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodat kem)1 

Proplacené 
prostředky  
Příjemcům 

(včetně záloh)2 

Certifikované 
výdaje  

předložené EK 
(včetně vratek)2 

1.1 2 312,9 3 135,3 2 064,7 1 854,3 760,7 
1.2 256,2 512,8 91,5 28,9 3,4 
2.1 1 602,0 2 779,4 1 455,8 1 092,3 417,3 
2.2 228,1 432,2 295,9 158,1 32,8 
3.1 1 810,0 5 295,2 1 640,0 788,1 259,0 
3.2 50,9 205,7 54,0 48,4 32,8 
3.3 638,7 1 557,5 453,0 326,1 0,0 

Celkem 7 092,6 14 136,7 6 273,5 4 407,0 1 506,0 
Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
 

3.1.2 Úspěšnost žadatelů 
Cílem prioritní osy 4 je zabezpečit realizaci celého programu a její snahou by tak měla být 
minimalizace podílu žadatelů, jejichž projekt je vyřazen z důvodu formálních nedostatků řádným 
informováním žadatelů například organizováním seminářů či workshopů pro žadatele (a příjemce). 
Z následující tabulky vyplývá, že jedinou oblastí podpory, kde nedochází k vyřazení projektů na 
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základě formálních nedostatků je o.p. 1.1, kde jsou mezi žadateli pouze Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
a.s. a Hlavní město Praha. Zde dochází tedy k vytváření po formální stránce kvalitně připravených 
projektů (i když zároveň je zde podáván nižší počet projektů). 

Z tohoto pohledu je největší podíl nekvalitně připravených žádostí podávaný do oblastí podpory 3.1, 
kde se jedná o náročné vědecko-výzkumné projekty s velkými objemy rozpočtů (v první výzvě 
vyřazeno 54 % projektů) a dále o.p. 3.2. Také oblasti podpory 1.2 a 3.3 vykazují čtvrtinový podíl 
žadatelů, jejichž žádost je vyřazena na základě formálních nedostatků. V o.p. 3.3. v průběhu výzev 
došlo ke zvyšování podílu vyřazených projektů z pohledu chybovosti, tj. nesplnění formálních 
požadavků žádosti na 30 %. Na tyto žadatele a výše uvedené oblasti podpory by tedy bylo vhodné 
více zaměřit pozornost a pokusit se žadatelům usnadnit sepsání kvalitní žádosti v další výzvě 
(výzvách).  

Tabulka 7: Podíl vyřazených projektů na formálním posouzení (ve stavu N1) na všech podaných projektech 

dané výzvy a oblasti podpory (v %)  

  1. 
výzva 

2. 
výzva 

3. 
výzva, 
o. p. 
1.2 

4. 
výzva, 
o. p.  
3.1 

5. 
výzva, 
o. p.  
3.3 

6. 
výzva, 
o. p.  
1.1 

7. 
výzva, 
o. p.  
2.1 

8. 
výzva, 
o. p. 
1.1 

8.  
výzva, o. 
p.  1.2 a 
3.1 

9. 
výzva, 
o. p. 
1.1 

Celkem 

1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2 30 31 40 0 0 0 0 0 13 0 26 
2.1 13 16 0 0 0 0 20 0 0 0 15 
2.2 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 14 
3.1 54 26 0 12 0 0 0 0 36 0 33 
3.2 44 23 0 0 0 0 0 0 0 0 32 
3.3 13 29 0 0 30 0 0 0 0 0 26 
Celkem 23 25 40 12 30 0 20 0 28 0 25 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012)  

Také podíl příjemců, kteří odstoupí od smlouvy v průběhu realizace projektových aktivit či je jejich 
projekt ukončen ze strany ŘO lze částečně ovlivnit aktivitami prioritní osy 4. V tabulce níže je uveden 
seznam takových projektů. Z celkového počtu 210 schválených projektů bylo takto ukončeno 
16 z nich, tedy 7,6 % projektů, což je poměrně vysoký podíl.  

Jedná se převážně o projekty z 1. a 5. výzvy a výrazně zde dominují projekty z oblasti podpory 3.3 
podávané soukromými podnikatelskými subjekty. Je tedy patrné, že malé a střední podniky jsou 
v tomto ohledu nejrizikovější skupinou. Jedná se i o skupinu příjemců, která patří k nejnáchylnějším 
ve vazbě na vývoj socioekonomické situace. Ta se or roku 2009 vyvíjí spíše nepříznivě a může se tak 
odrážet i ve vyšším počtu nedokončených projektů těchto žadatelů. 
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Tabulka 8: Přehled projektů v negativních st avech N7 a N8 

Číslo 
výzvy 

o.p. Název projektu  Stav 
projektu 

Typ žadatele Zahájení 
realizace  

Ukončení 
realizace  

2. 1.1 Cyklo-zavěšená lávka Lahovice N7  Hl.m. Praha 1.11.2009 31.8.2010 

1. 1.2 Interoperabilní nadstavba spisových 
služeb (Interspis) - roll-out 

N7 Hl.m. Praha 1.2.2009 30.6.2010 

3. 1.2 eGovernment v Praze N7 Hl.m. Praha 28.2.2010 31.7.2011 

2. 3.2 Občansko-podnikatelské centrum N7 Městská část 
Hl.m. Prahy 

1.11.2009 28.6.2010 

1. 3.3 Technická inovace ICT pro 
zefektivnění procesů firemního řízení  

N7 Soukromá firma 1.3.2008 28.11.2008 

1. 3.3 Inovace výroby cereálních tyčinek N8 Soukromá firma 20.4.2009 21.8.2010 
1. 3.3 Inovace výroby izolačních segmentů  N7 Soukromá firma 1.3.2008 31.12.2008 
1. 3.3 Centrum nadstandardních služeb 

motoristům RS Motor Plus, a.s. 
N8 Soukromá firma 2.1.2008 15.1.2009 

2. 3.3 Stavba denního stacionáře N7 Soukromá firma 1.12.2008 15.3.2012 
5. 3.3 Inovativní digitální 3D 

echokardiograf - vybavení pro 
ultrazvukové vyšetření srdce pro 
společnost AVICENA - kardiologie, 
interna s.r.o. 

N8 Soukromá firma 1.1.2010 31.12.2010 

5. 3.3 Modernizace zubní ordinace N7 Soukromá firma 25.11.2010 22.4.2011 

5. 3.3 Ebel Coffee: pražení kávy v srdci 
Prahy 

N7 Soukromá firma 1.1.2011 30.4.2011 

5. 3.3 Výroba individuálního design 
nábytku 

N7 Soukromá firma 1.11.2010 31.3.2011 

5. 3.3 "Zvýšení efektivnosti procesu léčby" N7 Soukromá firma 1.10.2010 30.6.2012 

5. 3.3 Modernizace sportovního centra N7 Soukromá firma 1.4.2010 30.9.2011 
5. 3.3 Rehabilitační zázemí areálu eRZet N7 Soukromá firma 1.1.2011 30.4.2011 
Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012)  

 

3.1.3 Nesrovnalosti  
Úspěšnou realizaci programu je také možno hodnotit na základě zjištěných, resp. potvrzených 
nesrovnalostí, které se mezi realizovanými projekty vyskytnou. Při hodnocení je možné využít 
i analýzy finančních objemů potvrzených nesrovnalostí ve vazbě na objem nakontrahovaných 
finančních prostředků v programu. Vhodné je v tomto případě využít porovnání s regionálními 
operačními programy, které jsou svým charakterem OPPK nejbližší (viz následující tabulka). Nejvyšší 
počet nesrovnalostí byl dosud potvrzen v ROP Moravskoslezsko, a to 179. OPPK má dosud potvrzeno 
22 nesrovnalostí. Finanční objemy potvrzených nesrovnalostí neodpovídají přímou úměrou jejich 
počtu, přičemž nejvýznamnější objem nesrovnalostí dosud vykázal ROP Severozápad, a to téměř 
385 mil. Kč. 
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Tabulka 9: Přehled potvrzených nesrovnalostí ve vybraných operačních programech  

Program ROP JV ROP JZ ROP SM ROP MS ROP SV ROP SZ OP PK 

Počet 
potvrzených 
nesrovnalostí 

129 52 71 179 121 91 22 

Finanční objem 
v tis. Kč 45 091,9 3 438,3 30 799,0  3 053,2 53 071,6   384 952,8  43 490,9 

 Zdroj dat: interní zdroj ŘO, přehledem nesrovnalostí na jednotlivých OP, data k 30. 9. 2012, data za ROP SČ 

nebyla v době zpracování zprávy k dispozici  

Ze srovnání finančního objemu potvrzených nesrovnalostí sledovaných programů tedy vyplývá, že ve 
zkoumaném vzorku je nejproblémovějším programem ROP Severozápad, jehož objem nesrovnalostí 
dosahuje přibližně desetinásobku ostatních operačních programů. V tomto pohledu je OPPK na 
úrovni průměru ostatních porovnávaných regionálních operačních programů. Z hlediska podílu 
finančních objemů potvrzených nesrovnalostí vůči nakontrahovaným prostředkům programu je opět 
nejproblémovějším ROP SZ, kde je potvrzených nesrovnalostí 21,0 ‰ nakontrahovaných prostředků. 
V OPPK je podíl nesrovnalostí 6,9 %.  

Graf 4: Finanční objem potvrzených nesrovnalostí a jejich podíl vůči nakontrahované alokaci programu (v ‰) 

Zdroj dat: interní zdroj ŘO, přehledem nesrovnalostí na jednotlivých OP, data k 30. 9. 2012; data za ROP SČ 

nebyla v době zpracování zprávy k dispozici  

Při podrobnější analýze jsme se zaměřili na rok vzniku nesrovnalosti a na oblast podpory, do které 
daný projekt spadá. Z tabulek uvedených níže logicky vyplývá, že objem zjištěných nesrovnalostí se 
během let zvyšuje (s postupující realizací programu), přitom ale nejvíce nesrovnalostí bylo zjištěno 
v roce 2011.  
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Tabulka 10: Nesrovnalosti a je jich rozložení v jednotlivých letech 

Rok Počet nesrovnalostí Objem výdajů celkem zasažených nesrovnalostí* 

2009 1 57 718 

2010 10 2 325 596 
2011 25 30 187 347 

2012 17 45 260 025 

Celkový součet 53 77 830 686 
Zdroj dat: interní zdroj ŘO, přehledem nesrovnalostí na jednotlivých OP, data k 30. 9. 2012 

* Údaje o nesrovnalostech se týkají všech nesrovnalostí, tj. opodstatněných, neopodstatněných, potvrzených i 
nepotvrzených. Jedná se tedy i o podezření na nesrovnalost. 

Největší objem nesrovnalostí se vyskytoval v oblasti podpory 1.1, kde jsou realizovány finančně 
náročné investiční projekty s mnohanásobně vysokými rozpočty oproti ostatním oblastem podpory. 
Byla zde proto nejvyšší hodnota výdajů zasažených nesrovnalostí na jednu nesrovnalost. Největší 
počet nesrovnalostí byl v oblasti podpory 3.3, kde je také největší část nasmlouvaných projektů.  

Tabulka 11: Nesrovnalosti a je jich rozložení dle oblastí podpory 

Oblast podpory Počet nesrovnalostí Objem výdajů celkem zasažených nesrovnalostí* 

1.1 6 32 438 822 

1.2 1 21 206 
2.1 3 602 775 

2.2 3 4 598 365 

3.1 14 8 287 875 
3.2 1 848 582 

3.3 25 31 033 062 

Celkový součet 53 77 830 686 
Zdroj dat: interní přehled nesrovnalostí ŘO, přehledem nesrovnalostí na jednotlivých OP, data k 30. 9. 2012 

* Údaje o nesrovnalostech se týkají všech nesrovnalostí, tj. opodstatněných, neopodstatněných, potvrzených i 
nepotvrzených. Jedná se tedy i o podezření na nesrovnalost. 

Celkově lze tedy konstatovat, že pro lepší pokrok v realizaci OP PK a celkové usnadnění implementace 
programu je vhodné se více zaměřit na příjemce z pohledu prevence nesrovnalostí (a základně 
informativně i na žadatele). Doporučit lze cílenou kampaň směrem k příjemcům z oblasti podpory 
3.3, tedy na malé a střední podnikatele., kde jich vzniká nejvyšší počet. Problematickou se dále 
ukazuje oblast podpory 1.1, kde se jedná o nesrovnalosti s vysokými finančními objemy a je tedy 
z tohoto pohledu riziková. Nicméně okruh příjemců je zde značně omezen a spolupráce s příjemcem 
a jeho nová zkušenost by mohla riziko dalších nesrovnalostí snížit. Z analýzy povahy nesrovnalostí 
dále vyplývá, že nejvíce nesrovnalostí vzniká z důvodu nezpůsobilých výdajů (14 nesrovnalostí) či 
z důvodu porušení pravidel vzhledem k systému financování (12). Vysoký podíl také zaznamenaly 
nesrovnalosti související s porušením pravidel týkajících se zadávání veřejných zakázek (7). Jedná se 
tedy o kritické oblasti, kde je vhodné na příjemce více metodicky působit.  
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3.2 Způsob využití prostředků technické pomoci   

Každý operační program přistupuje ke způsobu realizace technické pomoci rozdílně, resp. programy 
člení technickou pomoc do více oblastí podpory či ne a rovněž dělí realizaci dané oblasti podpory do 
více projektů či využívají rámcové či souhrnné projekty, které zajišťují veškeré aktivity technické 
pomoci a pokrývají všechny potřeby.  

Tato kapitola se věnuje nastavení způsobu realizace technické pomoci v programu OP PK a rovněž se 
specificky věnuje seminářům a školením pro příjemce a žadatele. 

3.2.1 Nastavení projektů technické pomoci 
Praha zvolila pro programové období 2007 – 2013 realizaci prostřednictví dvou časově na sebe 
navazujících projektů. Realizace technické pomoci prostřednictvím jediného projektu v období 2008 – 
2010 se osvědčila, proto řídící orgán přistoupil, po malých úpravách, ke stejnému modelu.  

Řídícímu orgánu se nepodařilo dočerpat veškeré finanční prostředky, které byly pro realizaci 
technické pomoci vyčleněny (viz tabulka níže). 

Tabulka 12: Přehled čerpání projektů technické pomoci 

Zaměření 2008 - 2010 2011 - 2015 
Naprojektováno Vyčerpáno Naprojektováno Vyčerpáno 

Poradenství, expertízy, analýzy, 
evaluace, agenda SMV, posuzování 
projektů, právní a ekonomické 
služby 

21 680 000 
 

9 879 153 
 

36 000 000 
 

4 495 437 
 

Publicita programu, propagace, 
komunikace, technické 
zabezpečení  

8 000 000 
 

4 431 487 
 

10 415 000 
 

1 873 812 
 

Pořízení, instalace, provoz a 
propojení informačních systémů  

5 500 000 
 

4 398 810 
 

11 000 000 
 

1 558 047 
 

Vzdělávání, organizace a technická 
podpora jednání pracovních skupin 
a komisí 

6 300 000 
 

2 884 601 
 

13 000 000 
 

2 390 963 
 

Personální zabezpečení pro 
zajištění činností ŘO OP PK 

34 700 000 
 

27 366 729 
 

72 000 000 
 

25 934 271 
 

Celkem 76 180 000 48 960 779 142 415 000 36 252 530 

Zdroj: interní přehled čerpání ŘO (data k 30. 9. 2012) 

V prvním projektu technické pomoci pro období let 2008-2010, bylo nastaveno 5 podprojektů /viz 
výše), přičemž nejméně se dařilo čerpat v rámci 3 skupin aktivit, a to u podprojektu 1 zaměřeném na 
poradenství, expertízy, právní služby apod. (46 %), u podprojektu č. 4 zaměřeném na vzdělávání a 
technickou podporu pracovních skupin a komisí (46 %) a v rámci podprojektu č. 2 zaměřeném na 
publicitu programu (55 %). Naopak nejlépe se dařilo odhadnout potřeby ŘO v oblasti informačních 
systémů (čerpání na úrovni 80 %) a personálním zajištění činností ŘO (79 %). Jedná se o oblasti, které 
bylo možné odhadnout lépe, protože vycházejí z plánu počtu zaměstnanců, který vyplývá i ze 
zkušeností z minulého programového období. Náklady na informační systém byly rovněž známy. 
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Zbylé tři oblasti v rámci, kterých bylo čerpání nižší než naplánováno, jsou svým charakterem odlišné a 
jsou odvislé od dvou základních skutečností: 

a) vývoj čerpání programu, problémy příjemců a jejich projektů, které se následně promítají do 
nákladů na poradenství, právní služby pro příjemce, zpracování odborných expertíz apod. 

b)  proaktivní přístup ŘO k publicitě  

Graf 5: Přehled čerpání projektu technické pomoci pro období 2008-2010 

 

Zdroj: interní přehled čerpání ŘO, data k 30. 9. 2012 

Rozpočet na druhý projekt technické pomoci je na úrovni 1,9 násobku plánovaného rozpočtu prvního 
projektu a 2,9 násobku vyčerpané částky prvního projektu. Období realizace druhého projektu je 
1,7 násobně delší. Navýšení rozpočtu z relativního pohledu neodpovídá prodloužení délky trvání 
projektu. V aktuálním projektu technické pomoci pak nedošlo k rovnoměrnému navýšení finančních 
prostředků u všech podprojektů. Řídící orgán navýšil nejvíce absolutně i relativně prostředky určené 
na personální zabezpečení, což odpovídá logice položky (2,1 násobek vůči plánovanému rozpočtu 
prvního projektu a 2,6 násobek vůči vyčerpané částce). Navýšení je tak v tomto případě vyšší, než je 
prodloužení trvání projektu. Lze však předpokládat, že na počátku realizace prvního projektu 
docházelo k navyšování počtu zaměstnanců. Také lze předpokládat, že v průběhu 5 let trvání projektu 
dochází k postupnému navyšování mezd. Za tohoto předpokladu by došlo k nižšímu nedočerpání 
částky než v již ukončeném projektu, které bylo na úrovni 20 %, nicméně i tak pravděpodobně 
nedojde k úplnému vyčerpání částky. Je rovněž zřejmé, že s vývojem programu dojde k úpravám 
v pracovní náplni zaměstnanců.  Na tomto místě je vhodné ještě poznamenat, že OP PK zabezpečuje 
19 kmenových zaměstnanců a 6 zaměstnanců na DPČ, zatímco u některých regionálních operačních 
programů je to okolo 90 zaměstnanců. I když objemově ROPy získaly z absolutního pohledu vyšší 
alokace, je OP PK přesto obsluhováno poměrově menším počtem pracovníků. 
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K obdobnému navýšení nového projetu vůči plánované hodnotě prvního projektu došlo u kategorie 
vzdělávání (2,1 násobek vůči plánovanému rozpočtu; vzhledem k vyčerpané částce je nicméně 
navýšení prvního projektu až 4,5 násobek). Z této skutečnosti lze usuzovat, že řídící orgán 
předpokládal při tvorbě druhého projektu výrazné navýšení výdajů a tedy i objemu poskytovaného 
vzdělávání (a financování jednání pracovních skupin a komisí). V rámci tohoto podprojektu jsou 
financována i školení pro žadatele a příjemce, nicméně zde se jedná o velmi nízké částky, de facto 
občerstvení, protože školení jsou pořádána v prostorách MHMP. Konference či další širší aktivity pro 
žadatele a příjemce pořádány nebyly.  

K výraznému navýšení rozpočtu oproti vyčerpané částce došlo i u aktivity poradenství, expertízy, 
analýzy, evaluace a právní e ekonomické posuzování projektů, včetně odborných posudků. V této 
položce bylo v minulém projektu financováno zejména odborné hodnocení projektů v rámci výzev 
1 až 7. V současném období lze předpokládat pokles výdajů na posuzování projektů v rámci výzev a 
zároveň navýšení výdajů na další posuzování, resp. poradenství a expertízy, které bude řídící orgán 
potřebovat pro již probíhající projekty (ve kterých se například budou postupně objevovat více 
nesrovnalosti).    

Graf 6: Vývoj plánovaných alokací podprojektů technické pomoci 

 

Zdroj: interní přehled čerpání ŘO, data k 30. 9. 2012 

Naopak k nejnižšímu navýšení oproti plánu i vyčerpané částce prvního podprojektu došlo u položky 
publicita programu, propagace a komunikace (1,3 násobek vůči plánovanému rozpočtu prvního 
projektu a 2,4 násobek vůči vyčerpané částce). I v této položce ale řídící orgán předpokládá vyšší 
navýšení položky, než bylo vyčerpáno v prvním období, a než odpovídá prodloužení délky trvání 
druhého projektu vůči projektu prvnímu. U této položky je navýšení dle našeho názoru rozhodně 
logické, protože výdaje na publicitu jsou v případě OP PK oproti jiným programům nižší. ŘO OP PK by 
měl za předpokladu vyčerpání druhého podprojektu na publicitu vynaložit celkem 14,8 mil. Kč. 
Výdaje lze částečně srovnávat s regionálními operačními programy, přičemž údaje jsou veřejně 
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k dispozici u programů, které mají pro publicitu vyčleněnu samostatnou oblast podpory. Výdaje 
ukazuje následující tabulka. Ve zbylých operačních programech jsou samostatně vyčleněny výdaje na 
podporu absorpční kapacity, což jsou z převážné části výdaje na publicitu a informovanost (tedy do 
značné míry položka obdobná 2. podprojektu OP PK). V některých regionech jsou zde navíc např. 
započteny výdaje na budování tzv. regionálních partnerství, v rámci kterých jsou diskutovány 
projektové záměry. Výdaje na publicitu v ROPech, kde je vyčleněna, jsou absolutně cca 3,5ti násobné, 
relativně pak 20-ti až 30ti násobné, vzhledem k vyčerpané a plánované alokaci na publicitu v OP PK. 

Tabulka 13: Výdaje vybraných ROP a OP PK na publicitu  

Program (publicita/absorpční kapacita)  Výdaje (mil. Kč)* Výdaje (% k alokaci programu)  
OP PK – publicita* 14,8 0,01 
Severozápad - publicita 52,8 0,2 
Střední Čechy - publicita 56,2 0,3 
Severovýchod – absorpční kapacita  54,7 0,3 
Střední Morava - absorpční kapacita 211,5 1,1 
Jihovýchod - absorpční kapacita  177,6 1,1 
Moravskoslezsko - absorpční kapacita 35,9 0,2 
Zdroj: OP PK: interní přehled čerpání ŘO (vyčerpaný první projekt a plánovaná alokace na druhý projekt), data 

k 30. 9. 2012; Měsíční monitorovací zpráva NOK k 5. 10. 2012  

3.2.2 Semináře a školení 
Realizace dostatečného počtu kvalitních seminářů a školení pořádaných pro pracovníky řídícího 
orgánu i příjemce a žadatele je jedním z předpokladů úspěšné realizace programu. V rámci OP PK 
bylo dosud realizováno 100 seminářů a školení pro 1 659 osob  

Tabulka 14: Přehled seminářů pořádaných v OP PK 

Rok Počet 
seminářů  

z toho pro 
příjemce/ 
žadatele 

z toho pro 
pracovníky ŘO  

Proškoleno 
celkem  

z toho 
příjemců / 
žadatelů  

z toho 
pracovníků ŘO 

2008 13 9 4 338 287 51 

2009 19 14 5 419 368 51 

2010 17 7 10 340 173 167 

2011 27 3 24 335 83 252 

2012 24 3 21 227 62 165 

celkem  100 36 64 1 659 973 686 

Zdroj: interní přehled ŘO, data k 30. 9. 2012 

Z hlediska počtu seminářů převládají ty pro vlastní pracovníky, zatímco z hlediska počtu proškolených 
dosahují vyššího počtu semináře pro žadatele a příjemce (viz tabulka výše). Školení a semináře jsou 
využívány ŘO stále více a vykazují tak rok od roku vzrůstající tendenci, a to až do roku 2011 (rok 2012 
ještě není uzavřen, i když pravděpodobně rok 2011 zůstane tím nejvíce využitým). Semináře pro 
žadatele a příjemce naopak kulminovaly v roce 2009, stejně jako celkové počty všech proškolených 
osob byly v tomto roce nejvyšší (vývoj znázorňuje rovněž následující graf). 
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Školení pro potenciální příjemce jsou nabízena v rámci každé vyhlášené výzvy, přičemž v případě 
nedostatečného počtu přihlášených (6 osob), jsou příjemcům nabídnuty individuální konzultace a 
školení neprobíhají. Zároveň řídící orgán pořádá školení pro vybraná aktuální témata, např. veřejné 
zakázky, zpracování monitorovacích zpráv apod. Aktuální narůstající počet nesrovnalostí vedl řídící 
orgán také uspořádání příslušného školení, které proběhne v nejbližší době. Řídící orgán volí kromě 
zveřejnění oznámení o nabízeném školení na webových stránkách i přímé oslovení příjemců 
prostřednictvím kontaktů, kterými disponují v rámci IS MONIT7+, což lze vždy doporučit.  

Graf 7: Vývoj počtu realizovaných seminářů a proškolených osob  

 

Zdroj: interní přehled ŘO, data k 30. 9. 2012 

 

4 Shrnutí a doporučení 

4.1 Shrnutí 

Technická pomoc financovaná z prioritní osy 4 je realizována prostřednictvím dvou, na sebe 
navazujících projektů. Celkově je vyčerpáno celkem 44,1 % alokace prioritní osy. První projekt 
technické pomoci, který skončil v roce 2010, byl ve výsledku vyčerpán pouze z 64 %. Nový projekt, 
který má pokrýt zbytek programového období, svým rozpočtovým navýšením překračuje prodloužení 
délky trvání projektu (oproti prvnímu projektu). V rámci prvního projektu byly nejvíce vyčerpány 
finanční prostředky plánované pro administrativní (personální) zajištění realizace programu a pro 
zabezpečení informačních systémů (z 80 %). Zbylé podprojekty byly čerpány méně v rozsahu 46 % až 
55 %, přičemž nejméně byly plánované výdaje vyčerpány na vzdělávání a poradenství, spolu 
s expertízami. Realizace prostřednictvím jedné oblasti podpory a dvou na sebe navazujících projektů 
se osvědčila řídícímu orgánu a je vhodná i z pohledu evaluátora. Dosud nebyly v rámci PO 4 
certifikovány žádné výdaje, nicméně v dohledné době má dojít k certifikaci prvního projektu. 
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V současné době je realizace programu zajišťována 19 kmenovými zaměstnanci a 6 pracovníky 
formou dohody o pracovní činnosti. 

Co se týče věcného pokroku, tak probíhá v souladu s předpoklady, cílové hodnoty indikátorů by měly 
být naplněny. Dosud bylo proškoleno 1 659 osob, z nichž 41 % bylo pracovníků řídícího orgánu. Cílová 
hodnota byla 1 500 a je tak již překročena. 

Program celkově vykazuje uspokojivý pokrok v čerpání (88 % alokace programu pokrývají 
nakontrahované projekty a projekty ukončené. Výše potvrzených nesrovnalostí u programu 
každoročně narůstá, přičemž nyní je potvrzeno celkem 53 nesrovnalostí v rozsahu 77,8 mil. Kč. Oproti 
jiným regionálním operačním programům4, tzn. programům, které se svým charakterem blíží OP PK 
nejvíce, je objem potvrzených nesrovnalostí vzhledem k alokaci programu druhý nejvyšší (po ROP 
Severozápad), a to na úrovni 6,1 promile a vzhledem k výši nakontrahovaných prostředků dosahuje 
12,4 promile. 

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že program obecně nevykazuje problémy 
v klíčových sledovaných faktorech, kterými jsou čerpání, plnění indikátorů, splnění pravidla n+2/3 či 
celková neúspěšnost žadatelů ve formálním hodnocení. Nicméně výše nesrovnalostí již poukazuje na 
problémy příjemců či finančního řízení. Zároveň je zřejmé, že přestože finanční prostředky vyčleněné 
na technickou pomoc nebyly u OP PK vysoké (ani absolutně ani relativně), jejich čerpání zůstává 
poměrně dalece za plánovanými předpoklady plnění.  

4.1 Doporučení  

Na základě provedené analýzy lze doporučit provedení několika opatření, která by napomohla 
úspěšnému využití a čerpání prostředků technické pomoci. Kapitola je rozdělena na doporučení 
směřující k čerpání technické pomoci a následující část se věnuje dalším doporučením. 

4.1.1 Doporučení k čerpání technické pomoci 
1) Doporučujeme revidovat výši finančních prostředků v aktuálním projektu pro zbývající roky, 

tj. 2013 až 2015. Řídící orgán nyní odhaduje nevyčerpání v rozsahu 50 až 70 mil Kč, což 
představuje 25 % až 37 % plánované alokace.  

2) Doporučujeme ponechat nevyčerpané finanční prostředky na publicitu v aktuálním projektu 
technické pomoci a nerealokovat je. Praha dosud investovala do publicity poměrně nízkou 
částku, ve srovnání s jinými operačními programy.  

a. Uvažovat lze o inzerci v tisku i rozhlasových a televizních médiích.  

b. Jako vhodné se jeví rovněž využití reklamních ploch v rámci MHD.  

c. Vzhledem k pokročilosti realizace programu je vhodné využít úspěšně dokončených 
projektů (dobré praxe) a prezentovat jejich výsledky.  

                                                                 
4 Z ROPů nebyly k dispozici údaje ROP Střední Čechy 
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d. Lze rovněž zvážit uspořádání širší konference (pro odbornou veřejnost) s prezentací 
projektů a zároveň s prezentací příprav nového programového období.  

Konkrétní zaměření publicity je však vhodné ponechat na oddělení, které má dotyčnou 
oblast na starosti, přičemž zároveň je možné čerpat z provedené evaluace 
komunikačního plánu. 

3) V rámci aktuální 11. výzvy doporučujeme posílení školení a zejména individuálních konzultací 
s potenciálními příjemci v oblasti podpory 3.1. Jedná se o oblast podpory, která je vzhledem 
k zaměření programu klíčová a zároveň o oblast, která vykazuje nejvyšší podíl vyřazených 
projektů z důvodu nesplnění formálních požadavků (celkem 33 %). 

4) Při vyhlášení výzvy pro oblast podpory 3.3 (dle předpokladů leden 2013) doporučujeme 
provést podrobnější semináře pro žadatele a poskytnout jim rovněž delší individuální 
konzultace tak, aby se předešlo neúspěšnosti ve formálním hodnocení, které je v této oblasti 
podpory druhé nejproblematičtější (26 %). Zároveň v posledních dvou výzvách dosáhl podíl 
vyřazených projektů na formálním hodnocení cca 30 %. A především je zde velmi vysoký 
počet předčasně ukončených projektů, což v poslední výzvě bude problematické, protože již 
nebude dostatečný čas na vyčerpání vrácené finanční částky novými projekty. 

5) Doporučujeme vyhodnotit, zda pracovníci řídícího orgánu (zejména finanční manažeři, ale 
i projektoví manažeři) mají dostatečné časové kapacity pro poskytování konzultací příjemcům 
v takovém rozsahu, aby postupně klesal počet nesrovnalostí v programu, zejména je možné 
prostřednictvím prevence předejít opakování stejného typu nesrovnalostí u dalších projektů. 
V případě, že budou zjištěny nedostatečné kapacity, doporučujeme větší využití externích 
služeb.  

6) Za účelem prevence dalších nesrovnalostí lze dále doporučit zpracování detailní odborné 
externí analýzy, která odhalí slabá místa v realizaci projektů (z procesního hlediska), které 
vedou k nesrovnalostem v projektech a doporučí konkrétní nápravná opatření. Expertízy 
doporučujeme zakončit workshopem s finančními a projektovými manažery s prezentací 
navrhovaných opatření. Jedná se totiž o poměrně obtížnou oblast s vysokými dopady na 
úspěšnost realizace programu.  

7) Některé oblasti podpory vykazují nedostatečnou absorpční kapacitu (1.2, 3.25, 
z kvalitativního pohledu částečně i 3.3), proto by bylo vhodné posílit využití technické pomoci 
za tímto účelem – v oblasti podpory 3.3 z kvalitativního pohledu. V této, ale i v dalších 
oblastech podpory lze doporučit posílení proaktivního přístupu řídícího orgánu tak, aby byly 
předloženy kvalitnější projekty. V některých regionech jsou například za tímto účelem 
vytvářena programová/projektová partnerství. Zároveň by těchto partnerství mohlo být 
využito již pro přípravu a definování zaměření nového programu pro období 2014+. Prakticky 
okamžité aktivní vyhledání potenciálních příjemců a konkrétních projektových záměrů pro 

                                                                 
5 Zde byly nicméně finanční prostředky realokovány, finanční prostředky volné nejsou, výzvy již nebudou. 
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oblast podpory 2.1 v souvislosti s právě schváleným finančním nástrojem Jessica se jeví jako 
nezbytné. Ve všech těchto oblastech lze využít finančních prostředků technické pomoci 
(semináře, workshopy, kulaté stoly, přípravné expertní analýzy). 

8) Doporučujeme rovněž využít finančních prostředků pro důkladné přípravné analýzy pro nový 
program Prahy na období 2014+. Tyto poměrně rozsáhlé analýzy a evaluace již v mnoha 
operačních programech probíhají, včetně regionálních operačních programů (které navíc 
nebudou mít s nejvyšší pravděpodobností samostatné programy, nicméně budou mít 
podkladové analýzy na určení témat, na která by chtěli své projekty využít6). Pečlivá příprava 
bude o to nutnější, že program bude zahrnovat finanční prostředky ESF i ERDF, a z tohoto 
pohledu půjde o nový způsob implementace programu v hl. m. Praze.  

9) Doporučujeme bezprostřední revizi technického zázemí, včetně výpočetní techniky apod. a 
dohad nároků do konce roku 2014 a využít technické pomoci za tímto účelem (na zbývající 
3 roky). 

10) Obecně je možné technické pomoci využít pro uspořádání konference pro veřejnost za 
účelem prezentace výsledků OPPK (nejen jedné specifické oblasti podpory pro odbornou 
veřejnost s cílem zvýšení absorpční kapacity, jak bylo uvedeno výše). Příklady konferencí pro 
veřejnost (tematických či šířeji zaměřených/multitématických): 

a. Výroční konference Integrovaného operačního programu (téma Podoby sociální 
integrace podporované EU) v Ostravě, na které přednášeli i odborníci ze zahraničí. 
Mezi hosty byli zástupci akademické, státní i nevládní neziskové sféry. Konference 
byla určena odborníků, ale i široké veřejnosti. Konference byla dvoudenní. Obdobné 
konference – věnované vždy jinému tématu – jsou pořádány v rámci IOP každoročně.  

b. Konference/seminář „Evropské fondy v poločase – nové výzvy“ pořádaná MMR- 
Hlavním tématem konference bylo zhodnocení průběhu první poloviny současného 
programového období, dopad čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů na 
hospodářský a sociální rozvoj v ČR a výzvy pro 2. polovinu programového období. 
Část konference byla věnována využití zkušeností ze současnosti při přípravě 
programového období 2014+.  

c. Výroční konference: „Příprava na využití evropských fondů po roce 2013“ pořádaná 
ROP Severozápad.  

d. Výroční konference OP VaVpI: Cíle jsou plněny, klíčové období se teprve blíží, včetně 
části shrnující přípravy a budoucí perspektivy podpory výzkumu a vývoje v dalším 
programovém období po roce 2014+.  

                                                                 
6 Viz usnesení Vlády ČR č. 867 z 28. listopadu 2012  
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11)  Finanční prostředky technické prostředky by bylo vhodné využít šířeji i pro stáže pracovníků, 
včetně zahraničních stáží. Doporučujeme realizovat stáže v zahraničních metropolích, ke 
kterým má Praha ambici se postupně přibližovat.  

12) Doporučujeme rovněž účast pracovníků na zahraničních seminářích/konferencích tematicky 
pokrývajících prioritní oblasti OPPK. Tyto semináře bývají rovněž pořádány ze strany Evropské 
komise či DG.  

13) V neposlední řadě lze doporučit přípravu vzorových projektových žádostí prostřednictvím 
externích expertů v oblastech podpory, u kterých je toto vhodné (např. oblast podpory 1.2 
směrem podpoře e-government či oblast podpory 3.3 směrem k inovaci produktů či procesů 
v malých a středních podnicích).  

4.1.2 Další doporučení 

1) Alokaci, která nebude pravděpodobně vyčerpána, doporučujeme včas realokovat do jiných 
prioritních os, přičemž jako vhodné se jeví předložit realokaci ke schválení SMV na jaře 
roku 2013. Na základě analýz, které byly v tomto evaluačním projektu provedeny, nelze 
jednoduše doporučit jedinou nejvhodnější oblast podpory pro realokaci proto, že každá 
oblast podpory vykazuje určité problémy, které mohou úspěšnost (navýšeného) čerpání 
ovlivnit. V zásadě se jako vhodné jeví následující varianty: 
a. Oblast podpory 1.1: veřejná doprava vykazuje v hl. m. Praze přetrvávající problémy, 

resp. potřebnost podpory. V této oblasti podpory byly a jsou realizovány poměrně 
rozsáhlé projekty a její využití by mohlo být poměrně rychlé. Rovněž je vhodné vzít 
v potaz, že pro nové programové období Praha spíše neplánuje (dle dostupných 
informací) podporu v rámci nového programu směřovat na dopravu a tudíž se 
poslední - jisté - využití finančních prostředků tímto směrem jeví jako vhodné. Tato 
realokace předpokládá předchozí projednání projektových záměrů s potenciálními 
příjemci tak, aby bylo jisté, že existují projektové záměry, které jsou dostatečně 
připraveny a jsou v souladu s oblastí podpory. Uvažovat lze o dalším posílení 
bezbariérovosti veřejné dopravy i o obnově tramvajových tratí. Zároveň bude 
nezbytná pečlivá příprava i dohled nad realizací případného projektu tak, aby 
nedošlo k nesrovnalostem, které jsou v této oblasti podpory v současné době 
poměrně vysoké. Z toho vyplývá, že tento návrh realokace předpokládá, že 
s dotyčnými příjemci budou nesrovnalosti do doby vyhlášení výzvy vyřešeny a 
vymoženy, protože v opačném případě nebude možné, aby nový projekt realizovali. 
 

b. Oblast podpory 3.1: jedná se rovněž o oblast, která vykazuje potřebnost podpory. 
I zde doporučujeme předchozí oslovení potenciálních příjemců a diskuzi jejich 
projektových záměrů. Protože pro oblast podpory je nyní vyhlášena výzva, je 
pravděpodobné, že potenciální příjemci budou ŘO kontaktovat a své záměry 
diskutovat, z čehož by ŘO mohl získat představu o možnosti efektivního využití další -
realokované částky. Zároveň je nutné upozornit na to, že se jedná o oblast, která 
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bude tematicky prioritou i v novém programovém období, a tak žadatelé budou mít 
příležitost podporu ještě získat.  

2) Doporučujeme provést přepočítání finančních prostředků projektů technické pomoci do 
jednotlivých prioritních témat, protože dosud je naplňováno pouze téma 85 Příprava, 
provádění, monitorování a kontrola. Prioritní téma 86 Hodnocení a studie; informace a 
komunikace by při současném rozdělení prostředků z projektů zůstalo nenaplňované. 
Jedná se o rozpočítání prvního projektu 2008-2010, který celý směřoval na téma 85 (druhý 
projekt je již rozpočítán správným způsobem). 

3) Doporučujeme vždy zvát potenciální účastníky školení a seminářů i prostřednictvím 
adresného emailu. Doporučujeme oslovit i žadatele, kteří neuspěli v předchozích kolech (v 
případě chystané nové výzvy).  
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