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Seznam použitých zkratek  
 

ČR  Česká republika 

EK  Evropská komise 

ERDF  Evropský fond regionálního rozvoje 

ES  Evropské společenství 
EU  Evropská unie  

HMP  Hlavní město Praha 

IPRM  Integrovaný(é) plán(y) rozvoje města 
NSRR  Národní strategický referenční rámec 

NUTS II Region soudržnosti (Nomenklatura územních statistických jednotek)  

OP  Operační program(y) 

OPPK  Operační program Praha – Konkurenceschopnost 
ROP  Regionální operační program(y) 

ŘO  Řídící orgán(y) 

ŘV  Řídící výbor 

SEA  Proces posouzení vlivů na životní prostředí 
SF  Strukturální fondy 

SWOT Analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí a ohrožení daného 
města, regionu či subjektu; zpracovaná v přehledné struktuře (jednotlivé 
body) 

TOP  Tematický(é) operační program(y) 
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1 Úvod 

Cílem studie Zhodnocení možností a aplikace IPRM v rámci Operačního 
programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností 
s realizací IPRM v ostatních regionech ČR je posouzení vhodnosti aplikace 
Integrovaných plánů rozvoje měst (dále jen IPRM) v rámci OPPK a doporučení řídícímu 
orgánu OPPK nejlepší řešení s ohledem na transparentnost a efektivitu řízení 
operačního programu.  

Za tímto účelem budou v tomto dokumentu shrnuty dosavadní systémové zkušenosti 
aplikace IPRM v regionech NUTS II Cíle Konvergence v rámci Regionálních operačních 
programů v České republice. Dále budou využity také poznatky a zkušenosti zadavatele 
jakožto řídícího orgánu OPPK k 31. 10. 2009 po dvou ukončených výzvách pro 
předkládání projektů. 
Pro případnou realizaci IPRM v rámci OPPK bude rámcově navržen optimální postup po 
jednotlivých krocích.   

 

Identifikace zadavatele studie: 

Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 

Odbor fondů EU 

Jungmannova 35/29 
111 21 Praha 1 

 

Identifikace zpracovatele studie: 

Centrum EP, příspěvková organizace 

Soukenická 54 

500 03 Hradec Králové 

 

Ve schváleném textu OPPK je v popisu prioritní osy 2 Životní prostředí uvedeno: 
„podpora rozvoje regionu bude realizována prostřednictvím individuálních projektů a 
integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)“. Dále je zde konstatováno, že se bude jednat 
konkrétně o tematický IPRM pro celé území města a finanční objem pro IPRM bude 
minimálně 10 mil. €.  
Z popisu a stanovené minimální velikosti IPRM vyplývá, že se má jednat o IPRM pro 
oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. Druhá oblast podpory 2.2 Úsporné a 
udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů má totiž svým zaměřením na instalace 
zařízení využívající obnovitelné zdroje energie v konkrétních budovách přímé lokální 
dopady a celková alokace této oblasti podpory nedosahuje ani 10 mil. €. 
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2 Seznam podkladů 

Pro zpracování této studie vycházel zpracovatel z evropské a české legislativy, 
strategických dokumentů a dalších podkladů a referencí, které souvisejí či mohou 
v budoucnu souviset s IPRM, hlavním městem Prahou, OPPK a dalšími tématy, kterým se 
tato studie věnuje. Jedná se zejména o: 

 Nařízení rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu 
pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o 
zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999 (dále jen „Obecné nařízení“), 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
 Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, červenec 2007 (dále jen „NSRR“), 

 Usnesení vlády č. 833 ze dne 13. srpna 2007 k zásadám pro přípravu, schvalování 
a hodnocení Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen „usnesení vlády“), 

 Operační program Praha Konkurenceschopnost, Hlavní město Praha, listopad 
2007 (dále jen „OPPK“), 

 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, prosinec 2003 (dále je „JPD 2“),  

 Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování 
IPRM, Ministerstvo pro místní rozvoj, září 2007 (dále jen „Metodický pokyn“), 

 Vademecum pro přípravu IPRM pro plánovací období 2007 – 2013, Ministerstvo 
pro místní rozvoj, únor 2008 (dále jen „Vademecum“), 

 Strategický plán hlavního města Prahy na období 1999 - 2006, resp. jeho 
aktualizace pro období 2007 – 2013, Hlavní město Praha, 2000 a 2008 (dále jen 
„Strategický plán HMP“), 

 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a 
rozvoje města“- prováděcí dokument, CEP, 2008, 

 Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Třída Edvarda Beneše“- 
prováděcí dokument, CEP, 2008, 

 Integrovaný plán rozvoje města Pardubice „Přitažlivé město“, 2008, 
 Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem „Centrum“, 2008, 

 Integrovaný plán rozvoje města Zlína „Společensko-kulturní a vzdělávací centrum 
Zlín“, 2008, 

 Integrovaný plán rozvoje města Liberec zóna „Lidové sady“, 2008, 
  Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013 – 

prováděcí dokument, 2009. 
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3 Legislativa a strategické dokumenty k IPRM ve vztahu 
k OPPK 

Základní legislativou pro IPRM je Obecné nařízení, které v čl. 37, bod 6 stanoví, že 
z podnětu členského státu mohou operační programy financované z ERDF v případě cílů 
„Konvergence“ a „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ obsahovat „seznam 
měst vybraných pro řešení otázek rozvoje měst a postupy pro pověření městských 
orgánů, případně prostřednictvím globálního grantu.“ 

Česká republika tuto možnost využila a zapracovala do NSRR, který představuje dle 
čl. 27 Obecného nařízení dokument, zajišťující, že pomoc z fondů EU je v souladu se 
strategickými obecnými zásadami Společenství pro soudržnost. 

Národní strategický referenční rámec stanoví na str. 62 v kap. 7 – Strategie pro období 
2007 – 2013, IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území, Cíl Konvergence, I. Města nad 
50 000 obyvatel, že rozvoj a obnova měst či jejich částí bude realizována 
prostřednictvím komplexních (víceoborových) IPRM, které budou vycházet z programů 
rozvoje měst a územních plánů. Jedná s tedy o to, že města nad 50 tisíc obyvatel mohou 
realizovat rozvojové projekty pouze prostřednictvím IPRM  a nikoliv formou 
individuálních projektů. Dle uvedeného se však jedná o ustanovení platné pouze pro cíl 
Konvergence. Oproti tomu na str. 64 v kap. 7 – Strategie pro období 2007 – 2013, IV. 
Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území, Cíl Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost, Region soudržnosti hl. m. Praha není ustanovení IPRM vůbec zmíněno. 

Tento stav je dále potvrzen v usnesení vlády, které bere na vědomí hlavní zásady pro 
přípravu, schvalování a hodnocení IPRM a schvaluje pro projekty, vycházející ze 
schválených IPRM a předkládané do jednotlivých operačních programů, bonifikaci ve 
výši 10 %. V bodě IV. tohoto usnesení je doporučeno hejtmanům postupovat dle tohoto 
usnesení. Postupovat podle tohoto usnesení nebylo doporučeno primátorovi hl. m. 
Prahy a nevztahuje se tedy na území Prahy a pražské operační programy. 

Výše uvedené je také potvrzeno v Metodickém pokynu, který ustavuje IPRM 
jako nejvýznamnější koordinační mechanismus pro intervence Regionálních operačních 
programů, Tematických operačních programů a Integrovaného operačního programu a 
vymezuje konkrétní města (str. 2 Metodického pokynu), která musí zpracovat IPRM. 
V celém Metodickém pokynu není nikde uvedeno OPPK ani Praha. 

Na závěr ještě Vademecum v kap. 2 na str. 5 stanoví, že předkladatel předkládá IPRM ke 
schválení příslušnému Úřadu Regionální rady. Dle zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, není v Praze Regionální rada regionu 
soudržnosti zřízena a její pravomoci vykonává Hlavní město Praha v přenesené 
působnosti. 

Na základě výše uvedené analýzy legislativy a strategických dokumentů musí 
zpracovatel konstatovat, že seznam měst a postup aplikace poskytování dotací 
formou IPRM byl nastaven a schválen v ČR pouze pro regiony cíle Konvergence 
nikoliv pro regiony cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tedy, že 
NSRR schválený Evropskou komisí dne 27. července 2007 a související legislativa na 
úrovni ČR neumožňují realizovat IPRM v operačních programech hlavního města 
Prahy. 
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4 Základní principy IPRM  

Důvody zavedení IPRM 
Jedním ze znaků politiky hospodářské a sociální soudržnosti je zohlednění jejího 
územního rozměru. Cílem je přispět k dosažení vyrovnanějšího rozvoje mezi regiony i 
městy. To se následně promítne v udržitelném rozvoji celých regionů. V České republice 
je cca 520 měst, mezi nimiž existují velké rozdíly, co do velikosti, struktury obyvatelstva 
či tempa růstu. Města se potýkají se specifickými problémy (sociální situace, dopravní a 
environmentální infrastruktura, následky zániku a přesunu průmyslové výroby).  
Jedním z prostředků k řešení těchto problémů je využití finančních prostředků ze 
strukturálních fondů (dále jen „SF“). Předpokladem pro jejich využití je příprava 
relevantních dokumentů a implementačních nástrojů, na jejichž základě bude možné 
prostředky, které jsou v tomto programovacím období k dispozici využívat 
transparentně a efektivně. V předchozích programovacích obdobích se v Evropě osvědčil 
integrovaný přístup k rozvoji měst charakteristický pro Iniciativu Společenství URBAN, 
ve které byla kombinována opatření sociálního, ekonomického a ekologického 
charakteru na malém území, a tak maximalizován dopad a hodnota investic. Tento 
integrovaný přístup přináší významný "pákový efekt", který mobilizuje jak veřejné tak 
soukromé zdroje. Též tzv. Lipská charta z května 2007 vyzývá k podpoře urbánního 
rozvoje a integrovanému přístupu. To jsou hlavní důvody aplikace těchto přístupů v 
rámci operačních programů, které zahrnují intervence do měst (tzv. urban 
mainstreaming). Evropská komise (dále jen „EK“) požaduje, aby dokument, na jehož 
základě jsou čerpány prostředky na urbánní intervence, vycházel z nadřazených 
strategických a plánovacích dokumentů města a regionu.  

Jedním z účinných nástrojů vládní politiky je Integrovaný plán rozvoje města. IPRM je 
především plánovací nástroj a nástroj pro koordinaci resortních politik a čerpání 
finančních prostředků ze SF pro města s cílem zajistit synergický efekt jednotlivých 
intervencí a tím co možná největší prospěch pro město jako pólu rozvoje regionu. Proto 
patří k nejvýznamnějším koordinačním mechanismům pro intervence Regionálních 
operačních programů, Tematických operačních programů a Integrovaného operačního 
programu na úrovni strategického plánování měst.   

Cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších 
identifikovaných problémů a využití ekonomického potenciálu města. Efektivita spočívá 
především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu jednotlivých investic a 
opatření.  

Způsoby řešení IPRM 
„Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a 
časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci 
tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či 
lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.  

Integrovaný plán rozvoje města je základním koordinačním rámcem navazujícím na 
celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů 
rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v 
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programovacím období 2007 – 2013.“ (Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k 
hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje 
města - na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883). 

Implementace prostřednictvím IPRM jsou v ČR zakotveny především v Regionálních 
operačních programech (ROP)1 jednotlivých NUTS II, v případě řešení problematiky 
bydlení v rámci Integrovaného operačního programu (IOP)2 a doplňkově i v dalších 
operačních programech, včetně OPPK.  

Implementací prostřednictvím IPRM by se mělo zajistit synergické působení 
jednotlivých aktivit realizovaných prostřednictvím projektů v daném regionu, kterými 
se naplňují rozvojové cíle a priority města a umožňují dosažení významné koncentrace 
investic.  
Hlavním cílem IPRM je koordinace aktivit a soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších 
identifikovaných problémů a využití ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu 
měst. Efektivita spočívá především v smysluplné návaznosti a synergickém efektu 
jednotlivých aktivit a opatření. Tento integrovaný přístup přináší významný 
multiplikační efekt, který mobilizuje jak veřejné, tak soukromé zdroje. Není to ale 
jediný způsob jak zajistit integrovaný přístup rozvoje regionu. 

Projekty zahrnuté v IPRM se musí zabývat přínosem v rámci alespoň 3 z 6 cílů: 

1. Ekonomický rozvoj  
2. Sociální integrace 

3. Životní prostředí 

4. Dostupnost a mobilita 

5. Přitažlivá města  
6. Správa věci veřejných – „Smart governance“ 

IPRM je tak základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii 
rozvoje města za účelem identifikace problémů a rozvojových oblastí města v návaznosti 
na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.  
Města mohou zpracovat v rámci programovacího období i více IPRM. 

Existují dva přístupy – typy IPRM: 

1. zónový IPRM - pro řešení problémů geograficky vymezené souvislé zóny na 
základě vyhodnocení socioekonomické analýzy a zjištění území s výraznými rysy 
buďto deprivovaného území nebo území s vysokým potenciálem růstu.  

2. tematický IPRM - pro řešení tematického problému v daném regionu (např. 
doprava, bydlení, životní prostředí).  

                                                 
1 Pro města nad 50 000 obyvatel (vyjma Prahy) a Mladou Boleslav 
2 Pro města nad 20 000 obyvatel (vyjma Prahy) 
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V rámci nastavení OPPK by měl IPRM obsahovat soubor časově provázaných akcí 
(projektů), které jsou realizovány na základě tematického přístupu (např. městská 
hromadná doprava, zeleň) v rámci celého města3. 

Integrovaný přístup by měl dosáhnout stanoveného cíle v tematické oblasti daného 
města. V rámci OPPK bude v IPRM podpořen region NUTS II Praha. 

IPRM může také zmiňovat, odděleně, důležité projekty ve vybrané tematické oblasti, 
které budou spolufinancovány z jiných operačních programů než OPPK. Tyto důležité 
projekty nebudou funkčně součástí IPRM. Tyto projekty obdrží v průběhu hodnocení 
dotyčným ŘO jiných OP 10% bonifikaci v souladu s usnesením vlády č. 883 ze dne 13. 
srpna 2007. 

IPRM by mělo obsahovat zejména:  
 Dlouhodobou nebo střednědobou rozvojovou strategii města. Pokud má město již 

aktuální strategii zpracovanou, bude ji využívat při tvorbě tohoto dokumentu. 

 Z těchto dokumentů musí vyplývat stanovení strategických rozvojových priorit 
města. 

 Analýzu silných a slabých stránek města, na základě které budou identifikovány a 
vymezeny městské zóny popř. čtvrtě nebo tematické oblasti, do kterých se budou 
soustřeďovat intervence.  

 Podrobnou analýzu současné ekonomické a sociální situace zóny nebo tematické 
oblasti včetně problémů a směrů jejich řešení. 

 Stanovení priorit s ohledem na priority operačních programů (dále jen „OP“). 

 Konkrétní opatření a aktivity, které vedou k dosažení cílů v jednotlivých 
prioritních oblastech – indikativní seznam projektových záměrů, včetně 
identifikace příslušných OP, priorit a opatření. 

 Indikátory výstupu a výsledku, které korespondují se strategickými cíli.  

 Časový harmonogram a návaznost jednotlivých aktivit.   

 Náklady na realizaci jednotlivých aktivit, finanční výhled, který zahrnuje kromě 
intervencí ze strukturálních fondů i ostatní disponibilní zdroje. 

 Popis systému řízení IPRM a popis realizace partnerství. 

 Doložení schopnosti obce realizovat IPRM - administrativní kapacita a závazek 
kofinancování.  

 Mapa území celého města s jasným vyznačením případné zóny.  

Zpracovatelem a předkladatelem IPRM je město, které je rovněž odpovědné za jeho 
realizaci. IPRM se předkládá v návaznosti na výzvu řídícího orgánu regionálního 
operačního programu (v případě Hlavního města Prahy to je Operační program Praha 
Konkurenceschopnost), musí naplnit povinnou strukturu a obsah, povinné přílohy a 
musí doložit dodržování zásad pro přípravu a zpracování podle metodiky IPRM.  

                                                 
3 Zónový IPRM se v rámci OPPK neuvažuje 
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Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM, je nutno respektovat princip 
partnerství a zapojení veřejnosti. Zapojení partnerů je prováděno transparentním 
způsobem, při respektování pravidel veřejné podpory a zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, aby byly všem zájemcům dány rovné 
příležitosti podílet se na rozvoji města. Záměry jsou pak předkladately zpracovány do 
podoby individuálních projektů, které jsou realizovány prostřednictvím relevantních 
tematických operačních programů, regionálních operačních programů, popřípadě 
financovány i ze zdrojů města a dalších disponibilních zdrojů (soukromými zdroji).  

Individuální projektové žádosti vycházející z IPRM jsou ve fázi realizace IPRM podávány 
Řídícím orgánům OP dle jejich výzev k předkládání projektových žádostí. V projektové 
žádosti podávané Řídícímu orgánu OP (příp. zprostředkujícímu subjektu), bude 
uvedeno, že projekt vychází z IPRM. V monitorovacím systému je pak datové pole, ve 
kterém je následně uvedeno, zda projekt je či není součástí schváleného IPRM.  

Předkládané projektové žádosti u jednotlivých tematických operačních programů, tzv. 
TOP, které vychází z IPRM, budou bonifikovány ve výši 10 % v rámci kriteria „synergie“, 
které předpokládá IPRM (10% bonifikace se vypočítá z již získaného bodového 
ohodnocení při hodnocení individuálních projektů). Každý projekt musí současně 
naplňovat priority a podmínky (včetně ukazatelů) příslušného OP. V případě Hlavního 
města Prahy se jedná v této souvislosti pouze o Operační program Praha Adaptabilita a 
Operační program Praha Konkurenceschopnost.   
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5 Možnosti nastavení a realizace IPRM v OPPK 

Hlavní město Praha jako jediný region v České republice v programovacím období 2007 
– 2013 spadá do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Všechny ostatní 
regiony přísluší do cíle Konvergence. Proto jsou pro Prahu na toto období připraveny 
dva operační programy (OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita), ze 
kterých může čerpat jen hlavní město Praha. OP určené výhradně pro Prahu mají 
kombinovaný charakter regionálních i tematických programů se širším zaměřením 
problémových oblastí než je tomu obvykle u tematických OP v rámci cíle Konvergence v 
ČR. OP pro Prahu jsou rozděleny na investiční a neinvestiční aktivity. Zatímco OP Praha 
Adaptabilita (OPPA) je určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na 
vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve 
výzkumu a vývoji, tak OP Praha Konkurenceschopnost je určen na podporu investičních 
projektů zaměřených především na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti, 
podporu inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání a zlepšování 
životního prostředí. Řídícím orgánem pro oba „pražské“ OP je hlavní město Praha, 
Magistrát hlavního města Prahy, odbor fondů EU. Realizace všech projektů musí 
probíhat na území hl. m. Prahy. 

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a IPRM 
OPPK obsahuje 4 prioritní osy, které jsou dále členěny na oblasti podpory: 

1. Dopravní dostupnost a rozvoj I CT 

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT 

2. Životní prostředí  

2.1 Revitalizace a ochrana území  

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  

3. Inovace a podnikání  

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

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí  

3.3 Rozvoj malých a středních podniků  

4. Technická pomoc  

Aplikace Integrovaného plánu rozvoje města při implementaci dané oblasti podpory 
je v rámci OPPK ustanovena pouze v Prioritní ose 2 - Životní prostředí, konkrétně oblasti 
podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. 

V rámci oblasti podpory 2.1 je dle schváleného OPPK možné čerpat finanční podporu 
formou individuálních projektů a dílčích individuálních projektů v rámci IPRM, 
přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální 
projekt činí 1 mil. Kč a finanční objem pro IPRM je stanoven minimálně na 10 mil. €, 
aby bylo dosaženo dostatečné koncentrace zdrojů a nedocházelo k rozmělnění podpory.  
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Nastavení IPRM v OPPK 
Pro přípravu a aplikaci IPRM v rámci OPPK nejsou dosud nastaveny žádné 
konkrétní parametry, vyjma popisu obecných faktů o IPRM obsažených v OPPK 
v kapitole 3.2 na straně 79-80. Skutečnost neexistence žádné podrobně rozpracovaně 
závazné metodiky pro IPRM je též jednou z překážek rychlé a efektivní realizace 
takového plánu v rámci OPPK.  Předpokládá se, že pro IPRM Praha by platily obdobné 
zásady a pravidla přípravy, zpracování a realizace, jako byly metodicky ustanoveny pro 
IPRM v rámci ROP4 a IOP5 jednotlivými ŘO a MMR6.  

Z těchto předpokladů vyplývá, že pro integrovanou podporu regionu v rámci oblasti 
podpory 2.1 OPPK formou IPRM je zapotřebí, aby ŘO OPPK učinil především následující 
kroky: 
1. příprava IPRM 

2. zpracování IPRM 

3. realizace IPRM, včetně monitoringu a evaluace,  

přičemž ze všech těchto kroků vyplývá nejen pro ŘO, ale i pro předkladatele projektů 
(žadatele) a potenciální příjemce značný objem činností a nároků spojených 
s pravidly a požadavky implementace IPRM v daném městě. 

1. Příprava IPRM 

V přípravné fázi IPRM je ze strany města (předkladatele) a ŘO potřeba vyřešit následují 
skutečnosti, které lze shrnout do několika skupin, přičemž body a) – c) jsou 
v kompetenci města a bod d) v kompetenci ŘO. 

a) administrativní kapacita – zajištění dostatečné administrativní kapacity a 
potřebných struktur pro přípravu a realizaci IPRM je jedním z nejdůležitějších kroků. 
V praxi to pro město znamená především:   
 ustavit Řídící výbor IPRM pro zpracování a realizaci a to při zachování principu 

partnerství (viz dále). Řídící výbor je odpovědný zastupitelstvu/radě města.  

 město může ustavit i Pracovní skupinu/skupiny je-li to v jeho zájmu. Pracovní 
skupiny jsou pak podřízené Řídícímu výboru.  

 ustavit funkci/subjekt manažera IPRM pro přípravu a realizaci programu. 
Manažer je odpovědný za administrativní zajištění přípravy, zpracování a 
realizaci IPRM. Manažer IPRM je vždy stanoven jako kontaktní osoba pro 
komunikaci s ŘO. 

 zajistit patřičnou lidskou kapacitu pro administrativní postupy při přípravě a 
realizaci IPRM (asistent manažera, příslušní pracovníci města apod.) 

                                                 
4 Pokyny pro přípravu a realizaci IPRM v aktuálním znění, vydané příslušnými ŘO – Úřady regionální rady NUTS II  
5 Příručka pro předkladatele IPRM v Integrovaném operačním programu v aktuálním znění, vydalo Ministerstvo pro 
místní rozvoj jako ŘO IOP 
6 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování 
Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883) 
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b) partneři v IPRM – město je povinno při zpracování i realizaci IPRM respektovat a 
dbát principu partnerství. Partnery IPRM mohou být např. orgány krajské samosprávy, 
orgány státní správy, zástupci podnikatelských subjektů, neziskové organizace, vysoké 
školy a významné instituce, atd. Potencionální partneři musejí být v přípravné fázi 
osloveni veřejnou výzvou, cestou informační kampaně nebo jiným efektivním a 
transparentním způsobem.  
V rámci přípravy a realizace IPRM jsou partneři zapojeni především v těchto fázích:  

1. zpracování socioekonomické analýzy a SWOT analýzy  

2. výběru zóny/tématu  

3. definování aktivit vybraného IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu  

4. výběru dílčích projektů IPRM v rámci již vymezené zóny/tématu  
Město také zapojí partnery do řídících struktur IPRM a do výběru dílčích projektů: 

 účast v řídícím výboru IPRM,         

 účast v pracovních skupinách IPRM,  

 veřejná projednání,  
 informování partnerů, např. pomocí webových stránek apod.  

c) výběr tématu – probíhá na základě výstupů socioekonomické analýzy, stávajících 
koncepčních a strategických dokumentů a dalších podkladů města. Téma musí být 
zvoleno transparentním způsobem, který bude popsán v IPRM.   
d) výzva k předložení IPRM - ŘO vyhlašuje výzvu k přípravě a předložení IPRM v rámci 
daného OP (v případě Prahy vyhlásí výzvu ŘO OPPK v rámci oblasti podpory 2.1). V této 
výzvě ŘO specifikuje typy a charakteristiky IPRM, jeho obsah, kritéria výběru atd. ŘO 
rovněž vydává příslušné metodické pokyny, příručky a požadavky pro předkladatele na 
přípravu a realizaci IPRM.  

Na základě této výzvy připraví město IPRM (viz následující popis zpracování IPRM 
v bodu 2.). Město může připravit a podat zpravidla několik IPRM v rámci dané výzvy, 
jejichž zdůvodnění, stanovení strategie a priorit je podloženo vizí města o potřebách v 
rámci vybraného tématu/zóny. 

Zpracovaný dokument IPRM město poté předloží ŘO, který jej zhodnotí a na základě 
splnění stanovených požadavků a kritérií jej buďto přijme (schválí), zamítne nebo vyzve 
město k doplnění.  
Při hodnocení IPRM dbá ŘO zejména na:  

 kritéria stanovená výzvou, 

 zdůvodnění výběru tématu, analýzu počáteční situace pro strategii implementace 
IPRM, 

 definovaný cíl, vybranou strategii, indikativní seznam akcí/projektů k dosažení 
vybraných cílů, rozpočet a časový harmonogram, předpokládané výsledky, 
respektování principu partnerství, dopad na horizontální témata, administrativní 
kapacitu, řízení IPRM, indikátory atd., 
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 technickou kvalitu a vyzrálost navrhovaného IPRM. 

Předkladatel kromě vlastního dokumentu IPRM a formuláře žádosti k IPRM předkládá i 
následující povinné přílohy (záleží na podmínkách ŘO specifikovaných v dané výzvě):  

 Doklad o právní subjektivitě   

 Doklad o posouzení vlivu na životní prostředí (SEA)  

 Popis opatření IPRM  
 Finanční analýza města  

 Rozpočet IPRM  

 Rozpočtový výhled  

 Seznam schválených dílčích projektů  

Pokud je předložený IPRM ŘO schválen nastává realizační fáze IPRM (viz následující 
popis v bodu 3.). 

2. Zpracování IPRM 

Na základě vyhlášené výzvy ŘO (viz výše) a jejich stanovených podmínek začne město 
zpracovávat dokument IPRM. V této fázi by již měly být splněny všechny nároky 
vyplývající z přípravné fáze IPRM. Zpracování IPRM provádí město samo, případně ve 
spolupráci s externím zpracovatelem.   

Zpracování IPRM probíhá dle stanovených metodických pokynů, které vydá ŘO spolu 
s výzvou a na základě obecně platných doporučení ke zpracování programových, 
strategických a koncepčních dokumentů. 

V zásadě by měl IPRM obsahovat mimo jiné tyto informace resp. části: 

 socioekonomickou analýzu  

 SWOT analýzu města, 
 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich 

provázání s IPRM  

 zdůvodnění výběru daného tématu ve městě na základě výše zmíněných 
ukazatelů, 

 popis tématu,  

 stanovení strategie (vize, cíle, opatření a aktivity) 

 kvantifikace cílů; definování indikátorů, 

 popis očekávaných výsledků, 
 popis partnerů a jejich zapojení v přípravě a implementaci IPRM (užití principu 

partnerství), 

 rozpočet a časový harmonogram (popis způsobu financování), 

 popis administrativní kapacity a řízení IPRM, 
 dopady IPRM na horizontální témata atd., 
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 v příloze IPRM může být připojen seznam důležitých projektů 
spolufinancovaných z jiných operačních programů. Tyto projekty nejsou funkčně 
součástí IPRM, 

 popis opatření k dosažení stanovených cílů IPRM (indikativní seznam projektů). 

Město je zpracovatelem a předkladatelem IPRM a současně je odpovědné za jeho 
realizaci. Předkladatel musí v rámci zpracování IPRM stanovit a popsat způsob řízení 
IPRM a zajištění administrativních kapacit (řídící strukturu IPRM).  

Dále musejí být popsány a vymezeny kompetence a zodpovědnosti jednotlivých 
subjektů či útvarů zapojených do řízení IPRM v přípravné fázi a ve fázi realizace IPRM 
(orgány města, řídící výbor, pracovní skupiny apod.).  

Dále musejí být nastaveny informační a komunikační toky mezi jednotlivými subjekty 
implementace IPRM a způsob výběru a schvalování dílčích projektů městem, způsob 
zajištění monitorování realizace celého IPRM, zodpovědnost za přípravu a schvalování 
ročních monitorovacích zpráv apod. 

V rámci zpracování IPRM město provede předvýběr nejvhodnějších projektů k dosažení 
stanovených cílů IPRM. Tyto vytipované projekty/záměry musejí jednoznačně naplňovat 
zvolené téma a musejí být zároveň strategickými záměry města a v souladu s prioritami 
definovanými v IPRM. Přitom bude město dbát na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem, 
na zabránění neoprávněným ziskům a na dosažení synergického efektu.  
Předvýběr dílčích projektů je v kompetenci města, ŘV IPRM a partnerů. Předvýběr 
projektů/záměrů musí respektovat základní principy transparentnosti, rovných 
příležitostí a partnerství. Další důležitou součástí je i nastavení postupů pro hodnocení a 
výběr projektů. 
Seznam předvybraných projektů je předložen ŘO, který je posoudí v rámci 
předkládaného IPRM. ŘO může projekty vyřadit pouze na základě formálních, 
technických či kvalitativních nedostatků (např. nezpůsobilost, nedostatečný rozpočet). 

Město uskuteční veřejné projednání návrhu IPRM, kde bude informovat o strategických 
záměrech, cílech a prioritách, a oblastech aktivit a možnostech zapojení ve fázi přípravy, 
zpracování a realizace IPRM.   

Návrh IPRM musí projednat příslušné orgány města, včetně rady a příslušných výborů a 
komisí. Konečné znění IPRM schvaluje zastupitelstvo města.  
IPRM a posouzení vlivů na životní prostředí (SEA).  Dle konkrétních požadavků ŘO 
v rámci výzvy na předkládání IPRM a v souladu s platnou legislativou ČR je předkladatel 
IPRM povinen splnit v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) povinnosti z tohoto 
zákona vyplývající a předložit IPRM ve formě oznámení dle přílohy č. 7 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí příslušnému úřadu. Příslušný úřad provede 
zjišťovací řízení dle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v jehož závěru 
se stanoví, zda IPRM bude dále posuzováno dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí. Dokument o vlivu IPRM na životní prostředí je součástí povinných příloh k 
žádosti. 
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3. Realizace IPRM 

Po schválení IPRM řídícím orgánem a vyřešení všech administrativně-právních úkonů 
k poskytnutí dané dotace, nastává realizační fáze IPRM. V této fázi jsou město a 
předkladatelů projektu zavázáni k určitým pravidlům a povinnostem, které vyplývají 
z požadavků ŘO a IPRM. 

V průběhu realizační fáze IPRM město pečlivě sleduje vývoj všech projektů a podává o 
tom zprávy ŘO. Dílčí projekty jsou realizovány nositelem projektu (město, partneři, další 
subjekty). ŘO monitoruje projekty zařazené do IPRM stejným způsobem, jako ostatní 
projekty podporované v rámci OP. 

Intervence v rámci IPRM musejí respektovat legislativu ČR a ES (zvláště ve vztahu k 
zadávání veřejných zakázek, pravidlům veřejné podpory, pravidlům hospodářské 
soutěže, způsobilosti, atd.) a budou realizovány tak, aby bylo zajištěno efektivní využití 
strukturálních fondů EU, ochráněn veřejný zájem a aby bylo zabráněno nepřiměřeným 
ziskům. 

V rámci realizační fáze jsou zásadní především tyto činnosti: 
a) Výběr a schvalování projektů městem  

Město provádí výběr projektových záměrů/projektů transparentním způsobem, 
popsaným v IPRM, při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Přitom 
město dbá na efektivní čerpání SF, na veřejný zájem a brání neoprávněným ziskům a na 
dosažení synergického efektu.  

V případě projektových záměrů dopracuje město, případně jiní příjemci (partneři 
města), tyto projektové záměry do podoby dílčích projektů.  

Město potvrdí, že předkládaný projekt je součástí a v souladu s cíli a prioritami IPRM.  
b) Předkládání projektů do OP  

S dostatečným odstupem po schválení IPRM vyhlásí ŘO výzvu k předkládání dílčích 
projektů, případně vyhlásí permanentní výzvu. Na základě této výzvy budou ŘO, 
předkládány dílčí projekty naplňující IPRM. Příjemci dílčích projektů mohou být pouze 
subjekty definované mezi příjemci dané oblasti podpory/prioritní osy OP, resp. v IPRM a 
splňující podmínky IPRM. ŘO OP bude v případě dílčích projektů, předkládaných jinými 
příjemci než městem – nositelem IPRM, vyžadovat potvrzení města – nositele IPRM, že 
projekt je součástí a v souladu se schváleným IPRM (součástí tématu/zóny).  
Město, případně další partneři v rámci IPRM, mohou předkládat projekty zahrnuté do 
IPRM rovněž do ostatních TOP dle jejich podmínek, případně IOP, a to v rámci 
standardních výzev pro jednotlivé oblasti podpory.  

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním zásadám pro přípravu, 
schvalování a hodnocení IPRM, získávají projekty bonifikaci ve výši 10 %.  

c) Realizace IPRM /projektů zahrnutých v IPRM  

Město a další předkladatelé dílčích projektů připravují a realizují dílčí projekty v souladu 
s harmonogramem stanoveným v IPRM. Město s využitím řídící struktury IPRM a 
manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo cílů 
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IPRM s maximálním využitím synergických efektů vyplývajících z koordinace mezi 
projekty.  
ŘO jednotlivých OP standardním způsobem provádí kontrolu a monitorování 
jednotlivých projektů a na základě prokázaných výdajů poskytuje platby příjemcům 
dílčích projektů.  

d) Monitoring realizace IPRM - Předkládání monitorovacích zpráv městem  

Město s využitím řídící a administrativní struktury IPRM a manažera IPRM provádí 
pravidelné monitorování realizace jednotlivých projektů a IPRM jako celku. Současně 
monitoruje celkový kontext IPRM a může navrhovat změny ve schváleném IPRM.  

Město každý rok zpracuje monitorovací zprávu, ve které zhodnotí postup realizace 
IPRM. Monitorovací zpráva bude obsahovat hodnocení celkového kontextu IPRM v 
rámci města a regionu.  

Součástí zprávy bude přehled schválených a realizovaných projektů a plnění podmínek 
IPRM včetně plnění indikátorů, dodržení harmonogramu a finančního plánu. Dále bude 
obsahovat jednotlivými ŘO odsouhlasené monitorovací zprávy dílčích projektů.  
Na základě hodnocení dosaženého pokroku v realizaci IPRM a hodnocení kontextu v 
rámci města a regionu může město v monitorovací zprávě navrhnout změny IPRM.  

Zprávu schvaluje zastupitelstvo města. Město zprávu předkládá příslušnému ŘO.  

e) Hodnocení monitorovacích zpráv ŘO OP  

ŘO provádí hodnocení realizace IPRM. V případě neuspokojivého průběhu realizace 
IPRM příslušný ŘO může pozastavit příjem dalších projektů příslušného IPRM, či 
financování stávajících projektů, dokud město nesjedná nápravu nebo nenavrhne 
odpovídající řešení, zajišťující dosažení cílů IPRM a příslušných dílčích projektů.  
Město může navrhnout změny IPRM, pokud jsou v souladu s podmínkami a zajišťují 
dosažení cílů IPRM. Změny podléhají schválení ŘO.  

Požadavky a souvislosti pro potenciální žadatele v rámci IPRM 
a) Příprava a výběr projektů IPRM 

Součástí IPRM nejsou pouze projekty města, ale také projekty dalších žadatelů vybrané 
na základě volné soutěže. Pro příjem projektových záměrů naplňujících cíle určitého 
opatření/aktivity IPRM vyhlašuje město výzvu, která musí být v souladu s cíly daného 
opatření/aktivity i se strategickými cíly IPRM. Dílčí projekty může předkládat jakýkoliv 
vhodný žadatel dle pravidel příslušného OP. Město vybírá z podaných projektů 
způsobem popsaným v dokumentu IPRM ty projekty, které nejlépe naplňují cíle daného 
opatření/aktivity IPRM. Projekty vybrané městem jsou následně žadatelem 
dopracovány do podoby požadované ŘO příslušného OP a předloženy ŘO ve formě 
dílčího projektu. Město těmto projektů vydává potvrzení, že předkládaný dílčí projekt je 
součástí a v souladu s cíli a opatřením IPRM, na jehož základě může dílčí projekt získat 
při hodnocení 10% bonifikaci (dle pravidel příslušného OP). 

Na potenciální žadatele a předkladatele dílčích projektů IPRM klade tento postup 
několik požadavků, s nimiž se musí vypořádat: 
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1. Kromě administrativy a dění s podáním žádosti o dotaci musí žadatel sledovat 
dění ohledně IPRM, aby dokázal koordinovat přípravu dílčího projektu 
s harmonogramem IPRM. 

2. Žadatel musí projekt nastavit tak, aby odpovídal cílům a prioritám příslušného 
OP a zároveň naplňoval cíle IPRM, v rámci kterého dílčí projekt předkládá. 

3. Žadatel předkládá projekt fakticky dvakrát - nejprve na magistrát města v podobě 
projektového záměru a ve formě předepsané v dokumentu IPRM, následně po 
schválení městem je dopracovaný projekt předkládán na ŘO příslušného OP. 

b) Realizace dílčích projektů 

Městem vybrané a schválené dílčí projekty jsou žadatelem předloženy Řídícím orgánům 
operačních programů. Žadatel dokládá usnesením orgánů města, že projekt je v souladu 
s cíly IPRM a je schválen ŘV IPRM a zastupitelstvem města. Jednotlivé dílčí projekty jsou 
samostatně hodnoceny (formální kontrola, kontrola přijatelnosti a kvalitativní 
hodnocení) příslušným ŘO dle postupů příslušného OP. Příjemci podpory realizují dílčí 
projekty v souladu s podmínkami příslušného OP a s dalšími dokumenty, které ŘO 
příslušného OP stanoví. Projekty jsou zároveň realizovány v souladu s harmonogramem 
pro jednotlivá opatření/aktivity stanoveným v IPRM. Město s využitím řídící struktury 
IPRM a manažera IPRM koordinuje aktivity jednotlivých projektů tak, aby bylo dosaženo 
cílů IPRM s maximálním využitím synergických efektů. 
Pro individuální žadatele z toho vyplývá, že musí kromě ŘO příslušného OP průběžně 
informovat dotčený magistrát města jako řídící orgán IPRM o stavu realizace projektu a 
případných změnách v projektu, který je součástí IPRM. Nutnost nastavit projekt tak, 
aby byl v souladu s harmonogramem pro jednotlivá opatření IPRM, vyžaduje značné 
zkušenosti s realizací projektů a s čerpání dotací ze SF. Žadatel je zároveň povinen 
v průběhu realizace tento harmonogram důsledně dodržovat a případné změny hlásit na 
ŘO příslušného OP i na dotčený magistrát města.  

c) Monitoring projektů v rámci IPRM 

Dílčí projekty jsou realizovány a monitorovány standardním způsobem a řídí se postupy 
nastavenými ŘO příslušného OP. Pokud nastane v dílčím projektu změna, příjemce 
informuje o této skutečnosti ŘO a zároveň o této změně informuje manažera IPRM, který 
posoudí, zda tato změna má vliv na IPRM. V případě, že změna má podstatný vliv na 
IPRM , je možné povolit změnu v dílčím projektu až po zapracování změny IPRM.  

Před podáním žádosti na řídící orgán OP se žadatel zavazuje v projektovém listu IPRM 
k plnění indikátorů, které následně musí plnit jak vůči OP, tak vůči dotčenému IPRM.  

Mnohé dotčené magistráty pak podepisují s žadateli tzv. dohodu o spolupráci, kde 
žadateli hrozí sankce při neplnění cílových hodnot indikátorů, které byly žadatelem 
popsány v projektovém listu IPRM. Tím žadateli rostou potenciální rizika dopadu při 
neplnění předem stanovených cílů IPRM.  

Závěrem lze konstatovat, že výše uvedené postupy v přípravě, realizaci i monitoringu 
dílčích projektů realizovaných v rámci IPRM představují pro potenciální žadatele 
významnou časovou, administrativní (a často i intelektuální) zátěž. Realizace dílčího 
projektu  IPRM vyžaduje od žadatele značné zkušenosti s čerpáním dotací ze SF, bez 
nichž by nebylo možné řídit projekt ve vztahu k ŘO příslušného OP i ve vztahu k ŘO 
daného IPRM. Administrativní náročnost je vyvážena bonifikací 10 % při hodnocení 
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projektu, kterou ovšem poskytují pouze některé ŘO dle pravidel příslušného OP. Záleží 
tedy na žadateli, zda je ochoten podstoupit zvýšenou náročnost při přípravě a 
potenciální rizika při realizaci projektu výměnou za vyšší pravděpodobnost zisku dotace 
(bonifikace 10%) a vyšší úspěšnost realizace projektu (kvalitní projektový management 
bez něhož nelze projekt v rámci IPRM realizovat). 
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Časové rozpětí realizace IPRM v rámci OPPK 
Modelový harmonogram realizace IPRM v rámci OPPK s odhadem finanční náročnosti jednotlivých kroků – první část tabulky. 

 

Činnost 

Odhadovaná minimální časová náročnost v měsících Orientační finanční 
náročnost 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Dále do 
r. 2013 
resp. 
2015 

Celkem Odhad v Kč 

Př
íp

r.
 fá

ze
 

Administrativní zajištění                                               3 v desetiticích Kč (bez 
mzdových nákladů) 

Zajištění partnerství                                               3 v desetiticích Kč  

Výběr tématu                                               2 v tisících Kč  

Zp
ra

co
vá

ní
 IP

R
M

 

Příprava výzvy ŘO                                               5 v desetiticích Kč (bez 
mzdových nákladů) 

Analytické práce                                               4 v desetitisících až stovkách 
tisíc při externím zpracování 

Stanovení strategie                                                3 v desetitisících až stovkách 
tisíc při externím zpracování 

Zpracování dokumentu 
celkem                                                7 

ve stovkách tisíc při 
externím zpracování 

SEA (v případě posuzování)                                             1-4 ve stovkách tisíc při potřebě 
posouzení 

Projednání návrhu, včetně 
veřejného proj.                                               3 v desetiticích Kč (bez 

mzdových nákladů) 
Schválení IPRM a předložení 
ŘO                                               1 v tisících Kč (bez mzdových 

nákladů) 

Sc
hv

ál
. 

Ř
O

 

Hodnocení a schvalování 
včetně všech 
administrativně-právních 
náležitostí 

                                              5-6 v desetiticích Kč (bez 
mzdových nákladů) 
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Modelový harmonogram realizace IPRM v rámci OPPK s odhadem finanční náročnosti jednotlivých kroků – druhá část tabulky. 

 

Činnost 

Odhadovaná minimální časová náročnost v měsících Orientační finanční 
náročnost 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Dále do 
r. 2013 
resp. 
2015 

Celkem Odhad v Kč 

R
ea

li
z.

 fá
ze

 Výběr a schvalování 
projektů                                               dle 

harmonogramu  

dle stanovení IPRM Realizace projektů                                                dle 
harmonogramu  

Monitoring a evaluace IPRM                                               průběžně 

Ce
lk

em
 

Příprava IPRM                                             4 měsíce cca do 100 000 Kč (bez 
mzdových nákladů) 

Zpracování IPRM                                   14 měsíců cca 0,5 - 2 mil Kč  

Schvalovací proces                                          5-6 měsíců cca do 100 000 Kč (bez 
mzdových nákladů) 

Realizace                                            
reálně nejdř. od 
konce r. 2011 až 
do r. 2015 

v případě externího řízení 
IPRM až několik mil. Kč  

 

Z diagramu, který vychází ze zkušeností se zpracováním integrovaných plánů rozvoje měst v jiných regionech České republiky, je jasně 
patrná značná časová náročnost přípravy, zpracování a realizace IPRM. Dopad této skutečnosti je ještě umocněn současnou situací 
z hlediska časového i z hlediska případných finančních objemů IPRM v rámci OPPK, jak je popsáno v zejm. kapitole 6.  
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6 Zkušenosti a specifika realizace IPRM 

Shrnutí dosavadních zkušeností s realizací IPRM ve městech 
V rámci řízení dosavadních IPRM jednotlivými městy a po podrobnější analýze procesu 
realizace IPRM Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města byly 
získány následující poznatky: 

Výhody IPRM 

+ Nástroj plnění strategického plánu rozvoje města, plnění akčního plánu města a 
tedy i volebního programu  

+ Celistvost řešení v určené zóně 

+ Možnost využít synergických efektů ve vymezeném prostoru, ale i v čase 

+ Určitá jistota finančního zajištění 

+ Možnost zapojení více dotačních titulů (operačních programů) pro řešení 
problémů ve vymezené oblasti (zóně) 

+ Závazek na realizaci všech vybraných záměrů 

+ Nutná spolupráce více subjektů 

Nevýhody IPRM 

- Největší nevýhodou je skutečnost, že s obdobnými postupy není dostatek 
zkušeností, což ve své podstatě znamená, že dotčená města obtížně procházejí 
celým procesem realizace IPRM. 

- Administrativní náročnost, ale i reálná potřeba vybrané zóny není v rovnováze s 
celkově alokovanou sumou peněz 

- Stanovení ukazatelů (finanční a časový harmonogram čerpání dotací) a určení 
závazných indikátorů bez konkrétní projektové dokumentace vede k možným 
nereálným závazkům. V krajním případě může dojít k nevyčerpání peněz v rámci 
pravidel n+3 a n+2 alokovaných na jednotlivé roky, či k nenaplnění bodovacích 
indikátorů v rámci IPRM. 

- Současná hospodářská krize a nenaplnění plánovaných příjmů města vede ke 
snahám nerealizovat některé plánované projekty 

- Nebezpečí, že délka schvalovacího procesu případných podstatných změn v 
projektu ohrozí vlastní realizaci projektu 

- Další zátěž pro žadatele dílčích projektů, kdy kromě řídícího orgánu musí 
průběžně informovat též magistrát města o realizaci jejich projektu. Ne vždy se 
tak děje a žadatelé se musí opakovaně vyzývat k podání aktuálních informací.  

Specifika OPPK ve vztahu k IPRM 
V dosavadním průběhu administrace OPPK proběhly dvě výzvy k předkládání projektů 
v obou oblastech podpory prioritní osy 2 Životní prostředí. V obou případech se potvrdil 
enormní zájem žadatelů v hlavním městě Praze o dotace z OPPK. V současné době je 
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v oblasti podpory 2.1 již vyčerpáno 74 % alokace na celé programové období a v oblasti 
podpory 2.2 to je dokonce celých 100 % alokace. Zájem žadatelů je možno chápat jako 
potvrzení vhodnosti stávajícícho systému administrace, tedy poskytování podpory 
formou individuálních projektů. 

Žadatelé zároveň velice pozitivně reagují na zjednodušení administrace OPPK oproti 
JPD 2. V minulém programovacím období 2004 – 2006 měl program JPD 2 řídící orgán 
Ministerstvo pro místní rozvoj a dva zprostředkující subjekty – Magistrát hlavního 
města Prahy a Centrum pro regionální rozvoj. Systém administrace byl proto pro 
žadatele i příjemce velice nepřehledný a zmatečný. Ve stávajícím programovacím období 
2007 – 2013 má program OPPK pouze řídící orgán – Hlavní město Prahu – a do systému 
administrace již není zapojen žádný zprostředkující subjekt. Tím došlo pro program 
OPPK k významnému zjednodušení systému řízení. Tento systém „jedněch dveří“ je ze 
strany žadatelů hodnocen velice pozitivně. Pokud by došlo k realizaci IPRM, 
představovalo by to návrat podobně složitého systému administrace, jako byl v JPD 
2. Tento krok bude ze strany žadatelů vnímán velice negativně. 
Vzhledem k výše uvedeným důvodům by povinnost realizace IPRM představovala 
naprosto zbytečné zvýšení administrativní zátěže pro řídící orgán OPPK, Hlavní město 
Prahu i žadatele, a to bez sebemenší přidané hodnoty. 

Hlavní město Praha je také specifické tím, že představuje region soudržnosti úrovně 
NUTS II i III a zároveň je krajem i obcí. V celé EU je v podobné situaci již pouze Vídeň, 
Berlín a Brusel. Z tohoto důvodu představuje Strategický plán HMP nejdůležitější 
strategický rozvojový dokument, který zajišťuje integrovaný přístup Prahy k rozvoji 
svého území. 
Pražský strategický plán je komplexním programovým dokumentem založeným na 
dohodě a partnerství. Formuluje strategii rozvoje celé komunity, všech sfér jejího 
fungování i celého území, a to komplexně, s důrazem na souvislosti a vzájemnou 
podporu navržených cílů, politik a programů. Je dokumentem dlouhodobým, naznačuje 
záměry města na období zhruba 15 až 20 let. 

Strategický plán HMP je: 

 „programem rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy“ ve smyslu zákona č. 
131/2000 Sb. o hl. m. Praze,  

 „programem rozvoje územního obvodu kraje“ ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb. 
o podpoře regionálního rozvoje,  

 „strategií rozvoje regionu soudržnosti Praha“ nezbytnou pro tvorbu regionálních 
operačních programů, na základě kterých může čerpat finanční podporu z fondů 
Evropské unie. 

Postupná realizace strategické koncepce města, především jeho sedmi strategických 
priorit a programů, která na přijetí strategického plánu navázala, byla monitorována a 
hodnocena v každoročních monitorovacích zprávách projednávaných samosprávnými 
orgány města. V závěrech a doporučeních monitorovacích zpráv, schvalovaných 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy, byl strategický plán korigován a doplňován o nové úkoly. 
Tím byla zajištěna potřebná míra otevřenosti a flexibility strategické koncepce i její 
schopnost reagovat na změny, které s sebou přináší život hlavního města.  
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Pražský strategický plán se nestal jen politickou proklamací, je důležitým nástrojem 
řízení města. K jeho záměrům a prioritám se přihlíží při každoročním sestavování 
rozpočtu města a programu investičních akcí. Stal se výchozím programovým 
dokumentem pro přípravu Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a Cíl 3 
regionu soudržnosti hl. m. Praha, na základě nichž město v letech 2004–2006 při 
realizaci vybraných programů a projektů využívalo finanční prostředky ze 
strukturálních fondů Evropské unie i pro přípravu Operačních programů Praha – 
Konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita na období 2007–2013. 

Na základě Strategického plánu HMP dochází k realizaci konkrétních projektů různé 
velikosti a zaměření, od velkých projektů v řádech miliard a desítek miliard korun (např. 
prodloužení trasy metra C Ládví – Letňany nebo trasy A Dejvická – letiště Ruzyně, stavba 
severozápadní části městského okruhu, nákup nových tramvají a autobusů nebo 
přeměna bývalé průmyslových areálů ve Vysočany na bytové a administrativní centrum) 
přes projekty s rozpočtem ve desítkách a stovkách milionů korun (např. rozšiřování a 
modernizace tramvajových a autobusových linek, projekt Čistá Praha nebo zavádění 
eGovernmentu pro komunikaci mezi občanem a úřadem) po malé projekty v řádech 
milionů korun (např. projekty zklidňování dopravy, budování dětských hřišť nebo 
instalace zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie do škol). 

V tomto případě je možno pojmout platný Strategický plán HMP jako vlastní a existující 
IPRM pro celý region Prahy, který vznikl na široké partnerské platformě zahrnující 
zástupce samosprávy, státní správy, podnikatelů, neziskových organizací, odborníků i 
široké veřejnosti. V rámci tohoto „IPRM“ si Praha sama určila dopředu svoje zásadní 
rozvojové cíle a projekty včetně návaznosti vlastních městských investic na dotace 
Evropské unie. 

V souvislosti s předchozím bodem dochází na úrovni konkrétních individuálních 
projektů předkládaných v rámci OPPK do oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana 
území při jejich bodování k hodnocení souladu se Strategickým plánem HMP. Dochází 
k tomu při hodnocení dvou z celkového počtu šesti specifických kritérií. Jedná se o 
kritéria „Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi“ a „Existence 
navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory 2.1“. 
Dohromady tato dvě kritéria představují 15 bodů z celkového počtu 100 bodů. Na 
základě těchto kritérií a jejich významu v systému hodnocení dochází ze strany řídícího 
orgánu OPPK k preferenci projektů navazujících na Strategický plán HMP, resp. pražské 
IPRM. 

Dále je nutno konstatovat, že vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je OPPK 
v současné době již v pokročilé fázi a bylo by velmi složité i s ohledem, že jde o poměrně 
malé finanční prostředky, měnit a přenastavovat celý systém administrace a řízení při 
zavádění IPRM. 

V neposlední řadě ukazuje zkušenost z ROPů, že předpokládaná velikost pražského 
IPRM o velikosti 10 mil. € nebude mít v regionu žádný významný dopad. V následující 
tabulce jsou vybraná města a jejich IPRM.  

Tyto údaje mají z hlediska IPRM v rámci OPPK pouze ilustrativní charakter. Nejedná se o 
zcela srovnatelné podmínky, neboť se u integrovaných plánů uvedených krajských měst 
jedná ve své podstatě o zonální IPRM, které jsou též financovány i z jiných zdrojů než 
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z ROP. Avšak protože jejich zaměření zčásti odpovídá dané oblasti podpory OPPK a 
jelikož se obvykle jedná o podstatnou část města – obvykle širší centrum a další klíčové 
oblasti, mají neoddiskutovatelný dopad na kvalitu života všech obyvatele města. Proto 
lze k takovémuto orientačnímu srovnání přistoupit.  

 
Porovnání finančního objemu dotace IPRM z ROP ve vybraných krajských městech  

 

Město Počet obyvatel 
k 1. 1. 2009 

Finanční objem dotací 
v rámci IPRM z 
příslušného ROP 
(přibližně v mil. €) 

Přibližný poměr  
v € na 1 obyvatele 

Hradec Králové 94 497 19,6 207 
Pardubice 89 892 14,9 166 
Liberec 100 914 35,9 356 
Ústí nad Labem 95 289 35,3 370 
Zlín 75 860 17,8 234 
 

Obvyklá velikost IPRM v ROPech se tedy pohybuje mezi 15 – 40 mil. € a to se jedná o 
města desetkrát menší z hlediska počtu obyvatel. Vezmeme-li v úvahu, že pro oblast 
podpory 2.1 OPPK nyní zbývá dle výše uvedených informací přibližně 15,6 mil. € 
z celkové alokace ca 60 mil. € a dále s ohledem na to, že minimální finanční objem IPRM 
v rámci OPPK je nastaven na 10 mil. €, vychází v přepočtu na jednoho obyvatele 
Prahy částka 8,10 € a v maximálním teoreticky možném objemu 12,70 €. Při 
jednoduchém přepočtení a ilustrativním porovnání s výše uvedenou tabulkou by IPRM 
v Praze muselo mít finanční objem oproti těmto hodnotám takřka dvacetinásobný, aby 
byl jeho dopad na rozvoj města srovnatelný s výše uvedenými městy. Pro srovnání: 
alokace celého OPPK činí 276 mil. €. 
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Porovnání finančního objemu skutečné dotace IPRM mezi ROP ve vybraných krajských městech a 
předpokládané dotace IPRM z OPPK v Praze  

 
Pozn.: Levá svislá osa vyznačuje hodnoty dotace v miliónech €, pravá svislá osa počet obyvatel města 
k 1.1.2009. 
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Možné dopady IPRM v rámci OPPK 
Implementace IPRM na čerpání oblasti podpory 2.1 OPPK může pro hlavní město Prahu 
přinášet pozitivní i negativní dopady. V následujícím výčtu jsou uvedeny hlavní pozitiva 
a negativa aplikace IPRM Prahy opřené o teoretické aspekty, ale i praktické zkušenosti 
s přípravou a realizací IPRM v rámci ostatních NUTS II v ČR. 

Pozitiva: 
+ vyšší stupeň podchycení synergických vazeb rozvojových aktivit a projektů 
+ kontrolované aktivity v rámci zvoleného téma a monitoring daných aktivit 
+ publicita integrovaného rozvoje města 
+ vyšší stupeň uplatnění principu partnerství a zapojení partnerů do rozvoje 

města 
+ možnost podpory (bonifikace) projektů, které jsou součástí IPRM v jiných TOP 

Negativa: 
- duplicita integrovaného přístupu rozvoje města formou Strategického plánu 

HMP a IPRM 
- hlavní město Praha jako jediný předkladatel IPRM v rámci OPPK (popření 

principu soutěže) 
- duplicita řídících orgánů a struktur (město Praha je jak předkladatelem IPRM, 

tak ŘO OPPK) 
- mizivý dopad na rozvoj města v celkovém měřítku vzhledem k nízkému 

finančnímu objemu IPRM 
- problematický výběr tématu v rámci oblasti podpory 2.1, kdy s tématem 

životní prostředí resp. revitalizací a ochranou území souvisí celá řada dalších 
aktivit a jen stěží lze stanovit striktní hranici 

- specifické a ve svém důsledku velmi zatěžující podmínky pro potenciální 
žadatele projektů v rámci IPRM 

- finanční náročnost pro město při přípravě a zpracování IPRM (zvýšené náklady 
lidské zdroje, případně externího zpracovatele IPRM) 

- velmi vysoká administrativní náročnost pro město Prahu při přípravě i 
realizaci IPRM – zřízení nové řídící struktury, včetně pozice manažera 

- časová náročnost přípravy a zpracování IPRM 
- možný nezájem partnerů o zapojení do rozvoje města 
- potřeba posouzení IPRM z hlediska vlivů na životní prostředí – SEA 
- metodická nepřipravenost ŘO pro IPRM Prahy (zpracování příruček, 

metodických pokynů, podmínek atd.) 
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7 Shrnutí a závěr 

Obsahem této kapitoly je shrnutí předchozích poznatků a hypotéz a na jejich základě 
poskytnutí řídícímu orgánu OPPK závěr a doporučení k aplikaci IPRM v OPPK. 

Shrnutí  
Na základě analýzy legislativy a strategických dokumentů, které se váží k IPRM ve 
vztahu k OPPK (viz kap. 3), platí tato legislativně-metodická skutečnost.  

Dle Obecného nařízení, čl. 37, bod 6 mohou z podnětu členského státu operační 
programy financované z ERDF v případě cílů „Konvergence“ a „Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost“ obsahovat „seznam měst vybraných pro řešení 
otázek rozvoje měst a postupy pro pověření městských orgánů, případně 
prostřednictvím globálního grantu.“ Seznam měst a postup aplikace poskytování 
dotací formou IPRM byl nastaven a schválen v ČR pouze pro regiony cíle 
Konvergence nikoliv pro regiony cíle Regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost. Tedy, že NSRR schválený Evropskou komisí dne 27. července 2007 a 
související legislativa na úrovni ČR neumožňují realizovat IPRM v operačních 
programech hlavního města Prahy. 

Dle analýzy dosavadních zkušeností vybraných Regionálních rad s realizací IPRM v 
jednotlivých Regionálních operačních programech (viz kap. 4 a 5) je možno dále 
definovat skutečnost systémovou a skutečnosti praktické ve vztahu k uplatnění IPRM 
v rámci OPPK. 

Skutečnost systémovou představuje fakt, že města uvedená v tabulce nositelů IPRM v 
ROP (str. 2 Metodického pokynu) nemají v rámci ROPů jinou možnost, jak čerpat 
prostředky z těchto operačních programů než prostřednictvím IPRM. Naopak hlavní 
město Praha může v rámci celého OPPK čerpat finanční prostředky ERDF 
prostřednictvím individuálních projektů.  
Realizací IPRM tedy nedojde v Praze k rozšíření možnosti čerpání finančních prostředků 
a tudíž k žádné přidané hodnotě. 

Skutečnosti praktické jsou především: 

Vysoká administrativní a časová náročnost přípravy, realizace a řízení IPRM.  
Teorie i praxe IPRM potvrzují vysokou administrativní náročnost ve všech fázích IPRM a 
to na úrovni řídícího orgánu i příslušného města (v případě OPPK se navíc jedná o jeden 
a tentýž subjekt – Hlavní město Praha). Podobně je nutno konstatovat časovou 
náročnost, kdy jenom nastavení systému administrace IPRM, vyhlášení výzvy, 
zpracování a schválení IPRM zabere téměř 2 roky. V takovém případě by se v 
současnosti velice pozitivně vyvíjející realizace a čerpání oblasti podpory 2.1 
mohly rychle doslat do významných problémů. O oblast podpory 2.1 je nejvyšší 
zájem ze strany žadatelů. Jedná se o projekty reagující na současnou hospodářskou 
situaci a mající za následek akceleraci multiplikačního efektu v návazných odvětvích 
hospodářství. Existuje riziko, že v případě přerušení tohoto pozitivního procesu a 
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nastavení IPRM by mohlo v konečném důsledku způsobit značnou diskontinuitu 
v čerpání finančních prostředků.  

Žadatelé také potvrdili vhodnost stávajícího nastavení systému administrace OPPK. V 
prvé řadě žadatelé i veřejnost obecně velice pozitivně reagují na zjednodušenou 
administraci OPPK oproti JPD 2. Dále to je skutečnost, že většina finančních prostředků 
určených pro oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území byla již v předchozích 
dvou výzvách vyčerpána. 
V případě realizace IPRM by navíc nastala jednak duplicita řídících orgánů a struktur 
(město Praha je jak předkladatelem IPRM, tak ŘO OPPK), dále však zejména v lepším 
případě nepřehledná a zatěžující, v horším případě dokonce kolizní duplicita 
integrovaného přístupu rozvoje města formou Strategického plánu HMP a IPRM. 
Po porovnání velikostí IPRM v regionech cíle Konvergence musíme konstatovat, že 
stanovená částka 10 mil. € pro IPRM nemůže mít v Praze příliš velký dopad. Pro 
srovnání přestavuje tento finanční objem (v Kč cca 250 mil.) šest průměrně velkých 
projektů oblasti podpory 2.1 a pouhou polovinu alokace průměrné výzvy této oblasti 
podpory. 

Realizování IPRM v OPPK by proto z výše uvedených praktických skutečností 
představovalo naprosto neefektivní vynakládání času a finančních prostředků. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout, že Hlavní město Praha je specifické tím, že 
představuje region NUTS II i III, kraj i obec. V tomto případě je možno pojmout 
Strategický plán HMP. Lze jednoznačně konstatovat, že hl. m. Praha realizuje 
individuální projekty s tematickým přístupem komplexně (řídící orgán hl. m. Praha 
navrhuje realokaci finančních prostředků oblasti podpory 2.1 a 2.2 s cílem dosažení 
vyšší efektivity vynakládaných finančních prostředků) realizuje integrovaný přístup 
rozvoje města na základě specifického IPRM, tj. Strategického plánu HMP.  

Závěr 
Na základě výše uvedených skutečností vyplývá pro řídící orgán OPPK potřeba změny 
textu OP Praha Konkurenceschopnost ve smyslu odstranění Integrovaného plánu 
rozvoje města, jakožto formy, kterou má být realizována podpora v rámci prioritní osy 
2 Životní prostředí, resp. oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území. 

 


	1 Úvod
	2 Seznam podkladů
	3 Legislativa a strategické dokumenty k IPRM ve vztahu k OPPK
	4 Základní principy IPRM 
	Důvody zavedení IPRM
	Způsoby řešení IPRM

	5 Možnosti nastavení a realizace IPRM v OPPK
	Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a IPRM
	Nastavení IPRM v OPPK
	Požadavky a souvislosti pro potenciální žadatele v rámci IPRM
	Časové rozpětí realizace IPRM v rámci OPPK

	6 Zkušenosti a specifika realizace IPRM
	Shrnutí dosavadních zkušeností s realizací IPRM ve městech
	Specifika OPPK ve vztahu k IPRM
	Možné dopady IPRM v rámci OPPK

	7 Shrnutí a závěr
	Shrnutí 
	Závěr




