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1 Postup řešení části č. 2: Zhodnocení relevance 
cílů OPPK ve vazbě na aktuální potřeby Prahy 
(vazba na rok 2014+)  

 

Cílem této části evaluace je zodpovědět následující evaluační otázky: 

• 3a) Došlo při realizaci OP PK k naplnění stanovených cílů na úrovni programu, prioritních os i 
oblastí podpory? 

• 3b) Jsou cíle OPPK relevantní i pro další programové období?  

1.1.1 Zhodnocení plnění cílů 

3a) Došlo při realizaci OPPK k naplnění stanovených cílů na úrovni programu, prioritních os i oblastí 
podpory? 

Krok 1 Zajištění potřebného rozsahu dat a informací 

V prvním kroku jsme využili data a informace o jednotlivých předložených a realizovaných projektech 
z IS Monit7+ (blíže viz část projektu 1 a 2) a další dokumenty a informace uvedené v kapitole 5 
(a v poznámkách pod čarou u konkrétních částí). 

Krok 2 Vyhodnocení naplňování specifických cílů věcných oblastí podpory, prioritních os 
a programu  

Na základě analýzy věcného pokroku bylo provedeno zhodnocení naplňování cílů oblastí podpory, 
prioritních os a programu. Vstupem byl zpracovaný přehled naplňování indikátorů (část 1 projektu). 
Dále bylo na jejich bázi provedeno souhrnné kvalitativní zhodnocení. U oblastí podpory 3.1 a 3.3 byly 
vstupem data a hodnocení z části 2 projektu. Vyhodnocení možnosti/potenciálu pro naplnění 
(specifických) cílů jednotlivých oblastí podpory (a vyšších úrovní) bylo tedy založeno na dvou 
základních pohledech: 

1) zhodnocení předpokladu naplnění cílových hodnot indikátorů; 
2) zhodnocení možnosti naplnění skutečného věcného významu (specifických) cílů na základě 

věcného zaměření projektů. 

Zhodnocení možnosti naplnění indikátorů z části 1 projektu umožnilo posoudit realizaci závazku 
naplnění cílových hodnot indikátorů stanovených v programovém a implementačním dokumentu. 
Porovnáním předpokládaných/predikovaných hodnot indikátorů projektů s plánovanými cílovými 
hodnotami v programu byl zhodnocen i předpoklad naplnění stanovených cílů pro rok 2015. 

Jako součást vyhodnocení indikátorů bylo provedeno expertní zhodnocení, zda a do jaké míry 
nastavené indikátory skutečně pokrývají specifické cíle prioritních os. U oblastí, které nejsou 
indikátory dostatečně pokryty, byl položen důraz na vyhodnocení věcného významu specifických cílů 
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na základě věcného zaměření projektů a jejich aktivit (s důrazem na významné projekty). Při analýze 
jsme vycházeli z obsahu projektů v IS MONIT7+ a dalších dostupných informací.   

Při analýze oblastí podpory byla snaha pracovat s co nejaktuálnějšími informacemi, a proto byly 
brány v úvahu i nově odsouhlasené změny v OPPK vztahující se k implementaci finančního nástroje 
Jessica (odsouhlaseno na SMV 26. 11. 2012), kde došlo k realokaci finančních prostředků mezi 
oblastmi podpory. Pro zajištění pohledu ŘO byly realizovány také rozhovory s projektovými manažery 
jednotlivých prioritních os.   

Výstupem je celkové zhodnocení naplnění (a potenciálu pro naplnění) specifických cílů oblastí 
podpory, prioritních os a programu s určením problematických a rizikových oblastí, které budou 
pokladem pro formulaci doporučení, případných nápravných opatření pro stávající období a 
doporučení pro přípravu budoucího programového období. 

Krok 3 Identifikace a vyhodnocení problémů a rizik naplnění specifických cílů oblastí podpory, 
prioritních os a programu 

Součástí hodnocení naplňování specifických cílů bylo i vyhodnocení problémových míst, ve kterých 
věcný pokrok nedosahuje požadovaného tempa, a oblastí s riziky nenaplnění specifických cílů oblastí 
podpory, prioritních os i programu. Zde byly také ve větší míře využity poznatky z předcházejících 
částí projektu 1 a 2 

Bylo provedeno propojení aktivit a indikátorů, resp. byly stanoveny aktivity nezbytné pro plnění 
jednotlivých indikátorů, bylo provedeno posouzení zaměření výzev (tj. co výzvy 
umožňovaly/preferovaly) a bylo zhodnoceno, zda bylo možné výzvy cíleně vymezit vhodnějším 
způsobem.   

Souhrnně byly zhodnoceny i další příčiny neplnění cílů a potřeb. Příčiny, které jsme ověřovali, byly 
následující: 

• některé z aktivit nejsou realizovány z důvodu vnějších příčin (socioekonomické situace); 

• potřebné aktivity nebyly zahrnuty ve výzvách; 

• příslušné aktivity sice byly ve výzvách zahrnuty, podmínky podpory však nebyly pro žadatele 
přijatelné/výhodné, tudíž je nezvolili; 

• o příslušné aktivity nebyl ze strany příjemců zájem; 

• příslušné projekty byly vyřazeny v průběhu hodnocení, resp. neuspěly v konkurenci 
s ostatními projekty);  

• indikátory nebyly příjemci vybrány, přestože dané aktivity jsou v projektech realizovány; 

• výběrová kritéria (či proces hodnocení obecně) je pro určitý typ projektů nevhodný 
(znevýhodňující); 

• některé z aktivit nejsou realizovány z důvodu překážek na straně žadatelů (např. zajištění 
financování, administrativní kapacity, neadekvátní administrativní zátěž a další). 
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Metody  

• Desk research 

• Kvantitativní a kvalitativní analýza 

• Individuální/skupinové rozhovory s pracovníky ŘO 

• Syntéza 

Výstupy 

Zhodnocení specifických cílů prioritních os, oblastí podpory a programu 

Doporučení pro nápravu neplnění specifických cílů 

1.1.2 Zhodnocení relevance podpory 

3b) Jsou cíle OPPK relevantní i pro další programové období? 

Krok 1 Zajištění potřebného rozsahu dat a informací 

V prvním kroku jsme využili data a informace o jednotlivých předložených a realizovaných projektech 
z IS Monit7+ a další dostupné dokumenty (viz výše). 

Krok 2 Aktualizace hodnot stanovených kontextových indikátorů a dalších doplňujících indikátorů 

Pro následné hodnocení relevance podpory (tam, kde byla dostupná data) byla provedena 
aktualizace kontextových indikátorů z programového dokumentu, protože kontextové indikátory 
popisují prostředí programu a mají tedy vypovídací hodnotu pro analýzu relevance.  

Krok 3 Analýza změn socioekonomického kontextu v Praze  

V návaznosti byl soubor kontextových indikátorů doplněn o další, které vhodně doplňují a zpřesňují 
pohled na situaci regionu. Bylo provedeno zhodnocení změn socioekonomického kontextu, 
především v oblastech relevantních k jednotlivým prioritním osám OPPK jako věda a výzkum, 
ekonomika, obyvatelstvo, export atd. Při analýze byly využity již existující analytické a strategické 
dokumenty Prahy i na úrovni celé ČR. Dále jsme vycházeli ze socioekonomických dat především z ČSÚ 
a MPSV. Zhodnocení změn socioekonomického kontextu bylo klíčové pro posouzení plnění globálního 
cíle a specifických cílů programu a bylo tedy podkladem pro další kroky analýzy. 

Krok 4 Definice změn v potřebách regionu  

Zjištěné změny socioekonomické situace jsme podrobili analýze, zda ze změn kontextu vyplývají také 
změny v potřebách regionu.  

Analýzu byla tedy prováděna v oblastech, ve kterých OPPK působí, tedy: 

o Veřejná doprava 
o Životní prostředí a energetika 
o Podnikání  
o Inovace a věda a výzkum 

Tyto údaje a informace jsme vyhodnotili a následně využili pro zhodnocení, zda existuje potřeba 
budoucí změny či aktualizace zaměření intervencí programu. 
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Krok 5 Návrh doporučení na zaměření dalších intervencí 

Změny potřeb či jejich nedostatečné dosavadní naplňování se promítli do sestavených doporučení. 
V rámci tohoto kroku byl také proveden rozhovor s vedoucí oddělení metodiky a strategie, která má 
na starosti přípravu budoucího programového období.  

Metody  

• Desk research 

• Kvantitativní a kvalitativní analýza 

• Individuální/skupinové rozhovory s pracovníky ŘO 

• Syntéza 

Výstupy 

Zhodnocení změn v potřebách hl. m. Prahy  

Zhodnocení relevance OPPK pro programové období 2014+ 

Doporučení pro další zaměření podpory v období 2014+ 
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2 Aktualizace socioekonomického kontextu 
Následující kapitola se zaměřuje na zhodnocení socioekonomického postavení Prahy v oblastech, 
které jsou relevantní pro OPPK. Snahou je zachytit vývoj v hlavních charakteristikách těchto oblastí 
tak, aby mohla být popsána změna, ke které od doby od vzniku Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost došlo. 

Ekonomika  

Na vývoj výkonnosti pražské ekonomiky nepříznivě působí v posledních letech globální finanční a 
ekonomická krize a recese. Důvodem je její velká otevřenost a intenzivní vnější vazby. V roce 2009 
došlo poprvé po několika letech k meziročnímu poklesu HDP Prahy, ale již v roce 2010 byl 
nastartován opětovný růst. Celkově však, oproti jiným regionům ČR, lze v hl. m. Praze hovořit spíše o 
stagnaci. Makroekonomické ukazatele uvedené v tabulce níže potvrzují, že pražská ekonomická 
základna má v rámci republiky specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém 
domácím produktu (HDP) České republiky je mimořádně vysoký a neustále se zvyšuje (od roku 1995 
vzrostl z 19,7 % na 25,8 % v roce 2010). Obdobnou růstovou tendenci vykazuje i vývoj HDP na 
1 obyvatele Prahy vztažený k průměru 27 zemí EU, v roce 2010 index Prahy činil 172,1 % v paritě 
kupní síly, oproti 147,4 % v roce 2002. 

Tabulka 1: Vývoj základních charakteristik hospodářství Prahy ve srovnání v ČR a EU 

 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP, ČR = 100 % 23,4 23,8 24,3 24,8 25,4 25,3 25,8 

HDP na obyv., ČR = 100 % 206,3 208,7 210,4 214,1 216,1 213,5 216,5 

HDP na obyv. v paritě kupní síly, 
EU27 = 100%  

147,4 154,3 161,6 171,5 175,2 175,7 172,1 

HDP k předchozímu roku (100 %) 101,0 105,5 105,9 109,1 103,2 94,3 103,4 

Zdroj: Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

Hlavní město Praha svou produkcí přispívá také velkou měrou k hrubé přidané hodnotě ČR (HPH), 
přičemž i zde dochází k nárůstu podílu hlavního města. Praha se na HPH ČR podílela v roce 2005 
celkem 24 %, v roce 2010 to byl již 26% podíl. 
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Graf 1: Podíl krajů na hrubé přidané hodnotě (HPH) ČR v roce 2005 

  

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 

 

Graf 2: Podíl krajů na hrubé přidané hodnotě (HPH) ČR v roce 2010  

 

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 
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Graf 3: Vývoj podílu jednotlivých sektorů ekonomiky na HPH Prahy mezi lety 1995-2010  

 

Zdroj: ČSÚ 

Odvětvová struktura ekonomické základny Prahy je stabilizována a je srovnatelná se 
západoevropskými městy. Zemědělství je sice objemem výkonů minimální, trvá však jeho velký 
význam pro krajinu a ochranu přírody i racionální využití půdního fondu. V průmyslu jsou 
transformační procesy v podstatě ukončeny, k hlavnímu poklesu jeho podílu došlo mezi lezy 1995 – 
2003. Průmyslová výroba s dlouhou tradicí má v regionu stále zásadní význam (mj. farmacie, 
elektrotechnika, výroba potravin a nápojů, informační a komunikační technika, dopravní prostředky, 
viz graf níže). Zpracovatelský průmysl spolu s výrobou a rozvodem tepla, vody a elektřiny vytváří více 
než 13 % HPH pražské ekonomiky. Nezbytné je ale další investování do nových technologií a 
progresivních „know-how“, a to zejména v sektoru malých a středních podniků, jejichž specifickým 
potřebám bude třeba i nadále věnovat zvýšenou pozornost1. Již od začátku 90. let dochází k posílení 
celého terciárního sektoru, který tvoří více než 80 % hrubé přidané hodnoty.  

                                                            

1 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
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Graf 4: Podíl odvětví na hrubé přidané hodnotě Prahy, rok 2010 

 

Zdroj: ČSÚ 

Významný podíl zaujímají také aktivity tzv. strategických služeb v oblasti informačních a 
komunikačních technologií, vývoje a instalace software atd., které spolu s odvětvím "profesní, 
vědecké a technické činnosti" představují podíl 20,3 % z objemu HPH. V rámci transformovaného 
finančního sektoru docházelo v posledních letech ke vzniku řady nových peněžních institucí (banky, 
pojišťovny, stavební spořitelny, hypotéční instituce aj.)2 a podíl na HPH skupiny peněžnictví a 
pojišťovnictví překročil 12 %. 

Obyvatelstvo 

V roce 2011 žilo v Praze celkem 1 241 273 obyvatel3, tedy přes 11 % obyvatel ČR. Z hlediska přirozené 
měny do roku 2005, kdy docházelo k absolutnímu úbytku počtu obyvatel, došlo díky zvyšování 
porodnosti od roku 2006 k obratu a počty narozených začaly převyšovat počty zemřelých. Od roku 
2008 pak pražská populace přirozenou měnou roste o 1,5 až 2 ‰ (tj. kolem 2 až 2,5 tis. obyv./rok). 
Z hlediska migračního salda došlo k obratu již v roce 2002, a to díky počtu přistěhovalých cizinců a 
částečně také díky snížení odlivu obyvatel Prahy do příměstských oblastí. Přírůstek migrací byl 
významný zejména v letech 2007 až 2009, kdy kladné migrační saldo dosáhlo 1 až 2 % obyvatel Prahy. 

Tabulka 2: Základní demografické údaje obyvatel Prahy mezi lety 2000-2011 (na 1 000 obyv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Přirozený přírůstek -3,4 -3,0 -3,1 -2,9 -1,5 -0,6 0,2 0,8 1,7 1,7 2,0 1,5 

Přírůstek migrací -1,5 -5,9 4,7 6,1 5,7 10,0 5,3 19,0 15,4 11,0 4,5 4,6 

Celkový přírůstek -4,9 -8,9 1,6 3,1 4,3 9,3 5,5 19,8 17,1 12,7 6,5 6,1 

Zdroj: ČSÚ 

                                                            
2 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

3 Pohyb obyvatelstva, stav k 31. 12. 2011; ČSÚ 
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Od roku 2001 došlo k výraznému nárůstu počtu osob s vysokoškolským vzděláním, v ČR o 4 procentní 
body a v Praze dokonce o 6 p.b. Praha se oproti průměru ČR vyznačuje výrazně vyšší úrovní 
vzdělanosti populace, což vyplývá z koncentrace vzdělávacích a výzkumných institucí i kvalifikovaných 
zaměstnání na jejím území. Vysokoškolského vzdělání zde v roce 2011 dosáhlo 23 % obyvatel ve věku 
15+ (v ČR 13 %), rozdíl je ještě výraznější v porovnání obyvatel s doktorským vzděláním, kterých je 
v Praze trojnásobný podíl.  

Tabulka 3: Vzdělanost obyvatelstva nad 15 let v Praze a v ČR 

 podíl VŠ vzdělaných 
(2001) 

z toho doktorské 
vzdělání 

podíl VŠ vzdělaných 
(2011) 

 z toho doktorské 
vzdělání 

   
ČR 8,9 0,4 12,5 0,6 

Praha 17,22 1,6 23,6 1,8 

Zdroj: SLDB 2001, SLDB 2011; ČSÚ 

Od roku 2005 zaznamenala Praha poměrně významný pozitivní vývoj ve vzdělanosti obyvatel, kdy 
došlo k poklesu podílu osob ve věku 15+ bez maturity o 7,6 procentních bodů a nárůst osob 
s vysokoškolským vzděláním o 6,5 procentních bodů. 

Graf 5: Vývoj vzdělanosti v Praze  

 

Zdroj: Numeri Pragenses, ČSÚ 

 

Zaměstnanost 

Struktura zaměstnanosti odpovídá vzdělanostní struktuře obyvatel Prahy a odrážejí se v ní také 
funkce hlavního města. Mimořádnou hodnotou pražského trhu práce je nejen jeho kapacita, ale i 
pestrost poptávky, která však představuje i zvýšené nároky na flexibilitu a motivaci pracovní síly. 
Stabilní, profesně pestrou nabídku na trhu práce a nadprůměrnou kvalifikaci pracovní síly v rámci ČR 
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identifikuje Analýza socioekonomického rozvoje Prahy4 jako jednu ze silných stránek regionu. 
Mezinárodní srovnání (např. ratingové společnosti Standard & Poor's) konstatují také dobrou kvalitu 
nabídky na pražském trhu práce, současně však upozorňují na případné problémy s nedostatkem 
kvalifikovaných pracovních sil v mezinárodním kontextu – vzhledem k pokračujícímu velkému zájmu o 
umístění pracovišť zahraničních firem v Praze. 

Jak již bylo uvedeno výše, ekonomice Prahy dominuje sektor služeb a také podíl pracovníků v tomto 
sektoru je nejvyšší mezi všemi sektory a stále roste (od roku 2005 do roku 2011 ze 79,1 % na 82,6 % 
všech zaměstnaných v Praze). Tento podíl také výrazně převyšuje celorepublikový průměr 
zaměstnaných ve službách (58,6 % v roce 2011). Oproti ČR Praha dominuje také v zaměstnanosti 
v oblastech ICT, peněžnictví a vědy a výzkumu, ve kterých je zaměstnáno celkem přes 20 % 
pracovníků v Praze. 

Tabulka 4: Zaměstnanost v sektorech hospodářství 

 2005 2011 

 Země- 
dělství 

Průmysl Služby Země- 
dělství 

Průmysl Služby z toho 
ICT 

z toho 
peněžnictví* 

z toho 
věda**  

ČR 4,0 39,5 56,5 3,0 38,4 58,6 3,0 2,5 4,1 

Praha 0,6 20,1 79,1 0,3 17,1 82,6 8,7 5,3 8,1 

Zdroj: Výběrové šetření pracovních sil roční průměry 2005 a 2011; ČSÚ 
* Peněžnictví a pojišťovnictví 
** Profesní, vědecké a technické činnosti 

Z hlediska zaměstnanosti se Praha nachází ve výrazně lepší situaci než zbytek ČR, v Praze bylo v roce 
2011 zaměstnáno celkem 656 tisíc obyvatel ve věku 15 – 64 let (tedy 62,2 %), přičemž v celé ČR to 
bylo pouze 58,4 %. Odlišný vývoj pražského trhu práce, zejména jeho kvalifikační a odvětvová 
struktura (80 % zaměstnaných v terciární sféře), rozsah nabídky pracovních příležitostí (více než 
850 tis. osob) i nadprůměrná mobilita pracovní síly (150 tis. dojíždějících a 100 tis. pracujících cizinců) 
zakládá i specifické úkoly pro budoucnost, především podíl Prahy na celé ekonomice státu a 
zajišťování specifických funkcí hlavního města. To předpokládá udržení stávající úrovně 
zaměstnanosti, přestože lze v budoucnu předpokládat působení některých nepříznivých vlivů. 
Především se jedná o předpokládané stárnutí obyvatelstva a očekávané důsledky globálních i 
lokálních ekonomických potíží. 

Dostatek pracovních příležitostí, které hlavní město díky své rozvinuté ekonomice nabízí, je důvodem 
dlouhodobě nižší míry nezaměstnanosti. V návaznosti na ekonomickou krizi v roce 2009 ale došlo i 
v Praze k relativně výraznému nárůstu míry nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil 
ze 17,4 tis. osob na 33,4 tis. osob. V roce 2011 došlo díky částečnému oživení ekonomiky k mírnému 
zlepšení situace. Praha stále vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti v porovnání s ostatními kraji ČR 
a vykazovaná míra nezaměstnanosti je ve srovnání s celostátním průměrem zhruba poloviční.  

                                                            
4 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
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Tabulka 5: Uchazeči o zaměstnání a míra nezaměstnanosti v Praze (stav k 31. 12.) 

  2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Uchazeči o zaměstnání 24 571 17 363 17 433 29 865 33 433 32 580 

Míra registrované 
nezaměstnanosti (%) 

3,2 2,2 2,1 3,7 4,1 3,9 

Uchazeči na 1 volné pracovní 
místo 

2,2 0,6 0,7 3,5 5,8 4,4 

Zdroj: ČSÚ – Veřejná databáze 

Věda a výzkum 

Výzkum a vývoj je považován za zdroj budoucí konkurenceschopnosti Evropy i jejich regionů, proto 
mu orgány Evropské unie, ale i národní úrovně v poslední době věnují zvýšenou pozornost. 

Dle souhrnného inovačního indexu Innovation Union Scoreboard 20115 je Česká republika stále 
pouze mírným inovátorem (moderate innovator) s umístěním pod průměrem EU. Relativní síla české 
inovační ekonomiky je v ukazateli lidských zdrojů (human resources, podíl obyvatel 20-24 let se 
středoškolským vzděláním s maturitou je 116 % průměru EU27 a podíl obyvatel s doktorským titulem 
je 93 %) a v ukazateli „inovátoři“ (innovators) – podíl MSP zavádějící produktové nebo procesní 
inovace je na úrovni 102 % průměru EU27 a podíl MSP zavádějících marketingové nebo organizační 
inovace na 117 % EU27). Pozitivní je pro inovační ekonomiku ČR také ukazatel ekonomických efektů 
(economic effects – export high-tech výrobků je na úrovni 129 % průměru EU27 a prodej inovací 
nových na trhu a nových pro firmy je na 141 % průměru EU27). Jako velmi nízká je stále hodnocena 
například patentová aktivita českých subjektů (počet patentových přihlášek je 25 % průměru EU27, 
příjmy z patentů a licencí ze zahraničí 12 %). Velmi nízká je také dostupnost rizikového kapitálu (12 % 
průměru EU27). 

V roce 2010/2011 bylo v Praze 33 vysokých škol, jejich počet neustále stoupá. Nárůst počtu studentů 
zobrazený na grafu níže, který je daný zejména změnou systému financování škol, se dle pedagogů 
často odráží do snížení kvality poskytovaného vzdělání. Problémem je i pokles počtu obyvatel ve 
věkových kategoriích vstupující na VŠ, který se odráží v nižším výběru kvalitních studentů. Počet 
studentů mezi roky 2001-2011 vzrostl velmi výrazně, a to o 70 %, tj. ze 74 tis. na 126 tis. studentů. 

                                                            
5 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2011_en.pdf 
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Graf 6: Vývoj vysokých škol a počtu studentů VŠ v Praze 

 

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 

Praha vykazuje dlouhodobě dvojnásobný podíl osob zastávající kvalifikačně náročnější zaměstnání 
z celkového počtu zaměstnaných oproti průměru ČR. Podíl těchto pracovníků dlouhodobě 
kontinuálně roste jak v ČR, tak v Praze. Dlouhodobý nárůst tohoto podílu byl zastaven až s příchodem 
ekonomické krize a došlo k částečnému poklesu v roce 2009, s částečným opětovným navýšením 
v roce 2010.  

Graf 7: Podíl kvalifikačně náročných zaměstnání na celkové zaměstnanosti (osoby zaměstnané v 1 .- 3. třídě 
KZAM*)  

 
Zdroj: Národní číselník indikátorů  
* KAZAM 1 = Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci, KZAM 2 = Vědečtí a odborní duševní pracovníci, 
KZAM 3 = Techničtí, zdravotničtí a pedagogičtí pracovníci 

Aby mohla být popsány proměny Prahy v kontextu celé ČR, představuje následující graf podíly Prahy 
na ČR v jednotlivých charakteristikách souvisejících s vědeckou a výzkumnou činností. Téměř ve všech 
sledovaných ukazatelích dochází v Praze k poklesu jejího významu v rámci ČR. Výrazný je pokles 
výdajů na vědu a výzkum v neziskovém sektoru, i když ten se na celkovém objemu výdajů na VaV 
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podílí pouze velmi malou částí, přibližně 1 %. Pokud však vezmeme v úvahu i celkový objem výdajů na 
VaV, je pokles rozhodně nejvýraznější u vládního sektoru, kde došlo k poklesu o 5 p.b. na podílu ČR, 
ač objem výdajů v této oblasti samozřejmě roste (pouze pomaleji než v ČR). Klesající tendenci 
z hlediska podílu na ČR má Praha v mnoha ukazatelích: počet pracovišť VaV, počet zaměstnanců VaV 
a počet výzkumných pracovníků VaV, a to vždy o 3-4 p.b. oproti podílu z roku 2005.  Jedná se o 
poměrně kontinuální a negativní trend, který neodpovídá možnostem a potenciálu Prahy. 

Jediný, ale za to poměrně výrazný nárůst zaznamenal podíl vysokoškolských výdajů na VaV, a to o 
téměř 9 p.b. z podílu 64,3 na 72,8 % Prahy na výdajích v ČR. Vysoká koncentrace těchto výdajů do 
hlavního města je způsobena jednak nárůstem počtu vysokých škol, ale především tradicí Prahy jako 
centra vzdělanosti a místa koncentrace těchto aktivit. 

Graf 8: Podíl Prahy na ČR celkem v charakteristikách VaV 

 

Zdroj: Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v krajích České republiky pro roky 2005-2010, ČSÚ 

Výdaje na VaV v roce 2010 dosáhly v Praze téměř 21 mld. Kč (v celé ČR dosahovaly téměř 60 mld. Kč). 
Z hlediska vývoje v Praze sice oproti roku 2005 došlo k 32,6% nárůstu, ten byl však dán navýšením 
výdajů mezi roky 2005 a 2007 (57% navýšení ve vládním, 46% navýšení v soukromém a 25% navýšení 
ve vysokoškolském sektoru). V letech 2008 a 2009 pak došlo k celkovému poklesu výdajů na VaV 
v Praze o 9 %, který byl dán výhradně poklesem výdajů v podnikatelském sektoru, kde výdaje na VaV 
poklesly o výrazných 25 %. V ostatních sektorech výdaje buď stagnovaly, nebo dále rostly. Ve vývoji 
v roce 2005 až 2010 můžeme tedy v Praze zaznamenat negativní trend zejména v podnikatelském 
VaV, kde došlo k výraznému propadu výdajů v letech 2008 a 2009. 
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Graf 9: Výdaje na VaV v Praze podle sektorů provádění VaV (v mil. Kč) 

 

Zdroj: Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v krajích České republiky pro roky 2005-2010, ČSÚ 

Na základě mezinárodních srovnání ČR celkově velice zaostává za ostatními státy EU především 
v patentové aktivitě českých subjektů  - např. v počtu patentových přihlášek a objemu příjmů 
z patentů a licencí ze zahraničí. Hlavní město Praha jako centrum vzdělanosti a inovací má veliký 
potenciál této situaci v rámci ČR výrazně pomoci. Z tabulky uvedené níže vyplývá, že podíl Prahy na 
ČR v zásadních ukazatelích stagnuje či klesá. Podíl patentových přihlášek i inovativních pracovišť 
v Praze je pouze 21,6 % (resp. 21,7 %) a oproti rokům 2008 a 2009 dochází k poklesu. K mírnému 
zvýšení všech ukazatelů došlo během roku 2009, kdy se zřejmě do výkonu inovační ekonomiky 
promítla hospodářská krize.  

Tabulka 6: Výsledky VaV v Praze a v ČR celkem 

 Inovace 
(počty pracovišť) 

Patentové nebo ostatní 
přihlášky k předmětům 

průmysl. vlastnictví 
(počty pracovišť) 

Prodej služeb (výsledků) VaV 
jinému subjektu  
(počty pracovišť) 

2008  2009  2010  2008  2009  2010  2008  2009    2010  
Praha  370  435  393  74  85  88  150  155  147  
ČR celkem  1 598  1 774  1 815  334  363  407  473  482  479  
podíl Prahy (v %) 23,2 24,5 21,7 22,2 23,4 21,6 31,7 32,2 30,7 

Zdroj: Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v krajích České republiky pro roky 2005-2010, ČSÚ 

Export 

Česká republika se řadí mezi země s exportně orientovanou ekonomikou. Hodnota exportovaného 
zboží se výrazně zvyšovala až do roku 2007. V následujícím roce se již začala projevovat hospodářská 
krize, která znamenala výrazný pokles exportu v roce 2009 (340 mld. Kč, 13,8 %), i tak bylo z ČR 
vyvezeno zboží v hodnotě více než 2 bil. Kč. Mezi regiony ČR jednoznačně dominuje Středočeský kraj. 

Z hlediska druhové struktury vyváženého zboží dominuje průmyslové produkci v ČR výroba strojů a 
dopravních zařízení s podílem na exportu 52 %, na druhém místě jsou polotovary a materiály. V Praze 
také dominuje vývoz strojů, ale na druhém místě s 16 % objemu jsou minerální paliva, maziva a 
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příbuzné materiály. Zboží je nejvíce vyváženo do zemí EU (85 %), ze států se na čelních místech 
nachází Německo (32 %) a Slovensko (9 %). V Praze je situace obdobná, 31 % exportu směřuje do 
Německa a 20 % na Slovensko6. 

Tabulka 7: Export v Praze a v ČR celkem 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2003 

v mld. Kč index 

Hl. m. Praha 65 94 107 128 137 123 111 123 189,9 

ČR celkem 1 371 1 723 1 869 2 145 2 479 2 474 2 139 2 516 183,5 

Podíl Prahy 4,7 5,4 5,7 6,0 5,5 5,0 5,2 4,9 
 

Zdroj: Vývoz zboží jednotlivých krajů ČR; ČSÚ 

Vývoz z Prahy je stabilně nižší, v roce 2003 bylo Hl. m. Praha na 13. místě mezi všemi kraji, v roce 
2010 se však posunula již na 7. místo. V přepočtu na obyvatele je ovšem Praha na posledním místě ze 
všech krajů, což logicky vyplývá z její struktury hospodářství, kde dominují služby, a průmyslová 
výroba je na ústupu. 

                                                            
6 Vývoz zboží jednotlivých krajů ČR; ČSÚ 
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3 Plnění stanovených cílů programu  
Globálním cílem OP PK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské 
země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského 
prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím inovačního 
potenciálu města. 

Na základě dříve zpracovaných regionálních dokumentů byly stanoveny odpovídající programové 
specifické cíle: 

1. Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb  
2. Zkvalitnění životního prostředí 
3. Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu 

Pro naplnění vytyčených cílů disponoval program alokací 7,09 mld. Kč. 

K naplnění specifických cílů byly navrženy první tři prioritní osy. Čtvrtou, podpůrnou, prioritní osou je 
technická pomoc. OP PK tak zahrnuje tyto prioritní osy: 

Prioritní osa 1 – Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

Prioritní osa 2 – Životní prostředí 

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 

Prioritní osa 4 – Technická pomoc 

Globální cíl programu je stanoven poměrně široce a před jeho zhodnocením je vhodné uvést, jak se 
Praha v hlavních ekonomických a hospodářských ukazatelích vyvinula (vývoj postavení Prahy je 
rovněž blíže popsán v kap. 2 a 4.1). Na úrovni programu za účelem sledování dopadů a plnění 
globálního cíle vymezeny indikátory dopadu - jejich hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. Je 
zřejmé (a bylo to konstatováno již v rámci ex-ante hodnocení), že se jedná o indikátory svým 
charakterem spíše kontextové a jsou tak ovlivněny i jinými faktory. Z veřejně dostupných zdrojů je 
nicméně možné aktualizovat hodnoty dopadových indikátorů jen z části (viz vysvětlující poznámky 
pod tabulkou níže). Na základě dostupných hodnot vymezených globálních indikátorů lze 
konstatovat, že v Praze dochází k příznivému vývoji sledovaných indikátorů a hlavní město potvrzuje 
své specifické postavení v rámci státu a dochází dokonce k překročení předpokládaných hodnot 
HDP/obyv. v PPS (na 102 % plánované hodnoty). U měřených emisí je pak logika sledovaného 
procenta cílové hodnoty opačná. V Praze bylo tedy naměřeno v roce 2010 celkem pouze 93 % 
předpokládaných emisí, což je velmi pozitivní výsledek. K naplnění cílové hodnoty však nedošlo 
u emisí tuhých částic a  SO2, překročení cílové hodnoty bylo ale pouze minimální. Naopak je možné 
vyzdvihnout, že se podařilo výrazně snížit produkci NOx a to dokonce na 84 % původně plánované 
cílové hodnoty.  
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Tabulka 8: Indikátory programu – dopady 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 

Výchozí 
stav 

(2004) 

Cílová 
hodnota 
(2015) 

Dosažená hodnota 

Celkem 
% cílové 
hodnoty 

32.01.00 Regionální HDP na obyvatele v PPS za 
hlavní město Prahu 

Kč 31 893 42 500 43 3017 102 % 

07.03.00 Počet pracovních míst v regionu Počet  780 000 795 000 *  - 

Celkem 

Tuhé částice  

21.10.00 

SO2  

21.11.00 

NOx 

21.12.00 

CO 

21.13.00 

Celkové měrné emise hlavních 
znečišťujících látek ze zdrojů REZZO 1-
4 

tis.tun/ 

rok/km2 

0,14 
(2003) 

0,004 

 

0,004 

 

0,045 

 

0,086 

0,12 

 

0,022 

 

0,003 

 

0,035 

 

0,060 

0,118 

 

0,023 

 

0,003 

 

0,029 

 

0,055 

93 % 

 

105 % 

 

112 % 

 

84 % 

 

92 % 
38.08.00 Zaměstnanosti v sektoru MSP, dopad % 100 % 103 % **  

* údaj není dostupný 
** nelze určit, protože není veřejně dostupný údaj o počtu zaměstnanců v MSP. V roce 2004 byl navíc počet 
zaměstnaných sledován v jiných kategoriích (… 50 – 99, 100 – 499, 500 – 999, …). Velké procento podniků je 
také registrovaných pod kategorií „neuvedeno“ (v roce 2010 se jednalo o 60 % společností).  

Celkový vývoj metropole ve vazbě na ekonomickou situaci reflektují i mezinárodní analýzy a šetření 
hodnotící evropská či světová velkoměsta z hlediska jejich atraktivity, např. pro investice firem. Dle 
výsledků šetření European Cities Monitor Praha v posledních letech výrazně poklesla na žebříčku 
evropských metropolí. Mezi lety 2004 a 2006 zaujímala 13. místo, ale poté výrazně poklesla až na 
21. místo pro období 2008-2010. V roce 2011 opět poklesla a ocitla se již na 25. místě 
(z 36 hodnocených evropských měst)9.  Atraktivita prostředí je v tomto průzkumu hodnocena podle 
faktorů, které „lokalizátoři“ (vysocí manažeři firem) považují za nejdůležitější. Poměrně negativní 
výsledek je ten, že v případě Prahy dochází k poklesu právě u faktorů, kterým je přisuzován 
dlouhodobě největší význam - vnitřní prostředí na trhu včetně osobních kontaktů, právní stability, 
informací, ale i vnější podmínky jako dopravní spojení a úroveň telekomunikací. Zároveň se zhoršuje 
i cena pracovní síly či dostupnost kancelářských ploch a podpora vlády. Dalším zjištěním je, že v roce 
2011 hodnotily zahraniční firmy Prahu jako možnou lokalitu pro jejich budoucí expanzi v menší míře 

                                                            
7 Veřejná databáze ČSÚ, rok 2010 

8 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 

9 Zdroj: Atraktivita podnikatelského prostředí velkých měst Evropy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce), 
2012. Publikace vychází z průzkumu European Cities Monitor, který provádí Cushman & Wakefield (dříve také Healey & 
Baker), což je poradenská, celosvětově působící firma v oblasti nemovitostí.  

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=33430726&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%230#_blank�
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než v předchozích letech (pokles o 3 p.b.). Nyní je to 21 % firem, které hodnotí Prahu jako místo pro 
možnou budoucí expanzi).  

Vývoj celkové ekonomické situace hl. m. Prahy lze vnímat rozporuplně, protože Praha zároveň 
zvyšuje svůj rating (hodnocení mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor's, ve kterém si Praha 
polepšila z hodnocení A- na aktuální hodnocení A+/A-110) a zároveň sestupuje na žebříčku evropských 
metropolí z hlediska atraktivity pro investice (viz výše uvedené šetření European Cities Monitor). 
V mnoha charakteristikách či faktorech tak dochází v Praze ke zlepšení, zároveň jsou zde ale jiné 
evropské metropole, které rostou rychleji a stávají se jejími silnými konkurenty, což je problémem 
zejména ve středoevropském prostoru11.  

OPPK si vytyčil za cíl zvýšit konkurenceschopnost Prahy. Souhrnně lze konstatovat, že projekty OPPK 
přispěly ke zlepšení vybraných faktorů konkurenceschopnosti (či přispěly k omezení jejich 
negativního vývoje), které konkurenceschopnost ovlivňují, tzn. doprava, životní prostředí, věda a 
výzkum a podnikání tak, že si Praha upevňuje své postavení v rámci ČR. Zároveň se v některých 
oblastech nepodařilo potenciál, který program nabízí, zcela využít (zejména se jedná o zvýšení 
atraktivity metropole pro podnikání v rámci oblasti podpory 3.2 či výraznější růst inovací a inovačního 
potenciálu firem v rámci oblasti podpory 3.3). Využití potenciálu na poli výzkumu a vývoje, který by 
měl být nastartován prostřednictvím modernizace přístrojového a laboratorního vybavení institucí 
v rámci oblasti podpory 3.1, se prokáže až v následujících letech, kdy by měl být tento potenciál 
transformován do aplikací a komercionalizace výsledků VaV. Jedná se totiž zejména o oblast VaV, ve 
které Praha ztrácí své výsadní postavení oproti dalším regionům ČR (klesá podíl inovační 
infrastruktury – tzn. podíl pracovišť VaV na celkovém počtu v ČR; podíl zaměstnaných ve VaV v rámci 
ČR; podíl podaných patentových přihlášek na ČR). Závěrem je nutné poznamenat, že program má 
omezený rozpočet vzhledem k celé ekonomice metropole a nemůže být jediným, ani hlavním 
faktorem, který růst Prahy nastartuje. 

Bližší hodnocení jednotlivých prioritních os naplňujících specifické cíle programu je obsahem 
následujících kapitol12. 

3.1 Prioritní osa 1 
Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT naplňuje první specifický cíl programu zlepšení 
dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb.  

                                                            
10 Blíže viz kap. 2 a 4.1.4. 
11 Zdroj: Atraktivita podnikatelského prostředí velkých měst Evropy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické 

koncepce), 2012. 
12 Výjimkou je prioritní osa 1, jejíž hodnocení je obsahem 4 části projektu 
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Cíl prioritní osy 1 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

o Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy  
o Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb  

Celková alokace prioritní osy 1 je 2,6 mld. Kč, přičemž po provedených realokacích v roce 2012 
v souvislosti s finančním nástrojem Jessica je 2,5 mld. Kč.  

Na úrovni prioritní osy lze vyzdvihnout především plnění první části, resp. zkvalitnění dopravních 
služeb. Zlepšení dostupnosti dopravních služeb jako takové, lze přisoudit omezenější plnění, a to na 
úrovni příspěvku k bezbariérové dostupnosti a na úrovni zlepšení dostupnosti některých lokalit, které 
jsou nicméně poměrně omezené (viz zhodnocení oblasti podpory 1.1). Přínosy prioritní osy, resp. její 
dopravní části lze chápat především na úrovni zkvalitnění povrchové kolejové dopravy, resp. 
tramvajové dopravy (železniční doprava není v působnosti OPPK). Díky projektům OPPK totiž prošlo 
rekonstrukcí 8,6 % pražských tramvajových tratí. Rekonstrukce tramvajových tratí byly rozdílné 
intenzity, nicméně příspěvek OPPK je zřejmý. Rekonstruováno bylo celkem 46 zastávek tramvají a 
nově byly vybudovány 3. Na prodloužených úsecích tramvajových tratí byly rovněž instalovány nové 
SSZ s preferencí PID. Všechny tyto výstupy projektů přispívají ke zkvalitnění a zatraktivnění veřejné 
dopravy.  

Dále je nutné zmínit aspekt dopadu projektů na životní prostředí, který je nakonec naplňován 2 typy 
projektů, a to rekonstrukcí tramvajových tratí (11,7 km), které vedou ke snížení hlukové zátěže a dále 
výstavbou cyklostezek, které povedou ke snížení IAD. Vybudováno v rámci OPPK bylo celkem 7,8 km 
cyklostezek, nicméně jejich skutečný vliv na snížení IAD je pravděpodobně jen omezený. Realizovány 
však nebyly žádné projekty zaměřené na budování či rozšíření parkovišť typu park & ride13 či kiss & 
ride. Parkoviště park & ride nicméně prošla v Praze v posledních letech velkým rozvojem a nejsou 
v Praze plně využita (viz též kap. 4.1.1). Nicméně je zřejmé, že jejich další budování je vhodné 
zejména do dalších lokalit, které jimi pokryty vůbec nejsou (blíže viz kap. 4.2.1).  

Rozvoj informačních komunikačních služeb byl v Praze nižší, v rámci projektů oblasti podpory byly 
(jsou) realizovány aktivity v hodnotě 91,5 mil. Kč, přičemž tyto projekty se koncentrují zejména na 
digitalizaci a elektronizaci veřejné správy (e-government), ve vybraných činnostech (působnostech) 
městských částí (či MHMP). Nedařilo se realizovat komplexní projekty. Na jejich území nicméně žije 
téměř 42 % obyvatel hl. m. Prahy. Z této oblasti podpory byly také v důsledku nedostatečného 
naplňování realokovány finanční prostředky do oblasti podpory 2.1. Naplňování této část prioritní osy 
je tak celkově nižší.  

3.1.1 Oblast podpory 1.1 

Nastavení specifických cílů oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné 
dopravy je primárně orientováno na zlepšení dostupnosti dopravních služeb, které mají ve svém 
důsledku i potenciální přínos pro zkvalitnění životního prostředí hl. m. Prahy. Globálním cílem je tedy 
zlepšení dostupnosti dopravních služeb. Specifické cíle v oblasti podpory 1.1 jsou následující:  

                                                            

13 Parkoviště park & ride však zakládala veřejnou podporu, což zájemce odradilo.  
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• Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy 
• Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy 
• Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou 
• Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy 

Podporované aktivity oblasti podpory 1.1 jsou stanoveny následujícím způsobem: 

• Rozvoj sítě tramvajových tratí 
• Zatraktivnění stávajících tramvajových tratí 
• Zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy 
• Rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike & ride a kiss & ride 
• Informační systémy pro cestující 
• Bezbariérová přístupnost veřejné dopravy 
• Projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy 
• Výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit zaměstnání a bydlení 

Alokace oblasti podpory je 2 312,9 mil. Kč, přičemž k 5. 9. 2012 jsou nakontrahovány finanční 
prostředky ve výši 2 064,7. Dne 29. 11. 2012 byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen jeden projekt 
9. výzvy za 150,0 mil. Kč.  Zbývající volná alokace pro poslední výzvu je tedy cca 98,2 mil. Kč. 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 projektu, cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou v současné době, 
s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti podpory, naplňovány odpovídajícím 
způsobem.  

Analýza projektů nicméně ukázala, že plnění jednotlivých aktivit na úrovni oblasti podpory a jejich 
jednotlivých specifických cílů je rozdílné. Níže je uvedeno schéma plnění aktivit a specifických cílů.  

Tabulka 9: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 1.1 

 

 

 

Aktivity Dosavadní plnění 

Rozvoj sítě tramvajových tratí Ano 

Zatraktivnění stávajících tramvajových tratí Ano 

Zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy Minimálně 

Rozvoj systému park & ride, resp. doplnění o systémy bike & ride a kiss & ride Ne 

Informační systémy pro cestující Ano 

Bezbariérová přístupnost veřejné dopravy Ano 

Projekty zvyšující bezpečnost provozu veřejné dopravy Ano 

Výstavba cyklostezek jako alternativní formy zajištění propojení lokalit zaměstnání a 
bydlení 

Ano 

Specifický cíl Předpokládané plnění 

Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy Ano - částečně 
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V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na kvalitu a zatraktivnění veřejné dopravy a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na 
stanovené specifické cíle oblasti podpory. Na tomto místě je nutné poznamenat, že rozvoj 
cyklostezek není napojen na specifické cíle oblasti podpory 1.1 (cyklistická doprava je součástí 
individuální dopravy, ne veřejné dopravy). Rozvoj cyklostezek nicméně přispívá plnění ekologického 
aspektu veřejné dopravy v rámci prioritní osy 1 (jejich příspěvek je tak vyhodnocen pouze na úrovni 
prioritní osy).  

Specifický cíl 1: Zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy 

První specifický cíl je formulován poměrně obecně, přičemž jej lze chápat dokonce jako nadřazený 
globálnímu cíli oblasti podpory 1.1, protože zlepšením dostupnosti dopravních služeb je možné 
přispět ke zvýšení její atraktivity a zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o její využití. Pro zhodnocení 
zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy nelze využít indikátory, které by 
tento zájem monitorovaly na úrovni jednotlivých linek (resp. nejsou veřejně dostupné). Nicméně lze 
předpokládat, že výstavba nových a částečně i rekonstrukce stávajících tramvajových tratí má vliv na 
zvýšení zájmu obyvatel a návštěvníků o služby veřejné dopravy. Zároveň se lze domnívat, že zájem 
zvyšují zejména nové tramvajové tratě spojující především klíčové oblasti metropole, například 
centrum s odlehlejšími oblastmi, ve kterých žije vyšší počet obyvatel nebo jsou v nich lokalizovány 
kancelářské budovy. Toto se nicméně týká projektů financovaných z OPPK spíše okrajově. Nově byly 
prodlouženy pouze 2 trati: a) Radlická - dosud poměrně kvalitně obsloužená lokalita, a to metrem 
i autobusy (a metro i tramvaj zde jedou stejným směrem); b) Podbaba – dosud sice obsloužená pouze 
autobusy, jednalo se však o krátké prodloužení trati v délce 550 m (v této lokalitě je nicméně 
vybudována nová bytová zástavba).  

Rekonstruovány byly či se právě rekonstruují poměrně dlouhé úseky v celkovém rozsahu 11,7 km.   

Jak bylo však uvedeno indikátory na úrovni jednotlivých linek vypovídající o zvýšení zájmu obyvatel a 
návštěvníků Prahy o služby veřejné dopravy k dispozici (veřejně) nejsou. Celkově nicméně došlo 
v roce 2011 ke snížení počtu cestujících přepravených MHD (viz kap. 4.1.1). Projekty realizované 
v rámci oblasti podpory 1.1 se do určité míry podílet na omezení tohoto poklesu, nicméně vzhledem 
k významu projektů v kontextu celé Prahy se bude jednat spíše o nižší příspěvek.    

Specifický cíl 2: Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy 

Druhý specifický cíl je úzce provázán s prvním specifickým cílem, přičemž zvýšením atraktivity veřejné 
dopravy je možné přispět ke zvýšení zájmu obyvatel o tuto formu dopravy. Na základě kvalitativního i 
posouzení projektů oblasti podpory 1.1 lze konstatovat, že zvýšení atraktivity povrchové veřejné 
dopravy bylo dosaženo na tratích, které prošly rekonstrukcí (11,7 km) a přispěla jí i výstavba nových, 
resp. prodloužení stávajících tratí (1,3 km). Vybudováno či zrekonstruováno bylo celkem 49 zastávek 
(především na trati Plzeňská – 24). K plnění specifického cíle částečně mohou přispět i instalace 

Posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy Ano  

Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou Ano 

Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy Ano 
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informačních a obslužných systémů pro cestující, zejména pak těch elektronických. Celkem bylo 
instalováno 39 těchto systémů.   

Příspěvek na úrovni území celé metropole k délce tramvajových tratí nově vybudovaných od roku 
2007 je významný, a to na úrovni 86 %. Příspěvek k rozvoji – prodloužení celkové délky tramvajových 
tratí je již omezený, a to na úrovni 0,9 %, resp. díky prodloužením tratí v projektech OPPK se celková 
délka tramvajových tratí navýšila o 0,9 %. Rekonstrukcí díky projektům OPPK prošlo 8,2 % km 
tramvajových tratí v hl. m. Praze, což lze již hodnotit jako příspěvek významný. Do jaké míry byla 
atraktivita povrchové veřejné dopravy zvýšena tak, aby se projevila v nárůstu počtu cestujících na 
daných tratích, není možné vyhodnotit z důvodu nedostupnosti daných indikátorů.  

Specifický cíl 3: 1 Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit veřejnou dopravou 

Potenciální příspěvek projektů ke zlepšení dopravní dostupnosti vybraných lokalit je možné přisoudit 
projektům nových tramvajových tratí. Jak bylo uvedeno, tramvajová trať Radlická prodloužená 
o 740 m je nyní nově ukončena na zastávce metra B Radlická, ale zároveň tramvajová trať vede 
stejným směrem a zastávka nově vybudovaná mezi novou a původní konečnou stanicí neobsluhuje 
území s vyšším počtem obyvatel. Tramvajová trať Podaba prodloužená o 550 m nicméně vede k nové 
bytové zástavbě a rovněž je kvalitněji obsloužen stadion Juliska. Celkově lze konstatovat, že tyto dvě 
lokality tedy mají kvalitnější dopravní spojení.   

Specifický cíl 4: Zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy 

K plnění posledního specifického cíle přispívají nejvíce projekty výstavby výtahů ve stanicích metra. 
Z OPPK došlo doposud vybudování jednoho výtahu ve stanici metra Chodov a v 9. výzvě byl schválen 
projekt na budování výtahu ve stanici Můstek, která je přestupní a jednou z klíčových stanic linek 
metra. Z 57 stanic metra tak bude po vybudování výtahu na stanici Můstek bezbariérově 
zpřístupněno již 35 stanic.   

Ke zvýšení bezbariérovosti veřejné dopravy dále přispívají i některé úseky tramvajových tratí, resp. 
rekonstruovaných zastávek, na kterých je navýšeno nástupiště a nástup do nízkopodlažních tramvají 
je tak usnadněn.   

Dohromady bylo v rámci projektů oblasti podpory 1.1 vybudováno či rekonstruováno 
53 bezbariérových technologií ve stanicích PID (např. zmíněné nájezdy). Celkově lze konstatovat, že 
projekty oblasti podpory 1.1 přispívají ke zvýšení bezbariérovosti veřejné dopravy.  

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory by měly být úspěšně naplněny a projekty jsou realizovány v souladu s cíli 
oblasti podpory, i když některé aktivity realizovány nejsou. Pro zbývající volnou alokaci je možné 
doporučit projekty směrem ke zvýšení bezbariérovosti dopravy (např. výtahy), ale i rekonstrukce tratí 
a zastávek. Vzhledem k omezenému období do konce programu je však zřejmé, že bude možné 
realizovat jen projekty, které jsou v tuto chvíli již připraveny. 

3.1.2 Oblast podpory 1.2 

Nastavení specifických cílů oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb je primárně 
orientováno na zkvalitnění fungování veřejné správy a rozvoj ICT služeb pro občany i malé střední 
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podniky na území hl. m. Prahy. Globálním cílem je tedy zlepšení dostupnosti informačních a 
telekomunikačních služeb. Specifické cíle v oblasti podpory 1.2 jsou následující:  

• Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) 
• Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany 
• Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování 
• Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství 

Podporované aktivity oblasti podpory 1.2 jsou stanoveny následujícím způsobem: 

• Rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména projekty 
zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně zřizování 
veřejných internetových terminálů) 

• Rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání 
• Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb 

Alokace oblasti podpory je 256,2 mil. Kč. Dle usnesení č. 19 Společného monitorovacího výboru 
(SMV) z prosince 2009 mělo dojít k realokaci zbývající alokace oblasti podpory 1.2 do oblasti 2.1. 
Toto rozhodnutí však bylo zrušeno usnesením č. 33 z března 2011 a k realokaci nedošlo. K realokaci 
nicméně došlo v souvislosti se vznikem finančního nástroje Jessica, kdy byly z oblasti podpory 
schválením SMJ dne 19. 11. 2012 realokovány finanční prostředky do oblasti podpory 2.1, a to ve výši 
87,2 mil. Kč14. K 5. 9. 2012 jsou v oblasti podpory nakontrahovány finanční prostředky ve výši 
91,5 mil. Kč.  Zbývající volná alokace pro poslední výzvu je tedy cca 77,5 mil. Kč. 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 projektu, cílové hodnoty výstupových i výsledkové indikátorů jsou 
v současné době, s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti podpory, 
naplňovány odpovídajícím způsobem. Analýza projektů nicméně ukázala, že plnění jednotlivých 
aktivit na úrovni oblasti podpory a jejich jednotlivých specifických cílů je rozdílné. Níže je uvedeno 
schéma plnění aktivit a specifických cílů.  

Tabulka 10: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 1.2 

 

 

 

                                                            

14 Kurz 24,9 k 5. 9. 2012 

Aktivity Dosavadní plnění 

Rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména 
projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně 
zřizování veřejných internetových terminálů) 

Omezené 

Rozvoj e-služeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i využívání Ano 

Projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb Ano-částečně 
(nepřímo) 
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V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na oblast rozvoje a dostupnosti ICT služeb a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na 
stanovené specifické cíle oblasti podpory.  

Specifický cíl 1: Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) 

Část projektů realizovaných v rámci oblasti podpory 1.2 přispěla (měla by přispět v případě 
úspěšného dokončení) k zvýšení efektivity veřejné správy a služeb pro veřejnost. K projektům, které 
tomuto specifickému cíli přispívají lze zařadit projekty digitalizace archivů a elektronizace agend 
veřejné správy (samosprávy) městských částí. Těchto projektů bylo (je) v rámci oblasti podpory 
realizováno 10. Projekty jsou nicméně realizovány pouze v některých městských částech, a to 2, 4, 5, 
11, 12, 13, 14, 18 a v Praze – Petrovicích (16 % městských částí). Do skupiny projektů s vazbou na 
tento specifický cíl lze částečně zařadit i projekt HMP (Automatický systém poskytování informací a 
výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby hl. m. Prahy). Jedná se tak o specifický cíl, který je 
naplňován největším počtem projektů. Celkové dopady projektů na celkovou efektivitu veřejné 
správy jsou nicméně vzhledem k rozsahu její působnosti omezené, nicméně realizované projekty k ní 
přispívají.  

Specifický cíl 2: Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro občany 

Druhý specifický cíl je naplňován prostřednictvím projektů, které rozvíjejí aplikace ICT i externě, 
mimo úřad, směrem k občanům. Do této skupiny již lze zařadit menší počet projektů. Jako příklad je 
možné uvést projekt hl. m. Prahy eGovernment v Praze za cca 38 mil. Kč, který zavádí služby 
CzechPoint v 19 městských částech a ve zbylých městských částech dochází k modernizaci systému. 
Některé projekty z oblasti podpory 1.2 míří primárně k využití internímu, i když je zřejmé, že vnitřním 
zefektivněním činností veřejné správy dochází k celkovému zkvalitnění i směrem k občanům. Projekty 
nicméně nezahrnují přímé aplikace pro občany. Dále je možné do této skupiny zařadit projekt 
Městské části Praha 18, v rámci kterého jsou zaváděny ICT služby pro veřejnost.    

Specifický cíl 3: Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování 

Naplňování třetího specifického cíle je spíše omezené, pokud jej chápeme na úrovni občanů. Na 
úrovni  pracovníků veřejné správy, kteří pracují s novými elektronickými aplikacemi, nedochází 
k plnění na úrovni celého úřadu, ale pouze na úrovni odborů, kterých se aplikace týkají 
(např. stavební úřad Prahy 2). K osvojování nových technologií u zaměstnanců dochází průběžně 
spolu s jejich zaváděním. 

Specifický cíl Předpokládané plnění 

Zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government) Ano 

Zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT 
pro občany 

Ano-částečně 

Podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování Ano-částečně 

Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a 
veřejných prostranství 

Ne 
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Specifický cíl 4: Podpořit rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných 
prostranství 

Na plnění posledního specifického cíle nebyly zaměřeny žádné projekty.  

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory jsou či by měly být po ukončení projektů splněny. Vymezené specifické cíle 
jsou plněny částečně, přičemž aktivity projektů oblasti podpory odpovídají. Projekty směřují ke 
zlepšení dostupnosti informačních služeb, telekomunikační služby podpořeny nebyly, což nicméně 
nevnímáme, vzhledem k vyspělosti Prahy, jako problematické. Pro splnění hlavního cíle a smyslu 
projektu by bylo vhodné podpořit více komplexních projektů, které ovlivní území celé Prahy a budou 
mít širší dopad. Zde je však nutné poukázat na předčasné ukončení 3 projektů na úrovni hl. m. Prahy  
(příjemce hl. m. Praha) a dalších 3 projektů stažených tímto žadatelem ještě před podpisem smlouvy. 
Oblast podpory se potýkala i s omezenou absorpční kapacitou kvalitních projektů (tj. projektů se 
skutečnou přidanou hodnotou nad rámec prosté obnovy hardwaru a softwaru úřadů). Zde by bylo 
vhodné doporučit více proaktivní přístup MHMP směrem k potenciálním příjemcům (aktivní 
informace o disponibilní alokaci, vzorové projekty apod.). Nicméně volná alokace je již velmi 
omezená. Podpora komplexních projektů v oblasti e-governmentu na úrovni celé Prahy realizovaná 
hl. m. Prahou by byla sice velmi vhodná, nicméně zde existuje vzhledem k předchozímu vývoji 
poměrně vysoké riziko nedokončení projektů, a proto lze tuto možnost doporučit až po předchozím 
důkladném projednání projektových záměrů s příjemcem a jejich kontrole.   

3.2 Prioritní osa 2  
Prioritní osa 2 Životní prostředí naplňuje druhý specifický cíl programu zkvalitnění životního 
prostředí.  

Cíl prioritní osy 2 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

o Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 
o Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů  

Celková alokace prioritní osy 2 je přibližně 1,8 mld. Kč, přičemž po provedených realokacích v roce 
2012 v souvislosti s finančním nástrojem Jessica je přibližně 2,0 mld. Kč.  

Z hlediska revitalizace a ochrany území u první oblasti podpory lze vyzdvihnout především projekty 
rekultivace zanedbaných a nevhodně využívaných ploch, zejména parkových ploch a budování 
sportovišť a dalších oddechových prostranství pro občany a návštěvníky. Realizované projekty tak 
přinesly zejména zvýšení městotvorné funkce revitalizovaných území a zvýšení jejich atraktivity pro 
občany a návštěvníky. Na základě dosud schválených projektů se předpokládá revitalizace necelých 
100 ha ploch. Naopak žádný z projektů nebyl zaměřen na sanaci starých nevyužívaných průmyslových 
areálů, která by přinesla zvýšení atraktivity území pro investory a rozvoj podnikání.  

Podpora energetických úspor a využívání udržitelných zdrojů energie byla v rámci druhé oblasti 
podpory zaměřena zejména na menší projekty řešící situaci konkrétních objektů (objekty městských 
částí, školy apod.). Realizované projekty přinesly ke snižování energetické náročnosti příslušných 
budov a využívání obnovitelných zdrojů energie. Celkově se u realizovaných projektů předpokládá 
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realizace energetické úspory o 35 % a zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů o 
841 kW. 

3.2.1 Oblast podpory 2.1 

Specifické cíle v oblasti podpory 2.1 jsou následující:  

• Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu „brownfields“, 
zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich 
městotvornou funkci a ekonomický potenciál 

• Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí 
• Revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, včetně sídlišť nebo jiných sociálně 

problémových lokalit (například s vysokou koncentrací kriminality); v rámci revitalizace ploch 
obnovovat i nevyužívané historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v 
přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti 

• Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany 
lokalit systému Natura 2000 

• Zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod 
• Protipovodňová ochrana území 
• Snížení hlukové zátěže 

Podporované aktivity oblasti podpory 2.1 jsou stanoveny následujícím způsobem: 

• Revitalizace ploch s ekologickou zátěží 
• Revitalizace ploch významných pro rozvoj města 
• Regenerace veřejných prostranství v obytných územích 
• Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.) 
• Revitalizace nevhodně využívaných ploch omezujících budoucí rozvoj území 
• Obnova historicky cenných objektů a areálů 
• Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně revitalizace doprovodné zeleně 
• Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně 
• Doplňkové projekty malého rozsahu zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 projektu, cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou již v současné době, 
s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti podpory, naplňovány odpovídajícím 
způsobem. U výsledkových indikátorů, které mají být naplňovány až v době udržitelnosti, je pak na 
základě závazků podpořených projektů zásobník pro splnění cílových hodnot dostatečný a pokud 
nedojde k závažným problémům v rámci udržitelnosti projektů, budou indikátory naplněny. 

Níže je uvedeno schéma plnění aktivit a specifických cílů oblasti podpory 2.1.  

Tabulka 11: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 2.1 

Aktivity Dosavadní plnění 

Revitalizace ploch s ekologickou zátěží Ano 

Revitalizace ploch významných pro rozvoj města Ano - částečně 

Regenerace veřejných prostranství v obytných územích Ano 

Revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.) Ano 
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V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na oblast životního prostředí a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na stanovené specifické 
cíle oblasti podpory.  

Specifický cíl 1: Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu 
„brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu pro investory, občany i návštěvníky a posilovat tak jejich 
městotvornou funkci a ekonomický potenciál 

Revitalizace opuštěných, poškozených a nevhodně využívaných ploch bylo primárním záměrem 
podpořených projektů v rámci oblasti podpory 2.1. Většina projektů řešila revitalizaci území 
komplexním způsobem, počínající odstraněním stávající zátěže po celkové řešení daného území, 
které nejčastěji spočívalo v revitalizaci zeleně a následného vytvoření prostranství pro trávení 
volného času (parku) a souběžně vybudování dětského hřiště či sportoviště. U některých projektů 
byla větší váha na revitalizaci zeleně (parku) u některých pak na vybudování hřiště či sportoviště.  
Příkladem komplexního řešení území je například projekt Nový centrální park MČ Praha 19, kde došlo 
k celkové revitalizaci bývalé zahrádkářské kolonie, zdevastovaného území s černými skládkami, na 
park se sportovišti, dětským hřištěm a přírodním amfiteátrem pro pořádání kulturních akcí. 

Realizované projekty měly dopad na posílení městotvorné funkce v daném území a jejich přínosem je 
zejména zvýšení kvality a atraktivity prostředí pro občany a návštěvníky. Žádný z realizovaných 

Revitalizace nevhodně využívaných ploch omezující budoucí rozvoj území Ano - částečně 

Obnova historicky cenných objektů a areálů Ano 

Revitalizace vodních toků a vodních nádrží včetně doprovodné zeleně Ano 

Výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně Ne 

Doplňkové projekty zabezpečující ochranu území ohrožených povodněmi Ano - částečně 

Specifický cíl Předpokládané plnění 

Revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané plochy typu 
„brownfields“, zvýšit jejich atraktivitu a městotvornou funkci a 
ekonomický potenciál 

Ano - částečně 

Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich 
okolí 

Ano - částečně 

Revitalizovat veřejná prostranství; obnovovat i nevyužívané historicky 
cenné objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v cenných 
lokalitách  

Ano - částečně 

Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, vč. realizace prvků 
ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000 

Jen obnova ploch zeleně 

Zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod Jen minimálně 

Protipovodňová ochrana území Jen minimálně 

Snížení hlukové zátěže NE 
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projektů však neřešil sanaci starých průmyslových areálů a nebyl zaměřen na revitalizaci ploch 
určených pro další investice. Projekty zaměřené na tyto aktivity nebyly ve výzvách předkládány. 

Z tohoto důvodu také není naplňováno prioritní téma 50 Sanace průmyslových areálů a 
kontaminované půdy (zásobník projektů pro naplnění 2,7 % cílové hodnoty). 

Specifický cíl 2: Zlepšit kvalitu přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí 

Vzhledem k tomu, že většina realizovaných projektů byla primárně nebo sekundárně zaměřena na 
revitalizaci zeleně, přispívaly z tohoto hlediska ke zvyšování kvality přírodního prostředí. Celkem bylo 
regenerováno či revitalizováno území v rozsahu 77 ha a v rámci dosud nedokončených projektů by 
mělo být revitalizováno dalších 20 ha území.  

U některých projektů pak došlo přímo k eliminaci ekologických zátěží (dle monitorovacích indikátorů 
byly na rekultivaci starých skládek zaměřeny 4 projekty). Na podporu biodiverzity pak byly zaměřeny 
jen tři z realizovaných projektů. Realizované projekty tedy spíše akcentovaly podporu městotvorné 
funkce nežli přímo podporu přírodního prostředí jako takového. 

Specifický cíl 3: Revitalizovat veřejná prostranství; obnovovat i nevyužívané historicky cenné 
objekty, snížit tlak na výstavbu nových objektů v cenných lokalitách  

Revitalizace veřejných prostranství byla zaměřena zejména na parkové plochy a sportoviště. Jen 
několik málo projektů se zaměřilo na jiné typy veřejného území (cca 3 projekty na veřejná 
prostranství, která nejsou parkem ani sportovištěm). Jednalo se de facto výhradně o území typu 
odpočinkových zón pro místní obyvatele. 

Na obnovu historicky cenných objektů byly cíleně zaměřeny pouze 4 z realizovaných projektů a u 
jednoho projektu došlo k regeneraci historických objektů v rámci revitalizace parku. Celkový počet 
revitalizovaných historických objektů by měl dosáhnout 14 (odpovídající cílové hodnotě příslušného 
indikátoru). Jedná se o rekonstrukci Gočárových domů v pražské ZOO (budou sloužit jako vzdělávací 
střediska), záchrana a přemístění kapličky, revitalizaci Vršovické vodárny (záchrana objektu), 
rehabilitace zahrad Břevnovského kláštera a rekonstrukce opěrných zdí v Grébovce. Z uvedeného 
výčtu je patrné, že dopad revitalizace těchto objektů na snížení tlaku na výstavbu nových objektů je 
jen minimální. Tuto část cíle je tak možné označit za nenaplněnou, přičemž důvodem je zejména 
skutečnost, že nedošlo k sanaci žádného ze starých průmyslových areálů. 

Prioritní téma 58 Ochrana a zachování kulturního dědictví bude naplněno ze 100 %. 

Specifický cíl 4: Podpořit rozšiřování a obnovu ploch zeleně ve městě, vč. realizace prvků ÚSES a 
ochrany lokalit systému Natura 2000 

Realizované projekty přispěly k rozšiřování a zejména obnově (kultivaci) zeleně. Na realizaci prvků 
ÚSES však byl, dle popisu projektů, zaměřen pouze jeden z realizovaných projektů a na ochranu 
lokalit systému Natura 2000 nebyl podpořen žádný projekt. O tyto aktivity, dle vyjádření 
projektových manažerů ŘO, nebyl zájem ze strany žadatelů. 

Z tohoto důvodu také není naplňováno prioritní téma 51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody 
(včetně projektu Natura 2000), (zásobník projektů pro naplnění 6 % cílové hodnoty). 

Specifický cíl 5: Zlepšit vodní bilanci a kvalitu povrchových a podzemních vod 
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Na revitalizaci vodních toků a ploch se zaměřilo jen několik málo projektů (cíleně 4 projekty).  Z nich 
pak pouze jeden projekt primárně řešil obnovu vodohospodářské funkce. U zbylých třech projektů 
bylo primárním cílem celkové zatraktivnění daného území pro obyvatele či podpora ekosystémů. U 
jednoho z těchto projektů pak sanace a odbahnění přispěla k čistotě a kvality vod. Z uvedeného výčtu 
podpořených projektů je evidentní, že dopady realizovaných projektů na zlepšení vodní bilance a 
kvalitu povrchových a podzemních vod byla jen minimální. 

Specifický cíl 6: Protipovodňová ochrana území 

Na protipovodňovou ochranu nebyl primárně zaměřen žádný z realizovaných projektů. 
U 10 realizovaných projektů pak byla protipovodňová ochrana sekundárním přínosem jejich 
zaměření. Dopady projektů v tomto směru byly tedy jen minimální. 

Z tohoto důvodu také není naplňováno prioritní téma 53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a 
provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení), 
zásobník projektů naplňuje pouze 9,6 % cílové hodnoty. 

Specifický cíl 7: Snížení hlukové zátěže 

Na budování protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně byl sekundárně zaměřen pouze jeden 
z realizovaných projektů. V posledních dvou výzvách byla tato aktivita vyjmuta z podporovaných 
aktivit. Na tento cíl tedy realizované projekty nebyly zaměřeny. 

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory jsou či by měly být po ukončení projektů splněny. Neplnění prioritních témat 
pak již bylo diskutováno v rámci řešení evaluačního úkolu 1. 

 Přesto, že některé ze specifických cílů nejsou zcela naplňovány, lze konstatovat, že podporované 
aktivity do značné míry odpovídají potřebám území Prahy. Vzhledem k otevřenosti výzev, které 
nebyly cíleně omezovány jen na vybrané aktivity, se potvrdila absorpční kapacita a zájem zejména o 
rekultivaci veřejných prostranství (parků, sportovišť apod.) Jako problémové z hlediska potřeb hl. m. 
Prahy vnímáme hlavně neexistenci projektů zaměřených na sanaci starých průmyslových areálů. 
Nízká absorpční kapacita v této oblasti je dána složitostí přípravy těchto projektů a často také 
problematiky vlastnických vztahů. Sanace průmyslových areálu by měla být nejlépe realizována na 
bázi PPP, tedy se zapojením budoucího investora. Pro zvýšení absorpční kapacity je zde nezbytný 
proaktivní přístup MHMP ve vytipování vhodných lokalit a následné řešení s vlastníky a potenciálními 
investory. 
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Nedostatečné nebo jen částečné plnění některých dalších specifických cílů pak nepovažujeme, 
s ohledem na omezené zdroje OPPK, za tak problematické (přes jejich obecnou důležitost). Některé 
z cílů (např. čistota vod) nelze, s ohledem na možnosti programu, významnějším způsobem vyřešit. 
V případě podpory prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000 by bylo pro zvýšení absorpční 
kapacity nezbytné přistoupit k proaktivnímu přístupu ze strany MHMP a cíleně vytipovat dané 
lokality vhodné pro realizaci projektů, protože z hlediska absorpční kapacity tento typ projektů 
nemůže konkurovat projektům zaměřených na revitalizaci území. Obdobně toto platí i u projektů 
zaměřených na eliminaci přírodních rizik. 

3.2.2 Oblast podpory 2.2 

Specifické cíle v oblasti podpory 2.2 jsou následující:  

• Snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města 
• Zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze 

redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin 
• Omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách energií 

Podporované aktivity oblasti podpory 2.2 jsou stanoveny následujícím způsobem: 

• Realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie  
• Snížení energetické náročnosti provozu města 
• Realizace využití obnovitelných zdrojů energie 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 projektu, cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou již v současné době, 
s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti podpory, naplňovány odpovídajícím 
způsobem. U výsledkových indikátorů, které mají být naplňovány až v době udržitelnosti, je pak na 
základě závazků podpořených projektů zásobník pro splnění cílových hodnot dostatečný a pokud 
nedojde k závažným problémům v rámci udržitelnosti projektů, budou indikátory naplněny. 

Níže je uvedeno schéma plnění aktivit a specifických cílů oblasti podpory 2.2.  

Tabulka 12: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 2.2 

 

 

 

 

                                    Specifický cíl Předpokládané plnění 

Aktivity Dosavadní plnění 

Snížení energetické náročnosti provozu města Ano - zprostředkovaně 

Realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných 
zdrojů energie  

Ano 

Realizace využití obnovitelných zdrojů energie Ano 
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                                    Specifický cíl Předpokládané plnění 

Snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu 
města 

Ano 

Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména ve 
snaze redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární 
zdroje energie i surovin 

Ano 

Omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách 
energií 

Ano 

V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na oblast životního prostředí a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na stanovené specifické 
cíle oblasti podpory.  

Specifický cíl 1: Snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města 

Podpora v rámci oblasti podpory 2.3 nebyla orientována na investiční akce do velkých zařízení pro 
výrobu tepelné či elektrické energie na úrovni města, ale byla zaměřena na menší projekty řešící 
situaci konkrétních objektů (objekty městských částí, školy apod.). Realizované projekty pak, díky 
jejich dopadu na snižování energetické náročnosti příslušných budov, zprostředkovaně přispívaly ke 
snižování energetické náročnosti provozu celého města. 

Specifický cíl 1: Zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména ve snaze redukovat 
znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin 

Všechny realizované projekty v rámci oblasti podpory 2.3 byly zaměřeny na zvýšení využití 
obnovitelných zdrojů energie a přispívaly tak k plnění tohoto specifického cíle.  

Specifický cíl 1: Omezit závislost chodu města na vnějších dodávkách energií 

Podpora v rámci oblasti podpory 2.3 nebyla orientována na investiční akce do velkých zařízení pro 
výrobu tepelné či elektrické energie na úrovni města, ale byla zaměřena na menší projekty řešící 
situaci u konkrétních objektů (objekty městských částí, školy apod.). Realizované projekty pak díky 
jejich dopadu na snižování energetické náročnosti příslušných budov a zvyšování podílu vlastních 
energetických zdrojů z obnovitelných zdrojů přispívaly k omezování závislosti chodu města na 
vnějších dodávkách energií. 

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory jsou či by měly být po ukončení projektů splněny. Zaměření projektů 
odpovídá cílům oblasti podpory. 

Neplnění prioritních témat 39 a 41 pak již bylo diskutováno v rámci řešení evaluačního úkolu 1. 
Důvodem neplnění těchto prioritních témat je skutečnost, že pro, Prahu jakožto městské území, není 
využívání obnovitelných zdrojů vítr a biomasa relevantní.  

3.3 Prioritní osa 3 
Prioritní osa 3 Inovace a podnikání naplňuje třetí specifický cíl programu zvýšení 
konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního potenciálu. Naplnění 
tohoto cíle upevní pozici regionu jako pólu rozvoje a centra ekonomiky celého státu. 
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Cíl prioritní osy 3 má být realizován prostřednictvím tří oblastí podpory: 

o Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí, zaměřené na rozvoj inovačního prostředí, inovačních aktivit a partnerství mezi 
výzkumnou a vývojovou základnou a podniky 

o Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí, zaměřené na podporu 
zlepšení prostředí pro podnikání a podnikatelské aktivity 

o Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků, zaměřený přímo na podporu malých 
a středních podniků 

Celková alokace prioritní osy 3 je 2,5 mld. Kč, přičemž po provedených realokacích je 2,4 mld. Kč. 
Praha jako region upevňuje své postavení v mnoha následujících oblastech spjatých s ekonomikou a 
konkurenceschopností: 

o Podíl na HDP ČR (z 23,8 % v roce 2004 na 25,8 % v roce 2010) i růst HDP na obyvatele (z 2,09 
násobku na 2,17 násobek) 

o Podíl na HPH ČR (z 24 % na 26 % HPH ČR) 

o Úroveň vzdělanosti populace (podíl osob s VŠ vzděláním ze 17,2 % na 23,6 % - přičemž 
průměr ČR vzrostl „jen“ o 4 p.b. na 12,5 %; trojnásobný podíl obyvatel s doktorským 
vzděláním oproti průměru ČR) 

o Kvalifikace pracovních sil (dvojnásobný podíl osob zastávající kvalifikačně náročnější 
zaměstnání z celkového počtu zaměstnaných oproti ČR) 

o Zaměstnanost (zaměstnaných 62 % obyvatel oproti 58 % průměrně v ČR) 

o Nezaměstnanost (cca poloviční ve srovnání s ostatními kraji ČR) 

Praha naopak ztrácí v těchto oblastech: 

o Podíl inovační infrastruktury (pokles podílu pracovišť VaV na celkovém počtu v ČR z 29 na 
25 %) 

o Podíl zaměstnaných v VaV (pokles podílu na ČR ze 41 na 37 %) 

o Inovační prostředí (počet podaných patentových přihlášek na ČR poklesl z 23 % na 22 %) 

o Objem výdajů na VaV (především v podnikatelském sektoru z 37 na 35 %) 

Projekty prioritní osy 3 přispěly v oblasti vědy a výzkumu zejména na poli modernizace přístrojového 
a laboratorního vybavení pracovišť (nakoupeno 331 přístrojů a technologií) a méně již k transferu 
poznatků VaV do praxe a propojení podnikatelského a výzkumného sektoru – po úspěšném ukončení 
projektů bude vytvořeno celkem 31 licencí, patentů či know-how (tedy mezi lety 2010-2014, přičemž 
ročně je v Praze podáno cca 650 patentů, užitných vzorů a licencí, OPPK tedy přispěje cca 1,2 % 
k celkovému počtu podaných patentů, licencí či užitných vzorů) a dojde dle předpokladu k vytvoření 2 
spin–off firem. Co se týče modernizace laboratorního vybavení bude nyní klíčové jejich následné 
využití, resp. promítnutí do zvýšené komercionalizace a spolupráce s aplikační sférou (viz kap. 3.3.1 a 
část 2 projektu).   

Podpořeno v rámci prioritní osy bylo 99 malých a středních firem, přičemž drtivá většina z nich zvýšila 
svou konkurenceschopnost, i když míra byla rozdílná (jedná se nicméně o zanedbatelný podíl firem 
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v rámci celé pražské ekonomické základny). Nezdařila se naopak podpora rozvoje podnikatelského 
prostředí, zvýšení jeho atraktivity, tedy zkvalitnění externích podmínek pro podnikání.  

Monitorovací indikátory na úrovni prioritní osy by měly být s nejvyšší pravděpodobností naplněny15. 
Bližší hodnocení jednotlivých oblastí podpory naplňujících cíle prioritní osy 3 je obsahem 
následujících kapitol. 

3.3.1 Oblast podpory 3.1 

Globálním cílem oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou 
výzkumu a vývoje a praxí je rozvinutí inovačního potenciálu města. Specifické cíle v oblasti podpory 
3.1 jsou následující:  

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

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

• zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP, 
• přispět k realizaci BRIS. 

Podporované aktivity oblasti podpory 3.1 jsou stanoveny následujícím způsobem: 

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

• pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; 
• klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup 

a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení, společné workshopy (s cílem 
postupného zavádění inovací ve výrobcích, službách a firemních procesech dosažených na 
základě zlepšování vzájemných vazeb mezi firmami, terciární sférou a výzkumnými 
institucemi); 

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

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

• podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; 
• činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP. 

Alokace oblasti podpory je 1 810,0 mil. Kč. Na základě usnesení SMV č. 33 byly do oblasti podpory 3.1 
alokovány dodatečné finanční prostředky (na základě usnesení vlády č. 817/2010) a došlo také 
k realokaci části finančních prostředků z oblasti 3.2. Do oblasti podpory 3.1 tak bylo nově alokováno 
5,4 mil. EUR z dodatečných prostředků a 2,0 mil. EUR z oblasti podpory 3.2. Celkem tedy došlo 

                                                            
15 Rizikem je pouze MI Růst objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP, který má být naplněn až 

v době udržitelnosti (viz kap. K oblasti podpory 3.3). 
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k navýšení cca o 185 mil. Kč. Celkem je k 5. 9. 2012 nakontrahováno 1 640 mil. Kč16. Volná alokace 
pro poslední výzvu je tedy 170 mil. Kč. 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 a 2 projektu, cílové hodnoty výstupových indikátorů jsou již v současné 
době, s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti podpory, naplňovány 
odpovídajícím způsobem. U výsledkových indikátorů, které mají být naplňovány až v době 
udržitelnosti, je pak na základě závazků podpořených projektů zásobník pro splnění cílových hodnot 
již dostatečný17.  

Analýza projektů nicméně ukázala, že plnění jednotlivých aktivit na úrovni oblasti podpory a jejich 
jednotlivých specifických cílů je rozdílné. Níže je uvedeno schéma plnění aktivit a specifických cílů.  

Tabulka 13: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 3.1 

 
 
 
 
 

                                                            
16 Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012)  
17 Za rizikové lze označit naplňování indikátoru Počet podpořených nově založených MSP, přestože zásobník pro plnění 

indikátoru je na úrovni 150 % cílové hodnoty. Indikátor je totiž zvolen a naplňován pouze jedním projektem a v případě 
jeho neúspěšné realizace by jeho naplnění bylo ohroženo. 

Aktivity Dosavadní plnění 

Vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí 
organizací VaV, rozvoj infrastruktury pro VaV  

Ano 

Pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, 
vývoj, inovace 

Ano, drtivá většina 

Klastry založené na spolupráci organizací ve více oblastech (s cílem zavádění 
inovací ve výrobcích, službách a procesech) 

Ano 

Vytváření sítí organizací VaV, podnikatelských firem a dalších subjektů 
(neziskový a veřejný sektor); společné projekty  sítí s význam. inovačním 
charakterem 

Ano 

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

Ano, omezené 

Podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích Minimální 

Činnosti MSP v oblasti VaV a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP Ano, omezené 

Specifický cíl Předpoklad plnění 

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

Ano 

Posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními Omezené, nepřímé 



   
 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

40 

 

Před zhodnocením plnění specifických cílů je vhodné uvést, že z analýzy projektů, která byla 
zpracovaná v části 2 projektu, vyplynulo, že lze identifikovat 2 jasné tendence, které mají vliv na 
plnění specifických cílů oblasti podpory 3.1 a potažmo celé prioritní osy 3 a operačního programu. 
Jedná se o tyto tendence: 

1. Koncentrace/dominance projektů příjemců veřejnoprávního charakteru, které se zaměřují 
na základní výzkum (především vysoké školy a ústavy Akademie věd ČR). 

2. Koncentrace projektů na aktivitu „pořízení/modernizace přístrojového a laboratorního 
vybavení pro výzkum, vývoj, inovace“. 

Na základě identifikovaných, výše uvedených, tendencí tak můžeme konstatovat, že došlo především 
k posílení materiálního a technického vybavení pracovišť základního výzkumu, které pomohou 
zvýšit jejich konkurenceschopnost vůči ostatním pracovištím výzkumu a vývoje v ČR, popřípadě 
v mezinárodním srovnání.  

V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na oblast vědy a výzkumu a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na stanovené specifické 
cíle oblasti podpory.  

Specifický cíl 1: Zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití 
potenciálu výzkumu a vývoje 

Termín „inovační infrastruktura“ není v textu operačního programu ani v projektové příručce blíže 
definován. Pakliže vnímáme inovační infrastrukturu úzce, pak lze tomuto termínu podřadit vědecký 
park, jako jedinou složku inovační infrastruktury, která je podrobněji definována v projektové 
příručce.  Dále je do této skupiny možné zařadit inkubátory, poradenská a konzultační pracoviště, 
zdroje financování inovačních aktivit atd.  Pokud inovační infrastrukturu chápeme v nejširším 
možném významu, pak je za součást inovačního prostředí možno považovat i vědecká pracoviště, 
potažmo tedy i projekty zaměřené na modernizaci /pořízení přístrojového vybavení.   

Při použití širšího vymezení pojmu „inovační infrastruktura“ je tedy možné konstatovat, že 
modernizace/pořízení přístrojového vybavení výzkumných organizací, které bylo realizováno 
příjemci v oblasti podpory 3.1 (včetně nemocnic a příspěvkových organizací Ministerstva 
zdravotnictví ČR), přispělo k zdokonalení inovační infrastruktury na území města Prahy, i když je 
vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje v tomto ohledu poněkud diskutabilní. Zůstává totiž zásadní 
otázkou, zda ve všech vědeckých oborech a ve všech typech institucí znamená zlepšení přístrojového 
vybavení automaticky vyšší využití potenciálu (rozuměj následné) výzkumné a vývojové činnosti.  
Z podstaty věci předpokládáme, že klíčové je právě očekávané následné využití výstupů projektů 
pro praktické aplikace a jejich komercializaci, nikoliv pouze pro zvýšení kvalitativních parametrů 
vlastní výzkumné činnosti (tj. například zvýšení publikační činnosti, zvýšení citačního indexu atd.).  

(uživatelskými) subjekty na území města 

Zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na 
MSP 

Minimální 

Přispět k realizaci BRIS Omezené, nepřímé 



   
 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

41 

Jako příklad projektu, který přispěl přímým způsobem k naplnění tohoto specifického cíle, lze uvést 
projekt Technologického centra AV ČR.  Konečné zhodnocení naplnění celého specifického cíle bude 
možné provést s časovým odstupem, min cca 2-3 let po ukončení projektů. 

Specifický cíl 2: Posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) 
subjekty na území města 

Domníváme se, že tento specifický cíl lze plnit velmi úspěšně především tzv. měkkými projekty 
(např. prostřednictvím OPPA) se zaměřením na vytváření sítí, podporu mobilit atd. V projektech 
v oblasti podpory 3.1 OPPK jsou podporována a realizována partnerství, je ovšem riziko, že se u části 
z nich může jednat pouze o formální záležitosti, respektive potvrzení již existujících vazeb (bez jejich 
kvalitativního posunu a posílení). Modernizace/pořízení přístrojového vybavení pracovišť s vazbou na 
základní výzkum nemusí totiž automaticky ve všech případech vést ke zvýšené spolupráci mezi 
výzkumnými pracovišti a uživatelskými subjekty. Stejně tak naplnění indikátorů v oblasti partnerství 
může být pouze formální záležitostí. Na straně druhé však nelze vyloučit, že ke zvýšení spolupráce 
mezi základnou výzkumu a vývoje a uživatelskými subjekty došlo. Vliv realizace projektů však mohl 
být spíše nižší, popř. nepřímý.  

Specifický cíl 3: Zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP 

Z analýzy projektů (i plnění monitorovacích indikátorů) vyplývá, že plnění tohoto specifického cíle lze 
označit za nejnižší s výjimkou projektů, ve kterých jsou příjemci přímo malé a střední podniky. 
Na rozvoj výzkumných kapacit MSP byly ale zaměřeny pouze 3 projekty. Domníváme se, že projekty 
zaměřené na modernizaci/pořízení vybavení veřejnoprávních institucí výzkumného charakteru 
nemají přímý vliv na aplikaci výzkumu a vývoje u MSP.  

Specifický cíl 4: Přispět k realizaci BRIS 

Z hlediska realizace Regionální inovační strategie dochází k průniku OPPK a jeho projektů především 
v následujících tematických oblastech strategie: 

• Tematická oblast B – aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje 
inovačního podnikání;  

• Tematická oblast D – poradenské služby a infrastruktura pro inovace. 

Opět se domníváme, že vzhledem k převažující orientaci realizovaných projektů na pořízení a 
modernizaci přístrojového vybavení ze strany institucí veřejnoprávního charakteru probíhá 
přispění k realizaci BRIS spíše nepřímým způsobem.  

Blíže viz průběžná zpráva k části 2 projektu. 

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory jsou či by měly být po ukončení projektů splněny. V rámci části 2 projektu 
byla již formulována doporučení pro další zaměření výzvy tak, aby byly lépe naplněny potřebné 
aktivity a v jejich důsledku i specifické cíle. Pro vyšší plnění nedostatečně plněných specifických cílů je 
sice možné omezit rozsah aktivit výzvy a nezahrnout aktivitu pořízení / modernizace přístrojového a 
laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace, nicméně toto řešení již v tuto chvíli 
nedoporučujeme vzhledem jednak vzhledem k pokročilé fázi realizace programu a jednak vzhledem k 
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problémům s absorpční kapacitou pro jiné aktivity. Proto pro zvýšení plnění specifických cílů ve 
smyslu vyhodnocení přínosu projektů bylo zejména doporučeno, aby projekty, které se zaměřují na 
jiné aktivity než pořízení/modernizace přístrojového vybavení byly aktivně osloveny, a vyzvány 
k podání projektů.  Protože z rozhovorů s potenciálními příjemci vyplynulo, že minimálně u 2 případů 
existující infrastruktury (INOVA CENTRUM v rámci Českého vysokého učení technického v Praze a TIC 
ČKD Praha) subjekty uvažují o případném rozšíření existujících kapacit a mohly by tak přispět 
k vyššímu plnění specifického cíle 3 a 4. 

Dále bylo doporučeno upravit specifická kritéria pro oblast podpory 3.1 tak, aby primárně 
nezvýhodňovala pouze výzkumné instituce, respektive vlastní výzkumnou a vývojovou činnost, ale 
zohlednila také ostatní aktivity inovačního prostředí.  

Blíže viz průběžná zpráva k části 2 projektu. 

3.3.2 Oblast podpory 3.2 

Globálním cílem oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí je podpora 
vytváření komplexu podmínek podnikatelského prostředí, které umožní vznik nových a rozvoj 
stávajících firem a podniků a mezi specifické cíle patří:  

• dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města;  
• zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání;  
• realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 

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

Podporované aktivity (podmínky) oblasti podpory 3.2, jsou stanoveny následujícím způsobem: 

• rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích center a dalších aktivit zaměřených na 
podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. 
(např. BIC, centra pro transfer technologií); 

• rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných výstupů 
VaV; 

• vytváření sítí zaměřených na podporu podnikání (realizované neziskovým a veřejným 
sektorem); 

• poradenství a další aktivity v oblasti vzniku a ochrany práv duševního/průmyslového 
vlastnictví; 

• kapacity nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby na trhu práce (jako 
doprovodný efekt); 

• rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu; 
• (nekomerční) aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví.  

Alokace oblasti podpory 3.2 je 50,9 mil. Kč. Dle usnesení Společného monitorovacího výboru (SMV) 
č. 19 z prosince 2009 mělo dojít k realokaci zbývající alokace oblasti podpory 3.2 do oblasti 2.2. Toto 
rozhodnutí ale bylo zrušeno usnesením č. 33 z března 2011. Došlo k realokaci zbývajících finančních 
prostředků oblasti 3.2 mezi oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3. Celkem se jednalo o ponížení alokace o 
8,4 mil. EUR (tedy cca 209,6 mil. Kč), což představuje 83,0 % původní plánované alokace oblasti 
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podpory. K 5. 9. 2012 je celkem nakontrahováno 54,0 mil. Kč18. Alokace je již vyčerpána, resp. 
přečerpána a s další výzvou se tedy nepočítá. 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 projektu, cílové hodnoty 2 výstupových indikátorů19, na kterých se mají 
podílet i projekty z oblasti podpory 3.2, jsou v současné době naplněny či téměř naplněny (v tomto 
případě nicméně k naplnění postačuje zásobník projektů v oblasti podpory 3.1 a 3.3). Podíl 2 
projektů, které je naplňují, je na celkovém plnění těchto indikátorů v rámci prioritní osy 3 na úrovni 5 
% (Plocha nových nebo modernizovaných kapacit) a 8 % (Plocha nových nebo modernizovaných 
kapacit – ostatní). Pro oblast podpory nebyl stanoven žádný výsledkový indikátor.  

 

Analýza projektů rovněž ukázala, že plnění jednotlivých aktivit na úrovni oblasti podpory 3.2 a jejich 
odpovídajících jednotlivých specifických cílů je rozdílné. Níže je uvedeno schéma, které ilustruje 
plnění aktivit a specifických cílů.  

Tabulka 14: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 3.2 

 

 

                                                            
18 Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012) 
19 Jedná se v tomto případě o obsahově totožné indikátory: Plocha nových nebo modernizovaných kapacit a Plocha nových 

nebo modernizovaných kapacit - ostatní 

Aktivity Dosavadní plnění 

Rozvoj informačních, poradenských a vzdělávacích center a dalších aktivit 
zaměřených na podporu podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, 
transferu technologií apod.  

Minimální 

Rozvoj služeb zaměřených na podporu vyhledávání komerčně využitelných 
výstupů VaV 

Ne 

Vytváření sítí zaměřených na podporu podnikání (realizované neziskovým a 
veřejným sektorem) 

Ne 

Poradenství a další aktivity v oblasti vzniku a ochrany práv 
duševního/průmyslového vlastnictví 

Ne 

Kapacity nových pracovních příležitostí pro znevýhodněné osoby na trhu 
práce (jako doprovodný efekt) 

Částečně 

Rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního 
ruchu 

Minimální 

Nekomerční aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví Ne 
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                                    Specifický cíl Předpokládané plnění 

Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí 
města 

Minimální 

Zlepšit a rozšířit nabídku služeb pro podporu podnikání Omezené 

Realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení 
celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské 
ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní 
ekonomiky státu 

Ne 

 

V oblasti podpory byly realizovány pouze 4 projekty, přičemž 2 z nich byly realizovány městskými 
částmi (10 a 13) a byly zaměřeny na zkvalitnění poskytování informací pro začínající i stávající 
podnikatele v rámci daného úřadu. Další projekt byl zaměřen na rozvoj informačního centra pro 
podporu služeb cestovního ruchu v Praze 5. Poslední projekt byl realizován nestátní neziskovou 
organizací - školou SPMP20 Modrý klíč, přičemž cílem bylo usnadnit zaměstnávání lidí s mentálním 
postižením. V rámci oblasti podpory se nepodařilo realizovat projekty, které měly směřovat na plnění 
specifických cílů prostřednictvím podpory klastrů, systémů inovačních aktivit a transferu technologií. 
Nebyly podpořeny ani projekty zaměřené na podporu vyhledávání komerčně využitelných výstupů 
VaV či aktivity podporující ochranu a zachování kulturního dědictví. 

O oblast podpory byl nízký zájem, podávané projekty nebyly kvalitní a finanční prostředky byly tedy 
realokovány. Souhrnně lze konstatovat, že se specifické cíle oblasti podpory dařilo naplnit pouze ve 
velmi omezené míře. 

 Zaměření oblasti podpory nicméně odpovídá identifikovaným problémům a potřebám Prahy. 
Podpora podnikatelského prostředí, jeho zatraktivnění, včetně zaměření na oblast transferu 
technologií, inovační procesy apod. je v mnoha rozvojových strategiích definována jako klíčová pro 
růst konkurenceschopnosti.  

Návrh doporučení 

Monitorovací indikátory, které se k oblasti podpory vztahují, jsou či by měly být po ukončení projektů 
(z ostatních oblastí podpory) splněny. Zaměření projektů odpovídá cílům oblasti podpory pouze 
částečně, resp. nenaplňují hlavní cíl a smysl oblasti podpory, tj. vytvořit komplex podmínek pro 
podnikatelské prostředí, které umožní vznik nových a rozvoj stávajících firem a podniků. Realizace 
projektů má pouze velmi omezený vliv na stanovený globální cíl. 

Neplnění prioritních témat bylo diskutováno v rámci řešení evaluačního úkolu 1, přičemž v rámci 
oblasti podpory 3.2 již není k dispozici volná alokace, realizace dalších projektů naplňujících daná 
témata již tedy není možná. Všechny projekty v oblasti podpory jsou již rovněž ukončeny. 

 

                                                            

20 Sdružení pro podporu lidí s mentálním postižením 
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3.3.3 Oblast podpory 3.3 

Nastavení specifických cílů oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků je primárně 
orientováno na zvýšení znalostní úrovně a atraktivity pro podnikání a výsledný růst 
konkurenceschopnosti hl. m. Prahy. Globálním cílem je přímá podpora rozvoje malých a středních 
podniků. Specifické cíle v oblasti podpory 3.3 jsou následující:  

• dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města; 
• realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 

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

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

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

Podporované aktivity (podmínky) oblasti podpory 3.3, kromě kritéria CZ-NACE jsou stanoveny 
následujícím způsobem: 

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

• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu);  
• zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu);  
• zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými 

institucemi (organizační inovace);  
• zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace);  
• zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb nebo zvyšujících vnitřní efektivitu podniku; 
• aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. 

Alokace oblasti podpory je 638,7 mil. Kč. Z oblasti podpory 3.3 bylo realokováno 4,0 mil. EUR do 
oblasti podpory 2.1 do finančního nástroje Jessica. Schválení realokace Společným monitorovacím 
výborem proběhlo 26. 11. 2012. Zbývající volná alokace pro poslední výzvu je tedy cca 85,7 mil. Kč. 

PLNĚNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

Jak bylo zjištěno v části 1 a 2 projektu, cílové hodnoty výstupových indikátorů týkajících se oblasti 
podpory 3.3 jsou v současné době, s ohledem na podíl zazávazkované a vyčerpané alokace oblasti 
podpory, naplňovány odpovídajícím způsobem. U výsledkových indikátorů, které mají být naplňovány 
až v době udržitelnosti, se pak na základě závazků podpořených projektů jeví zásobník pro splnění 
cílových hodnot dostatečný. Za rizikové lze označit pouze naplňování indikátoru Růst objemu tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP. Jedná se o výsledkový indikátor, který bude 
naplňován projekty až v době udržitelnosti. S ohledem k pokračující ekonomické recesi tak hrozí 
riziko, že firmy nebudou schopny dostát závazku, ke kterému se zavázaly. Kromě samotného postupu 
výpočtu indikátoru považujeme rovněž za problematické, že tento indikátor (resp. indikátor 010 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, na základě kterého je vypočítán) naplňuje pouze 5 
projektů (blíže viz Průběžná zpráva k části 2 projektu). 

Analýza projektů rovněž ukázala, že plnění jednotlivých aktivit na úrovni oblasti podpory 3.3 a jejich 
odpovídajících jednotlivých specifických cílů je rozdílné. Níže je uvedeno schéma, které ilustruje 
plnění aktivit a specifických cílů.  
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Tabulka 15: Přehled dosavadního plnění aktivit a specifických cílů v rámci oblasti podpory 3.3 

 

 

 

                                    Specifický cíl Předpokládané plnění 

Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí 
města 

Částečně, ke stabilizaci firem 

Realizovat formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 
konkurenceschopnosti i řešení problémů pražské ekonomické základny  

Ano, příspěvek 

Zvýšit atraktivnost podnikání zejména v oblasti vývoje ICT, zpracovatelského 
průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a CR 

Ano, příspěvek k některým z 
oblastí 

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

Částečně, příspěvek      
(pouze na úrovni MSP) 

Před zhodnocením plnění specifických cílů je vhodné uvést, že z analýzy projektů, která byla 
zpracovaná v části 2 projektu, vyplynulo, že lze identifikovat dvě jasné tendence, které mají vliv na 
plnění specifických cílů oblasti podpory 3.3 a potažmo celé prioritní osy 3 a operačního programu. 
Jedná se o tyto tendence: 

1. Žádná jednotlivá kategorie CZ-NACE mezi schválenými projekty výrazně nedominovala. 
Vyšší zastoupení projektů se týká kategorie zdravotní péče (19), oblasti tisku a 
rozmnožovacích technologií (12), stravování a pohostinství – 10, ke kterým je však možno 
přičíst projekty v oblasti ubytování a dále cestovních agentur a získáme tak celkovou 
podporu cestovního ruchu – 16 projektů, resp. 17 % ze všech schválených projektů (oblast 
cestovního ruchu byla podpořena i plusovým kritériem v rámci hodnotícího procesu). 
Případně můžeme k cestovnímu ruchu připočíst ještě 3 projekty z obdobné kategorie 

Aktivity Dosavadní plnění 

Inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopných 
výrobkům a službám 

Ano, méně 

Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb 
(inovace produktu) 

Ano 

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu)  Ano, dominantně 

Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s 
firmami a veřejnými institucemi (organizační inovace) 

Ne 

Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) Ne 

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

Minimálně 

Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví Ne 
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sportovní, zábavní a rekreační činnost (celkem i s cestovním ruchem pak tato kategorie tvoří 
20 % ze všech schválených projektů). V oblasti informačních technologií a webových portálů 
bylo podpořeno 10 projektů (také podpořeno plusovým kritériem). Zastoupení dalších 
kategorií je již marginální.  

2. Koncentrace projektů na inovaci procesu (68 % schválených projektů). Následovaly 
projekty zaměřené na inovaci produktu (28 % schválených projektů). Další vyhlašované 
kategorie byly již zcela marginální či nebyly zastoupeny vůbec. Inovační potenciál většiny 
projektů byl nicméně spíše nižší. Projektů s výrazným inovativním přínosem, tedy 
projektů zaměřených přímo na vytváření inovací, bylo v oblasti podpory 3.3 podpořeno 
minimum, a to 4.  

V následující části kapitoly se zaměříme na posouzení pravděpodobného vlivu (dopadu) realizovaných 
projektů na oblast malého a středního podnikání a zhodnotíme jejich zaměření ve vazbě na 
stanovené specifické cíle oblasti podpory.  

Specifický cíl 1: Dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města 

Na základě analýzy projektů lze potvrdit, že podpora programu umožnila přispět ke stabilitě 
podpořených firem, především posílením jejich konkurenceschopnosti. Investice napomohla většině 
firem udržet (v některých případech i rozšířit) počet pracovních míst.  

Jako příklad projektu, který přispěl přímým způsobem k naplnění specifického cíle 1, přesněji řečeno 
ke stabilizaci firem, lze uvést projekt Modernizace truhlářské výroby, příjemce Petra Vineckého 
s dotací 950 tis. Kč (drobné podnikání).  

Podpora v oblasti 3.3 naopak nesměřovala ke zvýšení atraktivnosti podnikatelského prostředí města, 
pokud ji chápeme v širším pohledu, a to jako vnější faktor rozhodující o příznivém prostředí pro 
podnikání. Finanční prostředky z oblasti podpory 3.3 totiž směřovaly na přímou podporu jednotlivých 
firem, jejich stabilizaci či zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Co se týče oblasti atraktivnosti Prahy 
pro podnikání v posledních letech, je její vývoj v posledních letech v mnoha oblastech příznivý 
(hodnocení mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor's, ve kterém si Praha polepšila 
z hodnocení A- na aktuální hodnocení A+/A-121). Ale růst řady dalších evropských měst, včetně těch 
ve středoevropském prostoru, je ve srovnání s Prahou daleko dynamičtější a Praha se tak na žebříčku 
evropských metropolí propadá (jak vyplývá z výsledků šetření European Cities Monitor). V roce 2011 
se ocitla až na 25. místě (z 36 hodnocených evropských měst)22.   

Monitorovací indikátory se stanovenou cílovou hodnotou by měly být splněny. Lze konstatovat, že 
dotace udělené z oblasti podpory 3.3 přispěly ke stabilizaci firem, nicméně celkový vliv na pražskou 
ekonomiku je velmi nízký, a to jak vzhledem k počtu projektů, tak vzhledem k výši rozdělené 
podpory. Podpora nesměřovala k zatraktivnění podnikatelského prostředí. 

Specifický cíl 2: Realizovat formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové 
konkurenceschopnosti i řešení problémů pražské ekonomické základny 

                                                            
21 Blíže viz kap. 2 a 4.1.4. 
22 Viz též kap. 2 a 4.2.4 
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Jak bylo uvedeno výše, dotace v rámci oblasti podpory 3.3 směřovaly na přímou podporu firem, 
v Praze byla podpořena celkem 4 % ze všech podniků vykazující inovační aktivity. Analýza projektů 
provedená v části 2 této evaluace ukázala, že firmy díky získané dotaci ve výrazné většině případů 
posílily svou konkurenceschopnost.  I v realizovaném dotazníkovém šetření příjemci potvrdili, že jim 
podpora umožnila zvýšit jejich konkurenceschopnost (pro 56 % určitě ano, pro 32 % spíše ano). Míra 
zvýšení konkurenceschopnosti firem byla nicméně rozdílná. Podpora rovněž směřovala na posílení 
rozdílných faktorů. V případě projektů z oblasti výroby se jednalo zejména o růst efektivity samotné 
výroby, a to především nákupem nových technologií. Méně už byly projekty zaměřeny na 
rozvoj/rozšíření výrobních kapacit. Do výrobního sektoru spadá cca 1/4 příjemců (projektů). Z 
monitorovacích indikátorů vyplývá, že příjemci celkem nakoupili 390 strojů a technologií.  

Jako příklad projektu zaměřeného na podporu dalšího rozvoje výroby ve firmě lze uvést rozsáhlejší 
projekt Výrobně administrativní komplex příjemce Společnost D-tisk, s.r.o. s dotací 11,9 mil. Kč, který 
byl zaměřený na výstavbu nového výrobně-administrativního komplexu a který umožnil příjemci 
mimo jiné zvýšit výrobní kapacity i rozšířit portfolio.  

Projekty v zásadě směřovaly ke zvýšení tržeb a v menší míře i na zvýšení podílu na trhu. Skutečné 
splnění těchto faktorů je nicméně možné hodnotit až s odstupem cca 2 let. Z monitorovacích 
indikátorů nyní sice vyplývá, že u podpořených podniků došlo, resp. má dojít k průměrnému nárůstu 
obratu tržeb o 32 % (indikátor však vykazuje pouze 5 projektů a navíc se jedná o zprůměrovaná 
procenta). Jen zcela výjimečně podpořené firmy předpokládaly rozšíření exportu/proniknutí na 
zahraniční trhy, přičemž tyto firmy de facto počítaly jako s jednou z doplňkových aktivit 
s marketingem a propagací na zahraničních trzích (např. projekt zaměřený na inovaci laboratorních 
přístrojů). Na tomto místě je důležité ještě vyzdvihnout projekty z filmového průmyslu zaměřené na 
rozšíření nabídky pro zahraniční výrobce filmů tak, aby následné zpracování zde natočeného 
filmového materiálu mohlo proběhnout v České republice a nebylo přeneseno z důvodu zastaralosti 
technologií do zahraničních studií (2 projekty). V dalších 2 případech umožnila udělená podpora 
snížit/ukončit závislost výrobce na zahraničních subdodavatelích.    

Zároveň lze předpokládat, že v některých případech, kdy došlo ke zvýšení efektivity výroby, existuje 
riziko následného snižování počtu zaměstnanců v dané firmě. Počet těchto případů, resp. počet 
případných zrušených pracovních míst, nicméně není možné z dostupných zdrojů zjistit.  

V oblasti podpory 3.3 celkově dominovaly projekty ze sektoru služeb, stejně jako sektor služeb 
dominuje pražské ekonomické základně. Tyto projekty byly rovněž ve většině případů zaměřeny na 
zvýšení konkurenceschopnosti příjemců, ať již přímé (zkvalitnění nabídky) či nepřímé (snížení nákladů 
– úsporou např. v případě zateplení objektu, či urychlením procesů a tím daným zefektivněním). Míra 
zvýšení konkurenceschopnosti se pak mezi firmami značně lišila.  

Jak bylo uvedeno, dotace z oblasti podpory 3.3 nesměřovaly k řešení problémů pražské ekonomické 
základny – kvality vnějšího prostředí firem. Zároveň se ukázalo, že nabízených nástrojů - dotací -
nevyužily nové firmy, nabízená podpora pro ně nebyla pravděpodobně dostatečně atraktivní (většina 
žadatelů i příjemců měla více než 10-ti letou historii). 

Souhrnně je zřejmé, že dotace udělené z oblasti podpory 3.3 nemohou viditelně ovlivnit celkovou 
konkurenceschopnost pražské ekonomické základny. Podporu v rozsahu cca 460 mil. Kč získalo 
95 projektů z vybraných sektorů malých a středních firem (dle CZ-NACE), přičemž v hl. m. Praze je 
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v těchto vybraných kategoriích CZ-NACE více než 160 tis. ekonomických subjektů. A celkový počet 
ekonomických subjektů v hl. m. Praze k 31. 12. 2011 byl 530 tis., přičemž MSP celkem tvoří téměř 
100 % ze všech  subjektů (fyzické osoby tvoří v hl. m. Praze cca 58 % z počtu subjektů). Podpora 
nicméně posílila konkurenceschopnost podpořených firem. 

Specifický cíl 3: Zvýšit atraktivnost podnikání zejména v oblasti vývoje ICT, zpracovatelského 
průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu  
Z konkrétních sektorů, které jsou uvedeny ve formulaci tohoto specifického cíle, byl z absolutního 
pohledu nejvíce podpořen cestovní ruch. Podíly uvedených sektorů na počtu projektů a na výši 
dotace jsou uvedeny v následující tabulce. Nejvýznamnější zastoupení má zpracovatelský průmysl, 
následovaný cestovních ruchem a oblastí zdravotnictví. Celkem do specificky vymezené preferované 
oblasti spadá převážná část schválených projektů (87 %) i přidělené dotace (88 %). Celkově byla tedy 
podpora orientována preferovaným směrem. Z vymezených oblastí však nebyla podpořena kulturní 
oblast a sociální péče. Oblast umělecká spolu se stavebnictvím byly podpořeny zcela marginálně. 
Míra žádoucího nasměrování podpory uvedenými směry však nebyla v programu specifikována.  

Tabulka 16: Zastoupení oblastí specifického cíle 3 na udělené podpoře 

 Zařazené CZ-NACE Podíl na počtu schválených 
projektů (v %) 

Podíl na rozdělené 
dotaci (v %) 

Zpracovatelský průmysl 10, 11, 13-18, 20-33 36  36 
Cestovní ruch 55, 56, 79 (93) 17 / 20 ** 20 / 23**  
Zdravotní péče 86 20 18 
Vývoj ICT 61, 62 (63.1) 8 / 11* 8 / 11* 
Stavebnictví 43 1 1 
Umělecká oblast 59, 90 2 1 
Sociální péče 87, 88 0 0 
Kulturní oblast 91 0 0 
Pozn.:* Včetně projektů z kategorie činnosti související se zpracováním dat a hostingem; činnosti související s 
webovými portály (podkategorie 63.1) 
**Včetně projektů z obdobné kategorie sportovní, zábavní a rekreační činnost (kategorie 93) 

Souhrnně je tak možné vyhodnotit, že realizované projekty přispívají k naplňování specifického cíle 3, 
pokud jej chápeme jako úmysl podpořit uvedené sektory podnikání.  Nicméně některé dílčí části 
specifického cíle naplňovány nejsou. Podpora dominantně směřuje do zpracovatelského průmyslu, 
cestovního ruchu, zdravotní péče a ICT. Míra ovlivnění jednotlivých sektorů pražské ekonomiky je 
nicméně vzhledem ke svému rozsahu marginální. 

Pokud však specifický cíl 3 chápeme jako úmysl zatraktivnit podnikání v daných oblastech („zvýšit 
atraktivnost podnikání...“), což se může projevit např. nárůstem počtu firem v nich působících, tak 
podpora tímto směrem orientována nebyla. Podporu totiž získaly firmy s mnohaletou existencí, 
přičemž firmy existující méně než 2 roky podpořeny nebyly vůbec (viz též výše). 

Specifický cíl 4: Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb, podpora rozvoje sítí 
vysokorychlostního připojení domácností a MSP 

Na zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb a rozvoj sítí vysokorychlostního 
připojení MSP byly projekty z oblasti podpory 3.3 orientovány. Pokud vyjdeme ze statistiky plnění 
prioritních témat, tak lze konstatovat, že k naplnění tohoto specifického cíle napomohlo cca 10 % 
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projektů (9 projektů). S jedinou výjimkou tyto projekty směřovaly na naplnění této kategorie výdajů 
celou svou dotací. Jako příklad projektu, který směřoval na plnění tohoto specifického cíle lze uvést 
projekt IQ AS - Inteligentní analytický systém příjemce SATURNET, a.s. s dotací 10 mil. Kč směřující na 
toto prioritní téma. Celkem nicméně představuje toto prioritní téma pouze necelých 6 % dotace 
rozdělené z oblasti podpory 3.3. Cíl stanovený pro toto prioritní téma je aktuálně plněn pouze z 28 % 
(včetně zásobníku projektů, tj. projektů od stavu P45 dále), a přestože má být naplňován i projekty 
z oblasti podpory 3.2, lze jej dle jeho specifikace a zejména k výši alokace nyní zařadit dominantně 
pod oblast podpory 3.3. Na plnění tohoto specifického cíle pravděpodobně přispívají i další projekty, 
které nicméně své dotace zařadily pod prioritní téma 08 ostatní investice (blíže viz zpráva k části 1 
evaluace).  

Na vysokorychlostní připojení domácností nebyl zaměřen žádný projekt.    

Souhrnně lze konstatovat, že tento specifický cíl je k aktuálnímu datu plněn pouze částečně, přičemž 
pouze na úrovni malých a středních firem, nikoli domácností. Případné správné nové rozpočítání 
rozpočtů projektů do kategorií výdajů23 ze strany řídícího orgánu umožní přesněji specifikovat míru 
plnění tohoto specifického cíle.  

Návrh doporučení 

I v oblasti podpory 3.3 jsou, či by po ukončení projektů měly být, monitorovací indikátory splněny. 
V rámci části 2 projektu byla již formulována doporučení pro další zaměření následné výzvy tak, aby 
byly lépe naplněny potřebné aktivity vedoucí ke splnění specifických cílů. Globální cíl oblasti podpory 
3.3 – „Přímá podpora rozvoje MSP“ -  je formulován značně nepřesně, nicméně z textu programu 
vyplývá, že podpora by měla směřovat k rozvoji firem.  Bylo by tedy vhodné, aby výzva preferovala 
takové projekty, které budou direktivně přispívat k růstu potenciálu a konkurenceschopnosti firem a 
v následně tak i hl. m. Prahy, přičemž preferován by měl být rozvoj inovačních schopností existujících 
podniků. Lze doporučit podporu rozvoje MSP v oblasti ICT a technologicky orientovaných firem. Růst 
hospodářství a celkové prosperity bude, resp. již nyní je, stále odvislý od růstu znalostní ekonomiky, 
která je klíčová, spolu s důrazem na inovace či přesunem k sektorům s vysokou produktivitou24.  

Dále bylo doporučeno upravit specifická kritéria pro oblast podpory 3.3 tak, aby byly zvýhodněny 
výrazněji právě firmy a projekty z oblastí splňujících výše uvedená kritéria. Pro poslední výzvu 
nicméně již nedoporučujeme její „hrubé“ omezení, tzn. vyloučit všechny ostatní obory.  

Blíže viz průběžná zpráva k části 2 projektu. 

                                                            
23 Blíže viz též zpráva k části 1 projektu 
24 Např. Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze 

strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+); MPO; Koncepce podpory malých středních podniků na 
období let 2014-2020, MPO 
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4 Relevance podpory pro budoucí programové 
období 

4.1 Změny v potřebách regionu ve vazbě na budoucí 
programové období 

4.1.1 Veřejná doprava  

Na území Prahy se koncentrují funkce a aktivity nadregionálního významu a také služby pro vysoký 
počet dalších denně přítomných osob (dojíždějících za prací, studentů, pacientů a samozřejmě 
turistů). Nároky na dopravní systémy jsou tak určovány potřebami 1,6 mil. denně přítomných 
obyvatel25.  

Text operačního programu se k situaci v oblasti veřejné dopravy vyjadřuje následujícím způsobem: 

V textu je zdůrazněno, že Praha intenzivně podporuje svou relativně dobře fungující městskou veřejnou 
dopravu, obyvatelé a návštěvníci Prahy veřejnou dopravu výrazně využívají.  

Je zmíněno, že dochází k postupnému vzniku systému Pražské integrované dopravy, obsluhované území se 
na základě zájmu obcí dále zvětšuje a integrace jednotlivých druhů doprav se postupně optimalizuje. 

Město vyvíjelo značné úsilí na udržení a zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro zastavení nepříznivého 
trendu větší preference automobilové dopravy oproti veřejné, který byl nastartován v 90. letech. Je 
zmíněno, že ulice ve střední části města zaznamenávají až čtyřnásobný nárůst intenzity dopravy oproti 
počátku devadesátých let. Stále citelněji se projevuje také absence objízdných silničních tras okolo Prahy a 
vnitřního města - u plánovaných dvou okruhů se zatím podařilo vybudovat pouze dílčí segmenty.  

Díky JPD 2 docházelo k modernizaci tramvajových tratí, zavádění preferenčních opatření pro tramvaje a 
autobusy a také rozšiřování nabídky bezbariérových přístupů. Všechna opatření měla vést k zatraktivnění 
veřejné dopravy. V textu je nicméně konstatováno, že další zvyšování atraktivity veřejné dopravy je nutné. 

Můžeme říci, že nedostatky, které byly formulovány v textu operačního programu při jeho tvorbě, 
v oblasti podpory veřejné dopravy nadále v různé úrovni přetrvávají. Strategický plán hl. m. Prahy 
definuje také jako slabou stránku města vysoké nároky na přepravu lidí ve městě vyplývající 
z nerovnovážného rozmístění jednotlivých funkcí na území Prahy. Zároveň je ovšem jako příležitost 
definován fakt, že obyvatelé a návštěvníci Prahy dávají veřejné dopravě poměrně vysoké preference, 
čehož by mělo město maximálně využít. Nárůst automobilové dopravy a jejích negativních dopadů na 
prostředí a obyvatele města je totiž jednou z hrozeb rozvoje, se kterou se město potýká.  

                                                            

25 Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 2008 
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Dle analýzy EuroTest26 se v roce 2010 Praha umístila na 4. místě ze sledovaných 23 evropských zemí 
v kvalitě veřejné dopravy. Hodnocen byl přepravní čas, přestupy, dostupné informovanost a cena 
jízdného.  

Změny v oblasti  

1. Veřejná doprava  

Veřejná doprava v Praze a přilehlém území Středočeského kraje je integrovaná do dopravního 
systému Pražské integrované dopravy (PID). Ta se skládá ze tří linek páteřní sítě metra, 24 linek 
tramvají, autobusových linek městských a mimoměstských, lanové dráhy na Petřín, vlakové dopravy 
na železničních tratích a šesti přívozů. Návaznost veřejné dopravy na individuální je zajišťována 
i s pomocí parkovišť P+R a míst pro krátkodobé zastavení K+R. Dopravní služby koordinuje a 
objednává v rámci systému PID Regionální organizátor pražské integrované dopravy (Ropid) a tyto 
služby provozuje celkem 17 dopravců27. Praha disponuje (podle evropských měřítek) lehce 
nadprůměrným systémem městské veřejné dopravy zahrnuté v Pražské integrované dopravě.  

Následující graf představuje hlavní charakteristiky individuální automobilové dopravy (IAD) a veřejné 
dopravy v jejich vývoji. Z grafu je patrný nárůst dopravního výkonu automobilové dopravy i nárůstu 
počtu vozidel. V roce 2011 ovšem klesl výkon automobilové dopravy o 1,2 procenta, přičemž jde 
o první pokles od roku 1990. Téměř o tři procenta klesla nákladní doprava, osobní o jedno procento 
na 210 000 vozokilometrů28. Kontinuálně dochází také ke zvyšování dopravního výkonu všech linek 
Pražské integrované dopravy (PID). Ve vývoji podílu MHD na dělbě přepravní práce (kde 100 % je 
přepravní práce MHD a IAD dohromady) došlo k poklesu oproti konci 90. let, nyní zůstává indikátor 
stabilně na 57 % podílu MHD. 

Tabulka 17: Charakteristiky dopravy v Praze (vývoj, rok 2005 = 100 %) 

 

                                                            
26 http://www.eurotestmobility.com/ 
27 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 – 2016 
28 Ročenka dopravy – Praha 2011 
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Zdroj: Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

Pozn.: dopravní výkony jsou sledovány v milionech vozokilometrů za den, podíl MHD je uváděn v %, přičemž 
100 % je přepravní práce MHD a IAD (individuální automobilové dopravy) dohromady 

Velkým problémem je ale snižování počtu cestujících přepravených MHD (provozovanou Dopravním 
podnikem HMP), především v posledních letech. Důvodů může být více, od nárůstu automobilové 
dopravy až po vyšší nezaměstnanost. Jedním z hlavních je ale zvyšování cen jízdenek, ke kterému 
došlo v polovině roku 2011. Cena klasické přestupní jízdenky se zvedla z 24 na 32 korun. A podle 
statistik29 se toto odrazilo v počtu cestujících, pražská MHD přišla meziročně o 100 milionů 
cestujících, služeb metra využilo o 50 milionů cestujících méně (za rok 2011). 

2. Doprava v klidu 

Součástí integrované dopravy je systém záchytných parkovišť park & ride (P+R), ve kterém bylo dle textu 
operačního programu k 31. 12. 2005 u vybraných stanic kolejové dopravy provozováno 13 záchytných 
parkovišť o kapacitě 1 577 stání. V letech 2000 - 2005 přibývalo v průměru jen cca 60 parkovacích stání 

ročně. Z analýzy EuroTest30 vyplývá, že v roce 2010 se Praha počtem parkovacích míst v P+R na počet 
obyvatel umístila na 13. místě ze 17 sledovaných evropských měst. Počet parkovacích míst ovšem 
dále přibýval, k listopadu 2012 je v Praze zřízeno celkem 21 velkokapacitních parkovišť, přičemž 
17 z nich bylo v režimu P+R. Umístěny jsou v blízkosti 11 stanic metra a 2 železničních stanic a jejich 
celková kapacita v listopadu 2012 činila 2 834 parkovacích míst (i s parkovišti mimo P+R to bylo 
5 793 míst). Došlo tedy k velkému rozvoji tohoto doplňkového prvku městské hromadné dopravy, 
kapacita parkovišť byla zdvojnásobena.  

Zároveň ale došlo v červnu 2011 ke změnám podmínek využívání těchto parkovišť, kdy jejich cena 
dvojnásobně stoupla (z 10,- na 20,- Kč/den) a byly zrušeny výhody na jízdném (platbu parkovného 
bylo možné výhodně sloučit s platbou jízdného na městskou hromadnou dopravu). Počet vozidel 
parkujících na parkovištích P+R se od roku 2001 do 2010 kontinuálně zvyšoval (z 39,0 na 
83,5 tis. vozidel za měsíc), v roce 2011 ovšem došlo k poklesu vozidel na 78,5 tisíc. Pokles využití P+R 
i přes jejich kvantitativní nárůst lze tedy z velké části přičíst právě zdražení parkovného31. Můžeme 
tedy říci, že na jednu stranu se daří realizovat významné kroky k zatraktivnění veřejné dopravy, na 
druhou stranu jsou ale realizovány i akce, které k vyšší preferenci hromadné dopravy nepřispívají.  

3. Bezbariérové přístupy 

Jedním ze specifických cílů oblasti podpory je zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy. 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. se dlouhodobě věnuje zlepšování podmínek pro přepravu osob s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace, zavádění nízkopodlažních autobusů a tramvají bylo 
zahájeno již v roce 1994 (resp. 1996). V pražském metru je celkem 57 stanic (pokud je počítána 
přestupní stanice na každé trati zvlášť). Bezbariérový přístup pro všechny cestující má 34 z nich, chybí 
tedy zpřístupnit 23 stanic. V návrhu plánu investic na nejbližší období je bezbariérové zpřístupnění 
stanic metra Anděl, Můstek a I. P. Pavlova. Ke květnu roku 2011 bylo 15 % tramvají bezbariérových 

                                                            
29 Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
30 http://www.eurotestmobility.com/ 
31 Část pak může být způsobena i poklesem vozokilometrů o 1 %. 
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(144 z 936 vozů) a v autobusovém vozovém parku bylo 49 % nízkopodlažních vozidel (582 
z 1 180 autobusů)32.  

Ke zlepšení bezbariérového cestování (ale i cestování obecně) přispívá výrazně Dopravní podnik 
uváděním aktuálních a přehledných informací. Dostupný je například „Průvodce stanicemi metra“, 
popisující charakteristiky jednotlivých stanic a dále konkrétní popisy bezbariérových stanic (včetně 
fotografií výtahů, map, plánků a technických údajů výtahů). Všechny tyto aktivity rozhodně 
napomáhají zpřístupnění veřejné dopravy nejen pro hendikepované, ale například i pro maminky 
s kočárky, a posilují atraktivitu veřejné dopravy.  

4. Cyklistická doprava 

Česká republika se usnesením vlády č. 678 ze dne 7. 7. 2004 o Národní strategii rozvoje cyklistické 
dopravy v České republice přihlásila k podpoře cyklistiky. Rada hlavního města Prahy ale schválila již v 
roce 1993 Koncepci základního systému cyklistických tras, na kterou navázal územní plán a následné 
koncepce dopravy na území hl. m. Prahy. V roce 2007 byla jmenována Komise rady hl. m. Prahy pro 
cyklistickou dopravu a do nového územního plánu byly vloženy koridory cyklistické dopravy (síť 
páteřních a hlavních cyklotras)33. Plánování a budování pražské cyklistické infrastruktury probíhá 
přibližně od poloviny roku 2003. V generelu základní sítě páteřních a hlavních tras (součást Územního 
plánu) je navrženo cca 1 000 km tras, ke konci roku 2010 bylo vyznačeno nebo bylo před vyznačením 
443 km.  

Tabulka 18: Délka cyklistických tras v Praze 

 

Zdroj: Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

Pozn.: od roku 2008 nejsou k dispozici nová data. Data za cyklistické stezky (které nejsou v grafu zahrnuty) také 
nejsou v tomto rozsahu k dispozici. 

Sčítání cyklistů na profilech cyklistické dopravy probíhá v Praze od roku 2002, systematičtěji od roku 
2005. Díky tomu je možné porovnat vývoj počtu cyklistů, přičemž se jasně ukazuje trend nárůstu 
počtu osob. Pěší a cyklistická doprava v Praze se soustřeďuje v lokalitách, pro které je 
charakteristické křížení cest, dopravní terminály, koncentrace pracovišť a občanské vybavenosti, 

                                                            
32 Dopravní podnik hlavního města Prahy, www.dpp.cz 
33 Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 
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obecně pak především v centru města. Počet cyklistů v ulicích města roste. Podmínky pro cyklistickou 
dopravu se stále zlepšují, v průběhu posledních let docházelo k výstavbě několika kilometrů 
cyklostezek (např. podél Rokytky, z Malé Chuchle do Lahovic) i cyklotras. 

Stále jsou ale v Praze podmínky pro bezpečnou cyklistickou dopravu nedostatečné, což je důsledek 
řady faktorů. Jedná se o nepříznivé geografické podmínky, nedostatek tradice tohoto druhu dopravy 
a částečně i přístup politiků a úřadů.  

5. Tramvajové tratě 

Systém veřejné dopravy v Praze je koncipovaný tak, že páteř spojení zajišťuje kolejová doprava, 
především metro, ale také tramvajové linky. Metro a tramvaje se na počtu cestujících přepravených 
MHD podílejí stále větší měrou, cca 76 % v roce 2011. V posledních letech došlo v Praze 
k významným rekonstrukcím tramvajových tratí, které výrazně přispívají k zvýšení plynulosti a 
bezpečnosti provozu. V roce 2011 a 2012 byla rekonstruována tramvajová trať Vinohradská, 
křižovatka Flora, trať Zenklova, došlo k výstavbě tratě Podbabská a rekonstrukcím tratí Zenklova a 
Podolské nábřeží a další. Dle Regionálního plánu Pražské integrované dopravy na rok 2012 
s výhledem na období 2013 – 2016 vyžaduje prudký nárůst počtu obyvatel především v okrajových 
částech Prahy další rozvoj, především lehkých kolejových systémů (tramvajových tratí) do 
odlehlejších oblastí, které jsou napojené jen na autobusovou dopravu. Napojení na kolejovou 
dopravu do regionu zohledňuje i pražský koncept územního plánu, ve kterém Praha nabízí například 
možnost prodloužení tramvajové tratě ze Suchdola do Roztok nebo z Vozovny Kobylisy do Odolene 
Vody a další.  

Další faktory  

Atraktivita veřejné dopravy 

Dle specifických cílů oblasti podpory dochází tedy k posílení atraktivity povrchové veřejné dopravy a 
plánované je i zlepšení dopravní dostupnosti vybraných lokalit veřejnou dopravou. Zároveň ale došlo 
v provozu Pražské integrované dopravy od 1. září 2012 k výrazným změnám. Na základě vyhodnocení 
přepravních průzkumů došlo k omezení či zrušení nejméně vytížených linek, naopak nejvíce vytížené 
linky se neměnily vůbec nebo jen minimálně. Cílem bylo kromě zjednodušení a zpřehlednění sítě 
linek i jejich napřímení, omezení souběhů autobusových linek, odlehčení úseků metra nebo tramvají 
v centru, omezení nebo zrušení málo využívaných linek, zavedení páteřních tramvajových a 
autobusových linek a celková optimalizace sítí městské hromadné dopravy.  

Provedené změny ale nebyly doporučeny experty (odborníci z dopravní fakulty ČVUT), kteří mají 
k novému systému výhrady. Podle odborníků chybí pro páteřní autobusové linky v Praze vhodné 
podmínky, jako je dostatek preferenčních pruhů a semaforů. Zpochybňují také výši očekávaných 
úspor. Pohledy uživatelů jsou reprezentovány protesty radnic a starostů, kteří se dožadují zvýšení 
počtu spojů. Ke zhoršení dostupnosti (delším intervalům mezi spoji a snížení počtu linek) došlo 
především v Praze 4 a v okrajových částech hlavního města. I v tomto případě byly tedy realizovány 
aktivity, které mohly posílit atraktivitu veřejné dopravy (mnohé rekonstrukce i výstavby, zefektivnění 
systému MHD), zároveň ale opět probíhaly i akce, které zatraktivnění minimálně nenapomáhají. 
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Integrovaná doprava 

V dokumentu operačního programu je zmíněno, že dochází k postupnému vzniku systému Pražské 
integrované dopravy. Regionální plán Pražské integrované dopravy34 ale stále zdůrazňuje potřebu 
koordinovat činnosti jednotlivých subjektů navzájem a realizovat tak skutečně integrované řešení 
dopravní obsluhy a její infrastruktury. Stále rostoucí přepravní nároky obyvatel spolu s výstavbou 
nových obytných celků v okrajových částech Prahy a v jejím okolí jsou hlavními důvody, proč by se 
měla prohloubit integrace veřejné dopravy v Praze a okolí. Uspořádání Prahy a Středočeského kraje 
generuje silné vzájemné dopravní proudy, které nelze efektivně řešit odděleně.  

Akutní potřebu provázaně řešit veřejnou dopravu na území obou samosprávních celků dokladuje 
stále rostoucí individuální automobilová doprava na profilech společné hranice stejně jako 
nekoordinovaná (neintegrovaná) příměstská autobusová doprava – v současné době existují na 
území Prahy a Středočeského kraje oddělené, navzájem souběžné dopravní systémy PID (Pražská 
integrovaná doprava), SID (Středočeská integrovaná doprava) a nezaintegrované linky – především 
část železnice a tzv. pravidelná autobusová doprava ve Středočeském kraji s přesahem do Prahy. 

Na území obsluhovaném PID je od roku 1993 prohlubována vzájemná integrace jednotlivých druhů 
dopravy a postupně optimalizována dopravní síť, komplikace však vznikají především v lokalitách 
obsluhovaných SID nebo PAD, a to i na území Prahy (např. oblast Dejvic). Především železnice může 
pomoci situaci řešit a má velký potenciál nárůstu poptávky. Je tedy třeba vytvořit společný 
integrovaný dopravní systém pro oba kraje, požadavky z celé řady lokalit na území Středočeského 
kraje na zapojení do PID tuto intenzivní potřebu potvrzují. Integrované a koordinované řešení 
dopravní obsluhy přinese nejen lepší a efektivnější spojení pro obyvatele obou krajů, ale bude i 
významným signálem pro investice do infrastruktury, především do železnice, jež má být hlavním 
spojovacím prvkem obou krajů. 

4.1.2 Informační a komunikační technologie 

Informatika dnes prostupuje všechny oblasti života člověka, obce i celé společnosti. Nové informační 
technologie usnadňují komunikaci orgánů města s ostatními orgány veřejné správy a ostatními 
subjekty ve městě i mimo něj. Rozsáhlá základna výzkumu, vývoje a vzdělávání, která je v Praze 
přítomna, musí být motorem rozvoje znalostní ekonomiky a služeb a sehrát nezastupitelnou roli v 
prosazování nových trendů. Úloha Prahy jako inovačního a iniciačního centra republiky by měla být 
naplňována, a to při využití nadprůměrné kvalifikace jeho obyvatel a využití kvalitních informačních 
technologií. 

Text operačního programu se k situaci v oblasti informačních a komunikačních technologií vyjadřuje 
následujícím způsobem: 

V dokumentu je zmíněno, že na Prahu se soustředí pozornost a zájem významných zahraničních 
producentů informačních a komunikačních technologií (ICT), kteří v Praze umisťují své pobočky. 
Hlavní město je nejvýznamnějším uzlem národní internetové sítě a přes uzly umístěné v Praze se 

                                                            

34 Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 – 2016 
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uskutečňuje větší část mezinárodní konektivity. Prudký rozvoj zaznamenává i bezdrátová 
komunikace.  

V mezinárodním srovnání však Praha dle programového dokumentu dosud nedosáhla úrovně států s 
vyspělou ekonomikou (počet domácností připojených k internetu nedosahuje ani průměru EU – 25, 
pouze 42 % v roce 2004), zaostává zejména v oblasti vysokorychlostního připojení k internetu. 
Počátkem roku 2005 měla jen cca třetina připojených domácností vysokorychlostní internet. 
Rychlejšímu rozvoji elektronických komunikací bránila vysoká cena připojení k internetu, 
nerovnoměrně rozvinutá komunikační infrastrukturní síť (optické sítě) a také nedostatek 
dostupných aplikací ICT pro obyvatelstvo a MSP. Nerozvinuté je zvláště zavádění kapacitních 
(optických) přípojek do obytných domů a menších firem. Přičemž ale zaznamenán byl prudký rozvoj 
pokrytí území sítěmi bezdrátovými.  

Přestože podrobnější statistické šetření o situaci v Praze chybí, v programovém dokumentu je na 
základě ostatních statistik a odhadů uváděno, že možnost přístupu k internetu má v hlavním městě 
téměř 100 % domácností. Využití možnosti připojení je však nižší; 19 % domácností v ČR, v Praze pak 
cca dvojnásobek. Pravidelně používá v roce 2005 internet 32 % dospělé populace ČR, což je téměř 
50 % nárůst oproti roku 2002. Také v tomto případě můžeme předpokládat, že v Praze je tento nárůst 
nadprůměrný. 

Dle textu dokumentu došlo během roku 2005 ke zvýšení aktivit producentů ICT, provozovatelů sítí a 
poskytovatelů internetových služeb vč. bezdrátového internetu, a to jak v nabídce 
vysokorychlostního připojení a budování bezdrátových sítí, tak i v oblasti snižování cen, které jsou 
považovány za hlavní překážku zavádění a využívání internetu obyvateli ČR i Prahy. V roce 2007 tento 
trend pokračuje. 

Můžeme říci, že trendy, které byly formulovány v textu operačního programu při jeho tvorbě v oblasti 
informačních a komunikačních technologií se z většiny potvrdily. Strategický plán hl. m. Prahy 
definuje také jako silnou stránku města zlepšené napojení Prahy na kontinentální i celosvětovou 
komunikační a informační síť. Zároveň je jako příležitost v analýze socioekonomické situace Prahy35 
definován rychlý rozvoj nabídky v oblasti informačních a komunikačních technologií, čehož by mělo 
město maximálně využít.  

Změny v oblasti  

1. Připojení k internetu 

V oblasti připojení domácností k internetu dochází v EU i v ČR k rychlému rozvoji. V počtu domácností 
připojených k internetu byla Praha v roce 2010 na průměru EU-27, připojených k internetu je tedy 
27 % domácností.  

V programovém dokumentu byl definován problém nízkého zastoupení připojení domácností 
k vysokorychlostnímu internetu, kde Praha výrazně zaostávala. V tomto ohledu hlavní město již 
předehnalo průměrné hodnoty za EU-27, kde bylo v roce 2010 celkem 61 % domácností připojených 

                                                            
35 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
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širokopásmovým připojením k internetu, zatímco v Praze to bylo 62,2 % (a v roce 2011 již 70 % 
domácností)36. Problém definovaný v programovém dokumentu, kdy měla pouze třetina připojených 
domácností vysokorychlostní internet, byl tedy z velké částí vyřešen.  

2. Dostupnost internetu 

Dostupnost internetu pro jednotlivce byla už v době plánování programu poměrně dobrá. 
Z následujících statistik ale vyplývá, že v průběhu času dochází k dalšímu zlepšování. Z hlediska 
operačního programu je důležitý např. ukazatel podílu obecních úřadů poskytujících občanům přístup 
k internetu v prostorách úřadu, který vzrostl z 53,4 % v roce 2008 na 62,1 % v roce 2010. Stejně tak 
vzrostl i podíl úřadů poskytujících bezplatný bezdrátový internet prostřednictvím WIFI sítě.  Nárůst 
využívání informačních a komunikačních technologií dokumentují i statistiky týkající se podílu 
ordinací využívající informačních technologií, kde dochází k výraznému nárůstu. Za zmínku stojí i 
vývoz ICT zboží z Prahy, který ve svém objemu dosáhl hodnoty 140 % oproti roku 2008.  

Tabulka 19: Vývoj ukazatelů dostupnosti informačních a komunikačních technologií  

 2008 2009 2010 

Počet PC na 100 žáků v základních školách (1. stupeň) 14,4  14,5  15,6  

z toho s připojením k internetu 13,4  13,8  14,8  

Obecní úřady poskytující občanům (v %)       

přístup k internetu v prostorách úřadu 53,4  53,4  62,1  

bezplatný bezdrátový internet prostřednictvím WIFI sítě 13,8  15,5  17,2  

Samostatné ordinace lékařů mající (v %)       

připojení k internetu 69,8  75,9  79,2  

vlastní webové stránky 22,2  26,0  30,1  

zdravotnickou dokumentaci na PC 69,4  71,2  73,0  

zdravotnickou dokumentaci na internetu 5,1  6,3  7,8  

IT odborníci       

počet (v tis.) 32,6  33,1  37,9  

průměrná hrubá měsíční mzda (Kč) 54 427  54 158  53 972  

Studenti vysokých škol v oboru informatika 2 986  3 213  3 237  

Vývoz ICT zboží celkem (mil. Kč) 23 396  29 575  32 448  

z toho počítače a periferní zařízení  13 174  12 024  18 846  

Zdroj: ČSÚ 

3. Komunikační infrastrukturní síť (optická síť) 

Od roku 2001 začala společnost InWay, a.s. budovat metropolitní páteřní optickou síť v Praze. Síť byla 
zprovozněna v roce 2004, přičemž v té době byla tvořena přibližně šedesáti kilometry tras, tedy 
kolem 5 700 km optických vláken. Sloužila pro poskytování služeb internetové konektivity na bázi 
Ethernetu s kapacitou 10 až 1000 Megabitů za sekundu a pro provoz hlasových služeb. 

Českého operátora koupila v roce 2005 společnost Dial Telecom a.s. Akciová společnost Dial Telecom 
provozuje rozsáhlou infrastrukturu tvořenou kabely s optickými vlákny a chráničkami pro tyto optické 

                                                            
36 ec.europa.eu/eurostat 
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kabely. Tato páteřní infrastruktura zahrnující metropolitní, republikovou a mezinárodní optickou síť 
tvoří základ pro provoz vyšších vrstev sítě. Díky této síti je ČR napojena na ostatní národní sítě. 
Společnost je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s 
garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě. 
Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom v rámci České republiky činí 
v současnosti 4 600 kilometrů. Dial Telecom patří mezi významné partnery zahraničních peeringových 
center. 

Metropolitní páteřní optickou síť společnost dobudovala společnost Dial Telecom do roku 2012 na 
185 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optickými vlákny v rámci metropolitní sítě v Praze37. 
Společnost nyní nabízí rychlosti až 1 300 Mb/s v 5GHz pásmu a 450 Mb/s ve 2,4GHz pásmu. Oproti 
roku 2004 došlo tedy ke ztrojnásobení délky trasy a k více než zdvojnásobení počtu kilometrů 
natažených optických vláken. Síť společnosti Dial Telecom má v Praze umístěné také centrální 
dohledové centrum. 

4.1.3 Životní prostředí a energetika 

Praha dlouhodobě patří z hlediska životního prostředí k nejvíce poškozeným regionům ČR. Krize 
životního prostředí města započala již v polovině 60. let. Dopady průmyslové výroby na kvalitu 
prostředí se v Praze daří od poloviny 80. let výrazně omezovat. Hlavní město Praha a jeho Rada i další 
orgány města přikládají velký význam samotné ochraně a péči o životní prostředí v Praze38. 

Text operačního programu se k situaci v oblasti životního prostředí vyjadřuje k následujícím složkám, 
které byly podporované v programovém období 2007-2013:  

Programový dokument operačního programu upozorňuje na to, že stěžejním problémem životního 
prostředí Prahy zůstává znečištění ovzduší, částečně i vlivem terénních podmínek v pražské kotlině. 
Během posledních let citelně narůstají emise znečišťujících látek produkovaných automobilovou 
dopravou. V roce 2003 byla na 90 % území města překročena alespoň jedna roční limitní hodnota 
kvality ovzduší.  

Dále je zmíněno, že Praha je nejpostiženějším regionem ČR také z hlediska nadměrného hluku. 
Podobně jako u kvality ovzduší má i zde rozhodující vliv pozemní doprava, která se na celkovém 
hlukovém zatížení podílí zhruba 90 %. Přispívá k tomu také místy neuspokojivý stav povrchu vozovek 
a nízký stupeň realizace protihlukových opatření.  

Další oblastí životního prostředí města je čistota vodních toků, která se dle dokumentu na území 
města postupně zlepšuje, jejich vodohospodářský, ekologický a rekreačně-estetický význam je však 
kvalitou vody stále limitován. Řeka Vltava (v Praze-Podolí) spadala podle celkového hodnocení jakosti 
tekoucích povrchových vod v roce 2004 do III. třídy čistoty (znečištěná voda), nejvodnatější pražský 
přítok Vltavy - Berounka do IV. třídy (silně znečištěná voda). Menší pražské toky se dlouhodobě 
pohybují celkově ve III. až V. kategorii čistoty, přičemž varující je i pokles jejich vodnosti (růst teplot 

                                                            
37 http://www.dialtelecom.cz 
38 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
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v zástavbě, zhoršování odtokových poměrů nevhodným odvodněním vedoucí k vysoušení města). 
Větší pozornost by také měla být věnována ochraně vodních zdrojů a pramenišť, stejně jako zajištění 
dostatečné čistoty rekreačních vodních ploch.  

Dokument definuje, že mezi klíčové priority města patří dokončení systému protipovodňové ochrany 
území včetně vhodných opatření na menších tocích.  

Město Praha se potýká s úbytkem zeleně a jejím a nerovnoměrným rozložením, přičemž relativně 
nejproblematičtější je úbytek zeleně v širším centru města a jiných hustě obydlených nebo „sociálně 
frekventovaných“ částech Prahy, kde je tlumící efekt zeleně nejpotřebnější. V době zpracování 
Programového dokumentu bylo v rámci soustavy Natura 2000 v Praze vymezeno 8 evropsky 
významných lokalit.  

Dokument dále zmiňuje, že kvalitu městského prostředí v Praze snižuje řada neudržovaných, 
nevyužívaných nebo nevhodně využitých ploch tzv. brownfields, přičemž tyto plochy zabírají téměř 
1,5 % rozlohy města (veškeré plochy určené k transformaci pak 4 %). Specifickým typem pražských 
brownfields jsou rozsáhlé pozemky Českých drah, jejichž budoucí využití není většinou ještě 
vyjasněno. Velkým problémem také zůstávají staré skládky a ekologické zátěže, kterých bylo v Praze v 
letech 1995 až 2000 evidováno asi 1 600.  

Pražská sídliště představují téměř 38 % městského bytového fondu a jsou domovem pro více jak 40 % 
obyvatel města. Dle textu operačního programu vyžaduje většina sídlišť mj. revitalizaci veřejných 
prostor, aby se stala plnohodnotnou součástí města.  

Úroveň využití potenciálu obnovitelných zdrojů energie je dle textu operačního programu v Praze 
stále velmi nízká, podobně jako v celé ČR. V pražských podmínkách lze obnovitelné zdroje reálně 
použít zejména pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v objektech.  

 

Lze konstatovat, že nedostatky, které byly formulovány v textu operačního programu v oblasti 
životního prostředí, jsou podmíněny několika faktory, přičemž OPPK má často možnost ovlivňovat 
pouze omezený podíl z nich. Problémy zmíněné výše se daří plnit nerovnoměrně a jen částečně, mj. 
s ohledem na jejich multipodmíněnost. Principy řešení současné situace jsou definovány 
v aktualizovaném Strategickém plánu hl. m. Prahy, který zdůrazňuje nutnost mezioborového přístupu 
k environmentálním problémům, tj. zejména sepětí s koncepcí dopravy a ekologicky fungujícími 
systémy technické infrastruktury.  

Změny v oblasti  

1. Nadměrná hluková zátěž 

Dle SWOT analýzy39 je jednou ze slabých stránek města zatížení prostředí hlukem z dopravy i dalších 
aktivit. Ve vývoji nadměrné hlukové zátěže v Praze zdá se, dochází k pozastavení růstu zátěže, 
realizována jsou některá místní opatření napomáhající zlepšení stavu v daných lokalitách. Na 

                                                            
39 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
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nejrušnějších komunikacích v Praze dosahuje hlukové zatížení ale stále hodnot téměř 80 dB40, 
přičemž již hodnota 55 dB je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) považována za nejvyšší 
hladinu trvalé hlukové zátěže. V dokumentu Praha životní prostředí 201041 se konstatuje, že ve 
srovnání s jinými českými městy, je automobilová doprava v Praze výjimečná v nadprůměrně 
vysokých intenzitách a dopravních výkonech. Z provedených hlukových každoročních sčítání vyplývá, 
že v letech 2008 a 2009 došlo k pozastavení nárůstu intenzit, které byly od roku 1990 
zaznamenávány. V roce 2010 došlo již pouze k mírnému zvýšení v průměru o 4,6 % ve srovnání s 
předcházejícím rokem. V Praze došlo k realizaci mnohých protihlukových opatření, přičemž tato 
opatření byla prováděna jednak v rámci doporučení „Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci 
Praha 2008“ a jednak v rámci plnění opatření dle harmonogramů odstraňování staré hlukové zátěže 
vypracovaných TSK a DPP.  

Mimo působnost OPPK byly realizovány další aktivity napomáhající snížení hlukové zátěže. Jednalo se 
především o výměny stávajících oken (na náklady MHMP), výměny dlážděných povrchů za tišší 
asfaltové a jiné opravy a údržby povrchů (v průběhu roku 2010 realizováno staveb za cca 690 mil. Kč). 
Kromě uvedených aktivit byla realizována řada organizačních opatření, mezi která patří např. snížení 
rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel. Na snížení hladiny hluku mají vliv také rekonstrukce 
tramvajových tratí Dopravního podniku hl. m. Prahy, jimž se věnuje předchozí kapitola. 

2. Jakost vody 

Dle novějších analýz stavu vodních toků v Praze lze vyhodnotit, že dochází k postupnému mírnému 
zlepšování stavu kvality vody. Jakost vody je analyzována na základě sledovaných skupin ukazatelů, 
hodnocené ukazatele jsou členěny do pěti skupin. O celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje 
pak nejhorší klasifikace ze skupiny. Na velkých tocích je naprostá většina ukazatelů klasifikována mezi 
I. – III. stupněm hodnotící škály, tedy jako voda neznečištěná či mírně až středně znečištěná. Ke 
zlepšení došlo především v kategoriích obecné, fyzikální a chemické ukazatele (posun 2 sledovaných 
toků z kategorie IV. do kategorie III., i když v případě Berounky došlo ke zhoršení z IV. na V. kategorii 
kvůli jednomu problematickému indikátoru)42. Zlepšení mezi roky 2008-2010 bylo především 
v kategoriích mikrobiologické a biologické ukazatele, které nebyly dříve sledovány. Na malých tocích 
byla situace obecně horší, větší počet indikátorů dosahoval hodnot kategorie V. – velmi silně 
znečištěná voda a IV. – silně znečištěná voda, přičemž do roku 2009 došlo ke snížení počtu těchto 
negativních kategorií43. Nadále je také identifikován problém vysoušení města a příměstské krajiny 
vlivem růstu teploty v zástavbě a zhoršováním odtokových poměrů nevhodným odvodněním území. 
V Praze byl realizován projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží (2003 – 2010, celkem 31 
lokalit)44 a projekt Potoky pro život. Také je stále doporučováno zajistit dostatečnou čistotu 

                                                            
40 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí  
41 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 
42 Praha životní prostředí 2010; Praha životní prostředí 2009; Praha životní prostředí 2005.  
43 Praha životní prostředí 2009; Praha životní prostředí 2005. Vyhodnocení jakosti vody v drobných vodních tocích (potocích), 

včetně zařazení do příslušných tříd jakosti, nebylo odborem ochrany prostředí MHMP za rok 2010 provedeno samostatně 
ani ve dvouletém období 2009-2010 a bude zajištěno v rámci hodnocení dvouletého období 2010-2011. Toto vyhodnocení 
bude obsaženo v ročence Praha ŽP 2011, která ještě nebyla v době zpracování zprávy k dispozici. 

44 PROGNÓZA, KONCEPCE A STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V PRAZE 
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rekreačních vodních ploch i toků (jelikož rekreačně-estetický význam některých lokalit je kvalitou 
vody stále limitován), aby mohla být využita jejich ekologická i rekreační funkce45. V Praze je tedy 
stále situace nedořešena a oblasti revitalizace vodních toků a ochraně vodních zdrojů a pramenišť je 
potřeba věnovat pozornost.  

3. Protipovodňová ochrana 

V roce 2010 probíhaly práce na zbývající části protipovodňové ochrany v rámci etapy 0007 Troja. Tím 
je hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod Vltavy a Berounky46, i když část etapy 0007 je 
napojena na městský okruh a její dokončení se tak předpokládá v roce 2014. Pro dokončení celé linie 
ochrany dále zbývá část etapy 0006 – Velká Chuchle. V rámci projektů OPPK mělo dojít k realizaci 
protipovodňových opatření na menších vodních tocích. Realizován byl např. projekt revitalizace 
Nábřeží Dr. Edvarda Beneše na Vltavském nábřeží. Dle provedených analýz47 již není problematika 
protipovodňových opatření mezi hlavními problémovými oblastmi HMP.  

4. Systém městské zeleně 

Na území města je vymezen městský systém zeleně. Jeho přínos je podmíněn dlouhodobou stabilizací 
v území, realizací jeho dosud nefunkčních částí, rozšiřováním a doplňováním úměrně nárůstu nových 
urbanizovaných ploch48. Bilance ploch podle evidence ČÚZK pro Prahu v roce 2010 dokumentuje 
další, avšak pouze mírný a zpomalující se nárůst zastavěných ploch (jejich podíl činil na konci roku 
2010 cca 10,2 % z celkové rozlohy města, od roku 1990 nárůst celkem 770 ha), a to převážně na úkor 
zemědělské půdy. Pozitivním jevem ve městě jsou také každoroční přírůstky pozemků lesních ploch 
(v roce 2010 nárůst o 59 ha oproti roku 2009 a celkem 231 ha od roku 1990)49. Dle publikace 
Indikátory udržitelnosti rozvoje50 se tak zvyšuje podíl ploch zeleně z celkové rozlohy města – z 23,0 % 
v roce 2007 na 24,5 % v roce 2012 a také nově sledovaný ukazatel podíl obyvatel s pěší dostupností 
do zeleně do 5 minut, který od roku 2010 do 2012 stoupl z 80,7 % na 82,3 % obyvatel. S přibývajícím 
počtem obyvatel ale klesá celková výměra ploch zeleně na obyvatele z 107,0 (2007) na 
95,4 m2/obyvatele (2012). V rámci vytvoření soustavy Natura 2000 bylo vládními nařízeními k 
31. 12. 2010 schváleno na území města celkem 12 evropsky významných lokalit. Počet významných 
lokalit Natura 2000 tedy vzrostl o 50 % oproti době tvorby Programového dokumentu OPPK (rok 
2007). V Praze je zároveň velké množství jiných chráněných přírodních památek (dle publikace Praha 
– životní prostředí 2010 se jedná o 90 maloplošných zvláště chráněných území, v tom 7 národních 
přírodních památek, 67 přírodních památek a 15 přírodních rezervací). V dokumentu Praha – životní 
prostředí 2010 je kladně hodnocena zvyšující se plocha lesních porostů na území města a také plocha 
parků, které se dle dokumentu významně zkvalitnily z hlediska údržby zeleně a péče o nevyužité 
parkové plochy. V Analýze socioekonomického rozvoje51 je jako jedna z příležitostí definována také 

                                                            
45 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
46 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 
47 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
48 PROGNÓZA, KONCEPCE A STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY V PRAZE 
49 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 
50 Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
51 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
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revitalizace městské a příměstské zeleně v souvislosti s intenzivnějším vnímáním její ekostabilizační 
funkce. 

5. Brownfields 

Situace v oblasti městské zeleně se tedy zlepšuje, ale město stále sužuje problém s nevyužívanými a 
zdevastovanými plochami a objekty – tzv. brownfields. Základní charakteristikou brownfields je, že je 
nelze vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces jejich regenerace52. Ve vnitřním městě 
zůstávají pozemky a nemovitosti, které ztratily svoji funkci a využití a často mají určitý typ ekologické 
zátěže. Ač je jedním z cílů Národní strategie regenerace brownfieldů maximální zapojení dostupných 
evropských zdrojů pro regeneraci brownfieldů v programovacím období 2007 – 2013, byl v rámci 
OPPK realizován pouze jeden projekt částečně zaměřený na regeneraci brownfields (prioritní téma 
sanace průmyslových areálů a kontaminované půdy, projekt Nový centrální park MČ Praha 19, který 
řešil problém zdevastovaná oblasti bývalé zahrádkářské kolonie). 

Problémové využití rozvojových příležitostí na místech výrobních a provozních areálů je definováno 
jako jedna ze slabých stránek Prahy53. V posledních dvaceti letech došlo na území Prahy k regeneraci 
brownfields zejména na Smíchově a ve Vysočanech, dále pak v okolí Holešovic, Libně, v Karlíně a na 
Rohanském ostrově, případně v oblasti Manin (projekty jako Lighthouse, O2 Arena, River Garden, 
apod.). Z aktuální zprávy o stavu životního prostředí v Praze54 vyplývá, že podíl dosud realizované 
transformace brownfields se zvyšuje, ale pohybuje se zatím jen kolem cca 3,5  % z celkových ploch 
určených k novému využití. Velká většina z celkových 157 brownfields na ploše 15,9 km 2 v Praze je 
však dle zprávy již předmětem zájmu investorů a developerů a propracované projekty na jejich využití 
se připravují. Druhá část roku 2010 zaznamenala značné zbrzdění investic do staveb, a to zejména do 
bytové výstavby uvnitř města, vlivem dluhové krize v Eurozóně také někteří investoři odstoupili od 
plánovaných projektů regenerace.  

Z národní strategie regenerace brownfieldů vyplývá, že vhodná regenerace nabízí nové příležitosti 
pro podnikatelské subjekty, a tím i nárůst ekonomické aktivity v regenerované oblasti spojené s 
tvorbou nových pracovních míst a odstraňováním environmentálních zátěží. Specifickým typem 
pražských brownfields jsou rozsáhlé pozemky Českých drah, nejvýznamnější připravované změny 
čekají rozsáhlé plochy Nádraží Praha-Bubny, Nákladové nádraží Praha-Žižkov, bývalé Libeňské doky u 
přístavu a území bývalého cukrovaru v Modřanech.  

6. Energetické úspory 

Praha má zpracovaný strategický dokument Územní energetická koncepce hl. m. Prahy (ÚEK), který je 
základním dokumentem města v oblasti rozvoje zásobování palivy a energií a vytváření podmínek pro 
zvyšování účinnosti při využití energie z klasických i obnovitelných zdrojů. Akční plán k realizaci ÚEK 
pro roky 2007-2010 stanovuje jako jednu z prioritních oblastí podporu využití obnovitelných a 
druhotných zdrojů energie, energetické využití odpadů (bioplyn, kogenerace) atd. Dle strategického 

                                                            
52 Národní strategie regenerace brownfieldů 
53 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
54 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 
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plánu Prahy55 je potřeba podpořit úplný a trvalý přechod od neekologických, především pevných a 
kapalných paliv k centrálním zdrojům vytápění nebo jeho ekologicky šetrnějším lokálním formám 
(zemní plyn, obnovitelné zdroje energie), což je aktuální zejména pro historické jádro a některé 
okrajové části města s převažujícím venkovským typem zástavby. Podpora energetických úspor a 
využívání ekologicky šetrných obnovitelných zdrojů energie a surovin je v souladu s celoevropským 
trendem. V Praze byl mezi lety 1994 - 2011 spuštěn program Čistá energie Praha (dříve Program 
dotací hl. m. Prahy na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů). Cílem 
poskytovaných dotací je motivační působení na vlastníky či nájemce bytů k přeměně původních 
topných systémů (zejména na tuhá paliva) na ekologická topná média a využití obnovitelných zdrojů 
energie56. V programu bylo na počátku podpořeno až 11 tis. bytových jednotek, v posledních 
10 letech se počet podpořených bytů pohyboval okolo 300 – 400 za rok. Program se vedle ostatních 
programů na ozdravění ovzduší v celkovém efektu podílí na poklesu emisí znečišťujících látek na 
území hl. m. Prahy a plní svou motivační úlohu k ekologickému chování občanů města v oblasti 
energetických zdrojů pro domácnosti. 

Dále byl Ministerstvem životního prostředí vyhlášen v dubnu 2009 program Zelená úsporám, který 
působil v celé ČR a byl zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v 
novostavbách a do instalací zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů 
energie. Program je k roku 2012 ukončen. V roce 2010 bylo možné žádat v programu také o dotaci na 
zateplení budov veřejného sektoru, avšak v této oblasti nebyly do konce roku 2011 podpořeny žádné 
žádosti57. Celková předpokládaná roční redukce emisí CO2

 v ČR ke konci roku 2011 by realizací 
úsporných opatření měla být 760 738 tun. V žádostech má minimální podíl výstavba v pasivním 
energetickém standardu. Nejvyšší redukce emisí CO2 bude dosažena ve Středočeském, 
Moravskoslezském a Jihočeském kraji. 

V letech 2003–2004 byly zpracovány energetické audity budov v majetku hl. m. Prahy, především na 
bytové domy, ale také na budovy úřadů, škol, sociálních ústavů, domovů důchodců apod. Realizací 
opatření navrhovaných energetickými audity by bylo možné při vynaložení investičních prostředků v 
celkové výši 4,5 mld. Kč dosáhnout úspor více než 22 % spotřeby energie. Ke konci roku 2010 bylo 
realizováno 410 opatření s náklady 1,5 mld. Kč. Realizací zateplování budov jsou dosahovány úspory 
energie ve výši až 50 %. Pro financování opatření jsou využívány také prostředky ze strukturálních 
fondů EU (OPŽP)58. 

Spotřeba paliv a energie v hl. m. Praze, sloužící pro uspokojování potřeb na otop a ohřev teplé vody, 
má sestupný trend, vlivem restrukturalizace hospodářství, výrazné plynofikace (hustá síť), využívání 
tepla z elektrárny Mělník I (tj. zdroj mimo území města) atd. Naopak spotřeba elektrické energie 
neustále roste (i přes letní měsíce např. používáním klimatizace)59. Trend spotřeby paliv a energie 

                                                            
55 Strategický plán hl. m. Prahy – aktualizace 2008 
56 http://www.praha.eu  
57 Výroční zpráva programu Zelená úsporám za rok 2011 
58 Praha životní prostředí 2010 – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí 
59 Praha – udržitelná energie 
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v domácnostech kopíruje celkový trend, výrazný pozitivní efekt má program Čistá energie Praha i 
program Zelená úsporám60.  

Vývoj spotřeby elektřiny, plynu a tepla, 1993-2009 

 

Zdroj: Praha – udržitelná energie 

Dle socioekonomické analýzy Prahy z roku 201061 město stále nedostatečně využívá obnovitelné 
zdroje energie pro vytápění a ohřev teplé vody a je tedy potřeba se na tuto oblast dále zaměřit.  

4.1.4 Podnikání 

Malí a střední podnikatelé hrají v současnosti významnou úlohu při vytváření nových pracovních 
příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje. Evropská unie 
považuje tento sektor za páteř evropské ekonomiky a hybnou sílu inovací, zaměstnanosti a sociální 
integrace62. 

Text operačního programu se k situaci v oblasti podnikání v Praze vyjadřuje následujícím způsobem: 

V textu je zdůrazněno, že se Praha prosadila v konkurenci evropských velkoměst a dlouhodobě si udržuje 
dobré ratingové hodnocení pro investování (Standard Poor´s, stupeň A-).  

Vytvářený hrubý domácí produkt (HDP) v Praze se v době vzniku programového dokumentu OPPK blížil 
25 % celostátního objemu (23 % v roce 2004) a na jeho území se realizovala více než jedna pětina všech 
investic ČR. V přepočtu na jednoho obyvatele překračuje objem HDP v Praze více než dvojnásobně průměr 
ČR (201,8 % v roce 2004). Region NUTS II Praha je ekonomicky nejsilnějším regionem nových členských 
států EU a jedním z nejvýkonnějších ve střední Evropě. 

Charakteristickým znakem vývoje ekonomiky Prahy je dle dokumentu dlouhodobé posilování obslužné 
sféry a pokles podílu výrobních odvětví. Hlavní osu ekonomiky Prahy představují terciární odvětví jako 
obchodní, dopravní, skladové a telekomunikačních činnosti. Sektor služeb produkuje 80 % regionálního 
HDP, podíly terciárních odvětví z pohledu zaměstnanosti jsou obdobné. 

Text operačního programu dále zmiňuje cestovní ruch jako významnou součást pražské ekonomiky. V 
roce 2005 využily téměř 4 mil. návštěvníků ze zahraničí pražské ubytovací kapacity a počet přenocování 

                                                            
60 Praha – udržitelná energie 
61 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
62 Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v rámci příští výzvy OPPK – 3.3 
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dospěl k hranici 11,5 mil. Turistiku podpořily v uplynulých letech rozsáhlá výstavba velmi kvalitních hotelů 
i zprovoznění nového odbavovacího terminálu letiště Praha - Ruzyně. Zatím nebyly zcela překonány 
některé problémy v oblasti kvality nabízených služeb a nabídky nových produktů cestovního ruchu 
podněcující opakované návštěvy. 

Celkový počet existujících ekonomických subjektů v Praze se stále zvyšuje, i když se tempo po roce 2000 
snížilo. Na území Prahy je registrováno téměř 18 % ekonomických subjektů z celkového počtu ČR.  

Dle dokumentu k OPPK existuje řada bariér dalšího rozvoje podnikatelského prostředí v Praze a to jak na 
celostátní úrovni, tak na úrovni města (např. informace pro nové investory, spolupráce uvnitř 
podnikatelského sektoru a součinnost s výzkumnou sférou). V mezinárodním měřítku jsou oceňovány 
některé důležité faktory podnikatelské atraktivity Prahy (cena pracovní síly, růst nabídky kancelářských a 
provozních ploch, podmínky zajišťované pro podnikatele z úrovně vlády aj.), které posunuly zřetelně 
Prahu v kontinentálním pořadí atraktivity pro podnikání. Byly také označeny některé méně příznivé 
faktory, jejichž negativní vliv nebyl doposud překonán (nedostatečné napojení města na evropské 
dopravní sítě, problémová orientace na regionálním trhu pro nově příchozí i zde již působící podnikatele, 
začínající nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v některých oborech).  

Další možné zlepšení je v textu operačního programu definováno jako vytváření legislativních, 
ekonomických, organizačních a dalších podmínek pro podnikání vč. specifických přístupů při aplikaci 
inovačních poznatků, které musí respektovat mj. velikostní strukturu podnikatelských subjektů. V Praze je 
zřetelná tendence ke koncentraci (za poslední tři roky se zvýšil počet organizací s více než 250 
zaměstnanci ze 436 na 490) a u firem s počtem zaměstnanců 1 - 49 v průběhu posledního roku sledování 
došlo ke snížení o více než 7 %. 

Česká republika se již stala zemí, ve které má další charakter vývoje sektoru malého a středního 
podnikání, vzhledem k jeho významu v ekonomice, podstatný dopad na celkový ekonomický a tím 
i sociální vývoj země a jednotlivých jejich regionů. 

1. Malé a střední podniky 

Malí a střední podnikatelé budou hrát i nadále v české ekonomice klíčovou roli především v oblasti 
růstu HDP, zaměstnanosti a zahraničního obchodu. Je proto nutné, aby konkurenceschopnost malých 
a středních podniků byla založena především na inovační konkurenční výhodě63.  

Zásadním strategickým dokumentem, který vymezuje věcný, finanční a prováděcí rámec pro 
směřování opatření je Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020. 
Globálním cílem strategie je „kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti 
MSP založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání (upgrading 
MSP k podnikání založenému na inovační konkurenční výhodě a posunu výše v hodnotových 
řetězcích), internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a 
snižování energetické náročnosti podnikání.“ 

                                                            
63 Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 
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Dalším dokumentem, který se vztahuje k problematice MSP v hl. m. Praze je Program realizace 
strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015, který v kapitole Konkurenceschopnost 
stanovuje jednotlivé cíle i k nim vedoucí nástroje.  

Ve vývoji organizační struktury v Praze dochází stále k tendencím ke koncentraci. Oproti roku 2005, 
kdy bylo registrováno 490 společností s více než 250 zaměstnanci, došlo v roce 2008 ke zvýšení na 
573 a v roce 2011 až na 584 společností. V roce 2009 se výrazně projevila hospodářská krize a v Praze 
bylo ten rok registrováno pouze 545 společností s více než 250 zaměstnanci. 

Za sektor MSP nejsou v Praze dostupná data o podrobném dělení podniků s inovačními aktivitami 
podle odvětví, je tedy nutné využít data za celý podnikatelský sektor v ČR, která jsou uvedena v 
tabulce níže. Pozitivní je fakt, že v Praze je větší podíl společností, které vykazují inovační aktivity 
(54,6 %) oproti podílu v ČR (51,7 %). Z hlediska velikosti podniku je dle očekávání největší podíl 
inovujících společností mezi velkými podniky, které disponují potřebným kapitálem i dalšími 
kapacitami pro inovace. Podle odvětvové struktury se jako nejvíce inovující jeví podniky z odvětví 
informačních technologií a telekomunikačních činností (nad 70 % podniků v těchto odvětvích 
vykazuje inovační aktivity). Vysoký podíl podniků s inovačními aktivitami vykazují také odvětví 
peněžnictví a pojišťovnictví, výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a ze 
skupiny zpracovatelského průmyslu chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl, 
průmysl skla a stavebních hmot (nad 60 % podniků).   

Tabulka 20: Podíl inovujících podniků v ČR 

  
  

Podniky s inovačními 
aktivitami 

Počet % 

ČR CELKEM 10 623 51,7% 

z toho v Praze 2 340 54,6% 

podle velikosti podniku     

malé  /10-49 zam./ 7 228 46,7% 

střední  /50-249 zam./ 2 545 64,0% 

velké  /250 a více zam./ 850 78,6% 

podle odvětví     

Těžba a dobývání – B /5-9/ 52 39,7% 

Zpracovatelský průmysl –C /10-33/ 6 185 54,0% 

Potravinářský, nápojový a tabákový průmysl /10–12/ 806 56,8% 

Textilní, oděvní, kožedělní a obuvnický průmysl /13–15/ 327 43,6% 

Dřevozpracující a papírenský průmysl /16–18/ 607 45,7% 

Chemický, farmaceutický, gumárenský a plastový průmysl; Průmysl skla a 
stavebních hmot /19–23/ 

1 052 64,6% 

Výroba kovů, hutních a kovodělných výrobků /24–25/  1 236 52,3% 

Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení /26/ 201 66,9% 

Výroba elektrických zařízení, výroba strojů a zařízení j. n. /27–28/ 982 53,6% 

Automobilový průmysl a výroba ostatních doprav. prostředků /29–30/ 268 55,7% 

Výroba nábytku; Ost. zpracovatelský průmysl; Opravy a instalace strojů a 
zařízení /31–33/ 

706 52,4% 
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Podniky s inovačními 
aktivitami 

Počet % 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu –D /35/ 109 42,8% 

Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 
sanacemi – E /36-39/ 

216 44,0% 

Velkoobchod, kromě motorových vozidel – G46 1 879 49,9% 

Doprava a skladování – H /49-53/ 734 36,4% 

Vydavatelské činnosti – J58 119 57,8% 

Telekomunikační činnosti – J61 83 74,1% 

Činnosti v oblasti informačních technologií – J62 543 77,9% 

Informační činnosti – J63 61 62,8% 

Peněžnictví a pojišťovnictví – K /64-66/ 207 64,4% 

Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy – M71 434 43,4% 

Zdroj: ČSÚ 

Podpora MSP mimo OPPK 

V polovině roku 2012 byl opět vyhlášen program „Záruka“ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a 
Českomoravské záruční banky. Jedná se o program pro malé podnikatele s méně než 50 zaměstnanci, 
kteří díky němu mohou získat záruku za bankovní úvěry do výše pěti milionů korun na dobu až šesti 
let. Cílem programu je pomocí zvýhodněných záruk zpřístupnit financování k realizaci 
podnikatelských záměrů malých podnikatelů. 

Hlavní město Praha rozhodlo o nulové valorizaci nájmů z nebytových prostor až do roku 2012. 
Podnikatelům tak bude nájem navýšen pouze o inflaci (za rok 2011 činila míra roční inflace 1,9 %). 
Jedná se o vstřícný počin města, které tím chce podpořit malé a střední podniky. Tento krok města 
k podpoře MSP je podnikatelskými subjekty velmi kladně vnímán. 

Hlavní město Praha v roce 2010 schválilo zřízení Regionální rozvojové agentury, která se měla kromě 
zajišťování marketingu hlavního města zabývat i činnostmi jako např.: 

o poskytování služeb zahraničním investorům 

o vyhledávání a doporučování vhodných investorů 

o projektování, popř. řízení projektů revitalizace území nebo rozsáhlých nemovitostí 

o podporování vzniku podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků 

o poradenské služby 

o podpora rozvoje inovačních technologií a malých a středních podniků, atd.  

Po necelých dvou letech existence byla Regionální rozvojová agentura zrušena. V důvodové zprávě 
k Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy64 je uvedeno, že předmět činnosti daný zřizovací listinou, se 

                                                            
64 Usnesení č. 12/43 k návrhu na organizační opatření související se zrušením příspěvkové organizace Regionální rozvojová 

agentura hlavního města Prahy 
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nedaří naplňovat a dosavadní přehled činností RRA nenasvědčuje tomu, že by tato organizace byla 
přínosem pro hl. m. Prahu65. Problémem tedy nadále zůstává, že mimo dílčí aktivity není vytvořen 
komplexní systém podpory malého a středního podnikání a není plně rozvinut interní informační 
systém v rámci podnikatelského sektoru i nové formy spolupráce, např. klastry66. V této oblasti by 
měla pomoci nově vzniklá akciová společnost Rozvojové projekty Praha, a.s., která je od jara 2012 ve 
100% vlastnictví města. Společnost de facto přebrala agendu RRA HMP a připravuje program 
podpory podnikání. Společnost Rozvojové projekty Praha, a. s. bude implementační agenturou 
některých programů zaváděných HMP. Jedná se například o program Akcelerace – program podpory 
podnikání na území hlavního města Prahy v letech 2012 – 2014, který je zaveden od roku 2013 
a jehož cílem je komplexní a adresná podpora v oblasti podnikání na území hlavního města, 
odstranění bariér a efektivní podněcování změn v této oblasti. Implementačními prostředky podpory 
podnikání jsou Kontaktní centrum, Internetový portál a Manuál pražského podnikatele (Kontaktní 
centrum bude slavnostně otevřeno 16. 1. 2013). Nástrojem finanční podpory pro podnikatele jsou 
tzv. „inovační vouchery“. Magistrát vyčlenil v rozpočtu na rok 2013 pro podporu podnikatelů 
prostřednictvím Inovačních voucherů 10 milionů korun, v rámci této sumy plánuje podpořit zhruba 
100 projektů. 

V územně analytických podkladech z roku 201267 je uveden vývoj sektoru malých a středních podniků 
na další roky s konstatováním, že bez dostatečného impulsu se nezvýší význam tohoto sektoru MSP 
jako propagovaných nositelů inovací a růstu konkurenceschopnosti. Pro spolupráci podnikatelského 
sektoru a správy města na přípravě programů i konkrétních nástrojů podpory bude opětně zahájeno 
budování příslušné organizační struktury. Prosazení nových opatření a záměrů však bude obtížné jak 
ve vztahu ke zdrojům, tak i přetrvávající pasivity. Příprava i následná realizace nové komplexní 
inovační strategie - RIS (zpracované pod gescí městské správy), při využití rozhodujících faktorů 
znalostní ekonomiky, bude muset překonávat některé překážky (často vyplývající z málo 
frekventovaných vazeb mezi jednotlivými aktéry). 

Unie malých a středních podniků realizovala se zástupci MSP anketu, kde se mj. zajímali o to, zda si 
podnikatelé myslí, že „… že stát vytváří zdravé podnikatelské prostředí, které umožňuje dostatečnou 
konkurenceschopnost českých výrobků v zahraničí“? 46 % respondentů se domnívalo, že ano. Jako 
nejčastější překážky bylo uvedeno: problematická vymahatelnost práva a soudnictví, administrativa, 
korupce, legislativa, zdanění, nezájem vrcholných představitelů, rušení ZÚ mimo EU a rigidní trh 
pracovních sil. 

2. Přitažlivost podnikatelského prostředí 

Podnikatelské prostředí představuje jeden ze základních faktorů ekonomického rozvoje. Kvalitní, 
podnikatelsky přívětivé prostředí je jednou z podmínek růstu konkurenční schopnosti podniků a je 

                                                            
65 konkrétní důvody uvedené v důvodové zprávě k Usnesení č. 12/43: Důvodem pro zrušení příspěvkové organizace RRA je 

primárně absolutní nenaplnění předmětu činnosti plynoucí ze zřizovací listiny a to po celou dobu své existence. Nikdy se 
RRA nepodařil navázat kontakt s podnikatelskou veřejností hl. m. Prahy, nezrealizovala žádnou z propagačních či 
marketingových akcií podporujících pozitivní vnímání hl. m. Prahy u široké veřejnosti. Veškerou svou činnost omezila na 
pouhou strohou administrativu spojenou s provozem kanceláře. 

66 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
67 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
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základním předpokladem růstu konkurenceschopnosti ekonomiky. Podnikatelské prostředí je třeba 
chápat jako soubor vnějších faktorů ovlivňujících ekonomické postavení, motivaci a chování 
konkrétních podnikatelských subjektů. Podnikatelské prostředí je tvořeno širokou škálou podmínek 
pro podnikání v oblasti legislativy, institucionální infrastruktury a fungování trhů.  

Hlavní město Praha si dlouhodobě udržuje dobré hodnocení v ratingových ukazatelích. Příkladem 
může být hodnocení mezinárodní ratingové agentury Standard & Poor's (které je zmíněno v i textu 
operačního programu), kde si Praha polepšila z hodnocení A- na aktuální hodnocení A+/A-1 (září 
201268). Některé problémy týkající se faktorů atraktivity Prahy však přetrvávají (dopravní napojení na 
evropskou síť, přístup investorů na trh, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil)69. To se projevuje i 
při srovnání Prahy s jinými velkoměsty. V rozsahu evropského kontinentu (i středoevropského 
regionu) konkurence na „trhu metropolí“ výrazně vzrostla, podle výsledků European Cities Monitor 
dochází k poklesu Prahy na žebříčku evropských metropolí. V roce 2011 se ocitla až na 25. místě 
(z 36 hodnocených evropských měst)70. Dle vyjádření společnosti Cushman & Wakefield je hlavním 
důvodem v propadu Prahy „nízká míra pobídek, která vláda poskytuje nově příchozím, a v poměrně 
vysokých personálních nákladech oproti ostatním zemím střední a východní Evropy“.  

Otevřené podnikatelské prostředí, vysoké hodnocení investorské stability Prahy i rozvinutou sféru 
soukromého podnikání identifikuje Analýza socioekonomického rozvoje Prahy71 jako jednu ze silných 
stránek regionu. V územně analytických podkladech z roku 201272 je uveden vývoj přitažlivosti 
podnikatelského prostředí na další roky s předpokladem, že se částečně zmenší (odstraní?) některé 
nepříznivé dopady identifikovaných bariér podnikatelské atraktivity Prahy (napojení na evropské 
dopravní cesty, telekomunikační vazby), jiné bariéry ovšem přetrvají. 

Samotnými podnikateli byly jako bariéry příznivého podnikatelského prostředí identifikovány jako 
nejproblematičtější faktory: administrativní a legislativní náročnost pro podnikání, trh ovládaný 
zavedenými firmami, vysoké náklady na inovace, špatná dostupnost poradenských služeb veřejných 
institucí a ztížený přístup k finančním zdrojům (půjčky, bankovní úvěry)73. 

4.1.5 Inovace, věda a výzkum 

Při posuzování cílů v oblasti VaVaI, například s vazbou na příští programovací období, je nutno vzít do 
úvahy specifickou oblast VaVaI nejen v České republice, ale především v hlavním městě Praze. 
Situace (a to především v oblasti financování a rozložení VaV infrastruktury) se poměrně zásadním 
způsobem změnila od doby, kdy byl tvořen text OP PK. 

Text operačního programu se specifické situaci v oblasti VaVaI věnuje následujícím způsobem:  

                                                            
68 www.standardandpoors.com/ 
69 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
70 Zdroj: Atraktivita podnikatelského prostředí velkých měst Evropy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické 

koncepce), 2012. Publikace vychází z průzkumu European Cities Monitor, který provádí Cushman & Wakefield. 
71 Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky 
72 Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 
73 Analýza stavu malého a středního podnikání, RegioPartner 2010 
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Velmi volně zmiňuje „spolupráci uvnitř podnikatelského sektoru a součinnost s výzkumnou sférou“ jako 
příklad oblasti, ve které existují bariéry ztěžující činnost podnikatelských subjektů na úrovni města.  

Dále je zmíněn vznik nových vědeckých pracovišť, z nichž některé vznikly za podpory JPD 2 či JPD 3. 
Zmiňuje roli OPPA a OPPK – „zatímco OPPA má podpořit spolupráci podniků a pracovišť VaV a rozvoj 
vzdělávání jejich pracovníků, OPPK mám sloužit jako udržení pracovišť a jejich rozvoj - pouze doplňkově se 
jedná o podporu výstavby nových VaV pracovišť“.   

Operační program zdůrazňuje, že v Praze je soustředěna významná část republikového výzkumu (počty 
znázorňuje tabulka níže).  

 

 

SUBJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE - SROVNÁNÍ PRAHY A ČR 
typ subjektu počet v ČR počet v Praze podíl Prahy na ČR 
Akademie věd ČR (ústavy) 59 39 66 % 
Výzkumné ústavy 128 52 41 % 
Vysoké školy 55 25 45 % 
Vědecké parky  24 2 8 % 

Zdroj: Dle údajů ČSÚ, Akademie věd ČR, MŠMT 

Podíl Prahy na výdajích na výzkum a vývoj činil 38 %, v podnikatelském sektoru 17 %.  

Z hlediska lidských zdrojů byl podíl vědeckých a odborných duševních pracovníků dvojnásobný 
v porovnání s průměrem republiky (Praha 22,8 %, ČR 10,8 %). 

Jako nedostatky byly v oblasti VaVaI identifikovány tyto skutečnosti:  

- Není vybudován systém efektivního přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe 

- Chybí prostředí motivující ke spolupráci vědeckých pracovišť navzájem, s podnikateli a dalšími 
uživateli těchto výsledků 

- Nízká patentová aktivita českých subjektů  

V oblasti inovací je to například:  

- Špatná dostupnost rizikového a startovního kapitálu 

- Malá informovanost o formách finanční a poradenské pomoci v oblasti inovačního prostředí  

V kapitole vazby na operační programy, které mají svojí povahou k OP PK nejblíže, tj. OP VaVpI a OP PI, je 
zmíněna koordinace a synergie mezi programy formou zástupců v monitorovacích výborech. Obsahově 
nejsou vazby a vzájemné dopady řešeny v textu OP PK vůbec.  

 

Můžeme říci, že nedostatky, které byly formulovány v textu operačního programu při jeho tvorbě, 
v oblasti VaVaI nadále v různé úrovni přetrvávají.  Do dnešního dne nenastaly zásadní změny 
v systému hodnocení a financování VaVaI v České republice, aby některé výše uvedené nedostatky 
mohly mít významně minimalizovány. Stejně tak intervence v OPPK vzhledem ke svému relativně 
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nízkému objemu nebyly schopny zásadním a přelomovým způsobem přispět k řešení 
problematických míst, které byly na úrovni operačního programu definovány.  

I přes četné politické proklamace zůstává prozatím situace v oblasti VaVaI (jak na národní úrovni, tak 
téměř automaticky v hlavním městě Praze) bez zásadních změn, a to také v důsledku vnějších 
okolností (především politická nestabilita a neschopnost jakékoliv vlády prosadit zásadním změny 
v dané oblasti)74.  

Změny v oblasti  

K tomu se za poslední období objevily další skutečnosti, které je zapotřebí brát do úvahy při tvorbě 
budoucí podpory VaVaI aktivit na území hlavního města Prahy.  Těmito skutečnostmi jsou:  

1. Ekonomická situace – tj. stagnace rozpočtových výdajů do oblasti VaVaI.  

2. Nastavení politiky podpory výzkumu, vývoje a inovací v ČR a dopady na financování 
jednotlivých institucí. 

3. Nastavení, realizace a důsledky Operačního programu OP VaVpI. 

1. Ekonomická situace 

Jako velmi pravděpodobný se jeví předpoklad, že neuspokojivý ekonomický výhled bude pokračovat i 
v blízké budoucnosti – v ČR, evropském a světovém kontextu. To může mít následující důsledky:  

• Možnost snížení výdajů na VaVaI v případě nárůstu ostatních mandatorních výdajů ve 
státním rozpočtu ČR a současném snížení odhadovaných příjmů rozpočtu 

• Stagnace rozpočtových výdajů může mít za následek omezení růstu výzkumných pracovišť, 
snížení provozních výdajů, propouštění pracovníků, fůze pracovišť, v extrémních případech 
zánik pracovišť či jejich součástí  

• Zvýšení konkurence mezi jednotlivými pracovišti v soutěži o prostředky ze státního rozpočtu 

• Ze strany podnikatelských subjektů snížení výdajů na VaV jako zbytných  

• Důraz na kvalitu výzkumu a vývoje ze strany podnikatelských subjektů, které budou naopak 
do VaV investovat  

2. Nastavení politiky VaVaI v ČR 

Nastavení politiky výzkumu a vývoje, jejího hodnocení a financování, je v současné době předmětem 
změn. Závěry výše zmiňované Závěrečné zprávy projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a 
inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů můžeme shrnout 
následujícím způsobem:  

• Nedůvěra ve státní moc jako hlavní překážka dalšího rozvoje výzkumu, vývoje a inovací  

• Nestandardní a problematické struktury řízení VaVaI v porovnání s mezinárodními vzory 

                                                            

74 Více například Závěrečná zpráva auditu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR http://audit-vav.reformy-msmt.cz/view-
document-details/147-zaverecna-zprava-v-%C4%8Dj 

  

http://audit-vav.reformy-msmt.cz/view-document-details/147-zaverecna-zprava-v-%C4%8Dj�
http://audit-vav.reformy-msmt.cz/view-document-details/147-zaverecna-zprava-v-%C4%8Dj�
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• Hodnocení VaV funguje nevhodně – soustřeďuje se na nevhodné ukazatele a nesleduje 
společenský přínos 

• Vazby mezi firmami a výzkumnými organizacemi jsou intenzivnější než vazby mezi firmami a 
vysokými školami – český VŠ systém získává velmi malou část příjmů ze spolupráce 
s průmyslem (aplikační sférou) 

• Počtem a kvalitou publikací a se český výzkum zlepšuje, ale stále zůstává pod světovým 
průměrem 

• Slabá úroveň internacionalizace výzkumu, nízká úspěšnost v projektech Rámcového 
programu EU 

• Nedostatečné pochopení autorských práv v ČR 

Na národní úrovni i nadále pokračují snahy o určení prioritních výzkumných směrů a jejich další 
rozpracování. V rámci Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
je usnesením Vlády ČR ze dne 19. července 2012 uloženo kromě jiného:  

• zpracovat podrobný návrh implementace Priorit v kontextu již schválených strategických 
dokumentů z oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací včetně způsobu kontroly a 
vyhodnocování její realizace a předložit jej vládě ke schválení do 30. června 2013,  

• zohlednit Priority při aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací na léta 2009 - 
2015 a při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a 
inovace na rok 2014 a dále, 

Je otázkou, jak se bude politika VaVaI na národní úrovni vyvíjet v budoucnosti, ale dá se 
předpokládat, že ve střednědobém horizontu nastanou určité změny, které by mohly mít významný 
dopad na chování, potažmo strukturu VaV institucí v České republice.  

3. Operační program OP VaVpI 

Existence Operačního programu Výzkumu a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a jeho nastavení již 
v současné době zásadním způsobem ovlivňuje strukturu výzkumu a vývoje v České republice. 
Finanční podpora v OP VaVpI je určena pro instituce sídlící mimo hranice hlavního města Prahy. 
Výjimkou jsou případy, kdy jsou vědecká centra budována těsně mimo hranice Prahy (Středočeský 
kraj) či případy, kdy jsou některé pražské instituce partnery vybraných projektů – jejich účast na 
finančním rozpočtu je však v celkovém objemu spíše zanedbatelná. Ve Středočeském kraji se jedná 
například o projekty ELI a HYLASE (Fyzikální ústav AV ČR) či BIOCEV75. 

Vědecká pracoviště mimo Prahu mohou získat z OP VaVpI prostředky na výstavbu, rekonstrukci 
budov a přístrojové vybavení v takové výši, která byla do této doby v podmínkách ČR zcela nemožná.  
U finanční alokace OP VaVpI se bez technické pomoci se jedná o částku cca 2 350 mil. EURO.  

Investice do modernizace vědeckých pracovišť mimo Prahu bude mít zásadní důsledky – odchod 
vědeckých pracovníků mimo Prahu, příchod zahraničních vědeckých pracovníků do pracovišť mimo 
Prahu, směřování prostředků na VaV mimo Prahu v rámci tzv. programu udržitelnosti center OP 
VaVpI a tím zvýšení kvality i kvantity výstupů mimopražských pracovišť – hlavní konkurence vzniká 
samozřejmě v Brně. Již z rozhovorů a dotazníků bylo zaznamenáno konstatování, že některá vědecká 

                                                            
75 ELI – Extreme light infrastructure, HILASE – New Laser for Industry and Research, BIOCEV – Biotechnologické a 

biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci 
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pracoviště v Praze vůči mimopražským už ztrácí.  

Další faktory  

 Tendence a chování institucí v oblasti výzkumu a vývoje 

V neposlední řadě je při formulaci strategií a zaměření intervencí do oblasti VaVaI v hlavním městě 
Praze je velmi vhodné brát do úvahy určité stereotypy či trendy, které nadále přetrvávají v oblasti 
výzkumu a vývoje – a to především v oblasti tzv. základního výzkumu.  

Na jedné straně tu proti sobě stojí snaha širší společnosti, vlád, regionů včetně Evropské unie o 
maximální propojení vědy s praktickými výstupy, aplikacemi, komercializací a inovačními aktivitami76  

Na straně druhé je to zcela pochopitelná tradiční „uzavřenost “ světa vědy, snaha o zachování 
určitého stupně autonomie, určování směrů svého vlastního rozvoje a zaměření bádání, volby 
vlastních nástrojů k dosažení cíle atd.  

Tento „diskurs“ je patrný v současném prostředí vědy, výzkumu a inovací v České republice a odráží 
se v poměrně vyhraněných názorech všech zainteresovaných stran – především Akademie věd ČR, 
vysokých škol, představitelů aplikační sféry (průmyslu) či státu77.  

Strategické záměry, nastavení operačních programů a další programy podpory se snaží (alespoň ve 
formulaci cílů a aktivit) výzkumné organizace podporovat v oblastech, které mohou mít potenciální 
přínos pro celou ekonomiku či celou společnost – tj. investované prostředky se v dlouhodobém či 
střednědobém období vrátí prostřednictvím úspěšné „komercializace“ výstupů výzkumu a vývoje – 
například formou prodeje licencí, vzniku spin-off firem atd.  

Tyto záměry ale velmi často zůstávají pouze „na papíře“. Výzkumné organizace (až na drobné 
výjimky) se zcela přirozeně snaží získat co nejvíce prostředků na svoji základní činnost (především 
z veřejných rozpočtů), zvýšit svoji konkurenceschopnost vůči ostatním vědeckým pracovištím 
(rozuměj formou výstupů, které jim umožní získat více prostředků z veřejných rozpočtů) a nadále se 
věnovat spíše základnímu výzkumu, který je vnímám jako podstata a čistá forma vědecké práce. 
Snaha o skutečnou aplikovatelnost a komercializaci výstupů a flexibilní přizpůsobení témat výzkumu 
dle aktuální poptávky ze strany aplikační sféry jsou pro výzkumné organizace (opět z podstaty věci a 
zcela pochopitelně) až na dalších místech.  

Je nutno poznamenat, že výzkumné instituce se ze svého pohledu se chovají velmi tržně – snaží se 
přizpůsobit podmínkám, které jim „vnější svět“ nastaví. V současné době jejich chování v sobě z velké 
části odráží způsob financování. Pakliže je financování VaV závislé na výsledcích shromažďovaných 
v RIV78, pak je jasné, že výzkumné organizace budou produkovat takové „výstupy“, které jsou 
v rejstříku hodnoceny nejlépe. Většina organizací již systém hodnocení v RIV přejala do pravidel 
hodnocení svých pracovníků.   

                                                            
76 Například The role of the universities in the Europe of knowledge (EK, 2003), A Lambert Review of Business- University 

Collaboration (2003), Knowledge, networks and nations (2011), A Review of Business-University Collaboration (2012) atd.  
77 Více informací například v sekci věda a vzdělávání internetového média www.ceskapozice.cz  
78 Rejstřík informací o výsledcích  

http://www.ceskapozice.cz/�
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Je poměrně málo pravděpodobné (opět na výjimky), že by se chování institucí (včetně jejich interakce 
s aplikační sférou či vzájemně mezi sebou) zásadním způsobem proměnila bez zásadního způsobu 
financování VaVaI v České republice.  A stejně tak je nutné si uvědomit, že proměna chování institucí 
(a to především veřejnoprávního charakteru) je otázkou spíše delšího časového horizontu.  

Inovační struktura v Praze 

Při plánování dalších aktivit považujeme za vhodné zmínit stav inovační infrastruktury v užším slova 
smyslu na území města Prahy. Pozornost, která je oblasti VaVaI věnována je nevýznamná v porovnání 
s některými ostatními městy či kraji (v prvé řadě Brno, dále například Hradec Králové, Plzeň). Dle 
údajů Společnosti vědeckotechnických parků79 jsou na území Prahy následující instituce: 

Akreditované parky:  

• Technologické inovační centrum ČKD Praha 

• Vědeckotechnologický park VZLÚ Praha 

Další provozované parky:  

• Inovacentrum ČVUT Praha 

• Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR 

• Technologické centrum AV ČR (v tuto chvíli již inkubátor neprovozuje) 

Dále existují některé soukromé iniciativy – například HUB Praha80, TECHSQUARE81 či NODE 582. V této 
chvíli jsou to v rámci České republiky, které jsou financovány čistě ze soukromých prostředků. 
Zaměřují se především na mladé lidi, studenty, podnikatele jako fyzické osob a různé obory. Jedná se 
o obory a společnosti, které v počáteční fázi nevyžadují rozsáhlé investice do přístrojového vybavení.  

Inovační systém  

Oblast vztahu mezi výzkumem, vývoje, inovacemi a podnikáním lze nahlížet zorným úhlem mnoha 
konceptů, schémat či kategorizací.  

Při velkém zjednodušení, které je pro naše účely dostačující, můžeme „inovační systém“ rozdělit do 
některých zásadních složek. Významnou roli v něm kromě veřejné a státní správy, které určují 
základní pravidla, hrají:  

• výzkumné organizace (jak vysoké školy, tak ostatní výzkumné organizace) 

• malé a střední firmy  

• instituce tzv. inovační infrastruktury – tj. vědecko-technické parky, inkubátory, poradenská a 
konzultační centra, rozvojové agentury atd.  

Všechny výše uvedené složky se na fungování inovačního systému podílejí specifickým způsobem a 
všechny by měly být funkční, aby systém fungoval jako celek. Domnívám se, že pro optimální 
fungování celého inovačního systému je vhodné, aby docházelo k vyrovnané podpoře všech jeho 
složek. 

                                                            
79 www.svtp.cz  
80 http://prague.the-hub.net/ 
81 http://www.techsquare.cz/ 
82 http://new.node5.cz/ 
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V rámci jakékoliv další podpory systému VaVaI jako celku doporučujeme zvažovat především 
následující otázky:  

• Jaký způsobem nastavit podporované aktivity tak, aby nedocházelo k jednostranné podpoře 
vybraných aktivit (například pouze na straně výzkumných organizací)? 

• Jakým způsobem podpořit instituce / složky inovační infrastruktury, aby byly schopny plnit 
svoji úlohu v celém systému?  

• Jakou roli by mělo hrát hlavní město Praha jako možná investor při realizaci výstavby vlastní 
inovační infrastruktury? 

4.2 Zhodnocení relevance intervencí 
Kapitola se věnuje návrhu doporučení pro zaměření intervencí pro další programové období ve vazbě 
na zhodnocení, zda cíle vymezené v OPPK a jsou platné i pro období 2014+ (evaluační otázka 3b Jsou 
cíle OPPK relevantní i pro další programové období?). Zároveň jsou doporučení formulována ve vazbě 
na aktuální vymezení návrhu nařízení pro nové programové období a aktuální fázi přípravy ČR na 
nové programové období. 

4.2.1 Veřejná doprava 

Cíle v oblasti dopravy 

Specifické cíle v oblasti dopravy zůstávají z hlediska potřeb hl. m. Prahy relevantní i pro příští 
období. Z hlediska možného zaměření aktivit, s ohledem na vymezení v návrhu nového nařízení 
týkající se ERDF, by mělo být možné aktivity pro realizaci těchto cílů podporovat i v příštím 
programovém období v rámci rozvoje nízkouhlíkových dopravních systémů šetrných k životnímu 
prostředí a podpora udržitelné městské dopravy.  

Pro vyhodnocení možností pro příští programové období byly provedeny rozhovory s pracovníky ŘO 
OPPK a Oddělením metodiky a strategie, na kterých byly debatovány možnosti zahrnutí stávajících 
aktivit do příštího programového dokumentu. Oblast veřejné dopravy je obsažena i v návrhu nového 
nařízení ERDF a jednak je pro hl. m. Prahu prioritní i dle vyjádření obou subjektů (viz tabulka níže). 

Tabulka 21: Relevance aktivit oblasti podpory 1.1 pro programové období 2014+ 

Aktivity Dosavadní plnění Relevance pro 
2014+ dle ŘO 

Zahrnuto 
v aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 

podpory v rámci 
OP Praha – pól 

růstu ČR 

Rozvoj sítě tramvajových 
tratí 

Ano 
Ano Zatím není 

jednoznačně 
ověřeno 

V případě 
kladného 

ověření: Ano 

Zatraktivnění stávajících 
tramvajových tratí 

Ano 
Ano Ne Ne 

Zlepšování přestupních 
vazeb v systému veřejné 
dopravy 

Minimálně 
Ano Zatím není 

jednoznačně 
Spíše ne 
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Projekty oblasti podpory 1.1 přispěly k plnění stanovených specifických cílů a tyto cíle jsou dále pro 
potřeby území Prahy relevantní, jak je uvedeno v kap. 4.1.1. Rovněž řídící orgán vnímá projekty 
realizované v oblasti dopravy jako prospěšné. Nastavení nového programového období, resp. 
stávající podoba návrhů nových nařízení nicméně striktněji specifikuje investiční priority v oblasti 
dopravy. Pro oblast Prahy přichází v úvahu bod 7 (c) rozvoj nízkouhlíkových dopravních systémů 
šetrných k životnímu prostředí a podpora udržitelné městské mobility.  V návrhu nového programu, 
resp. návrhu na vymezení programů pro ČR pro nové programové období, Praha tento bod mezi své 
priority zařadí, a to v závislosti na dalším vývoji projednávání příslušných nařízení k SF EU. 

4.2.2 Informační a komunikační technologie 

Cíle v oblasti dopravy 

Specifické cíle v oblasti informačních a komunikačních technologií nebyly v současném programovém 
období dostatečně naplňovány, o podoboru byl nedostatečný zájem a nedařilo se realizovat projekty 
s vysokou přidanou hodnotou směrem k e-governmentu.  

Pro vyhodnocení možností pro příští programové období byly provedeny rozhovory s pracovníky ŘO 
OPPK a Oddělením metodiky a strategie, na kterých byly debatovány možnosti zahrnutí stávajících 
aktivit do příštího programového dokumentu. Oblast informačních a komunikačních technologií, 
zavádění vysokorychlostních sítí, oblast e-governmentu i posilování ICT jsou v novém nařízení 
zahrnuty.   

Tabulka 22: Relevance aktivit oblasti podpory 1.2 pro programové období 2014+ 

Aktivity Dosavadní plnění Relevance pro 
2014+ dle ŘO 

Zahrnuto v 
aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 

podpory v rámci 
OP Praha – pól 

růstu ČR 

Rozvoj telekomunikačních 
sítí pro pevný i mobilní 
vysokorychlostní přístup 

Omezené Ne Ano Ne 

ověřeno 

Rozvoj systému park & ride, 
resp. doplnění o systémy 
bike & ride a kiss & ride 

Ne 
Ano Zatím není 

jednoznačně 
ověřeno 

V případě 
kladného 

ověření: Ano 

Informační systémy pro 
cestující 

Ano 
Ano Spíše ne Ne 

Bezbariérová přístupnost 
veřejné dopravy 

Ano 
Ano Spíše ne Ne 

Projekty zvyšující rychlost, 
plynulost a bezpečnost 
provozu veřejné dopravy 

Ano 
Ano Zatím není 

jednoznačně 
ověřeno 

Ne 

Výstavba cyklostezek jako 
alternativní formy zajištění 
propojení lokalit zaměstnání 
a bydlení 

Ano 
Ano Zatím není 

jednoznačně 
ověřeno 

Spíše ne 
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Aktivity Dosavadní plnění Relevance pro 
2014+ dle ŘO 

Zahrnuto v 
aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 

podpory v rámci 
OP Praha – pól 

růstu ČR 

(zejména projekty zaměřené 
na metropolitní a místní sítě, 
zřizování přípojek do 
objektů, včetně zřizování 
veřejných internetových 
terminálů) 

Rozvoj e-služeb městské 
správy (e-Government), 
jejich dostupnosti i využívání 

Ano Ano, ale malý 
zájem ze strany 

příjemců 

Ano Spíše ne 

Projekty zaměřené na 
stimulaci využívání 
internetových služeb 

Ano-částečně 
(nepřímo) 

Spíše ne Ano Ne (či jako přímá 
součást podpory 

MSP) 

Vzhledem k nízkému zájmu i nízké absorpční kapacitě se s další podporou spíše nepočítá. Potřebnost 
podpory širokopásmového připojení a zavádění vysokorychlostních sítí je již v Praze de facto 
naplněna. Budování optických sítí v Praze výrazně pokročilo prostřednictvím soukromých investorů 
(viz kap. 4.1.2). Další potřebnost rozvoje e-governementu v Praze sice dále přetrvává, nicméně se 
s jeho další možnou podporu nepočítá. Ve stávajícím období nebyla po této podpořena dostatečná 
poptávka promítající se do kvalitních projektů. Podpora by nicméně dle našeho názoru byla možná za 
předpokladu posílení absorpční kapacity a spolupráce s městskými částmi. Co se týče podpory 
elektronického obchodu, vyvíjení produktů v oblasti ITK, tato oblast by měla být podporována jako 
součást podpory malého a středního podnikání.      

4.2.3 Životní prostředí a energetika 

Cíle v oblasti životního prostředí a energetiky 

Specifické cíle v oblasti životního prostředí a energetiky zůstávají z hlediska potřeb hl. m. Prahy 
relevantní i pro příští období. Z hlediska možného zaměření aktivit, s ohledem na vymezení v návrhu 
nového nařízení týkající se ERDF, by mělo být možné stěžejní aktivity pro realizaci těchto cílů 
podporovat i v příštím programovém období. 

Pro vyhodnocení možností pro příští programové období byly provedeny rozhovory s pracovníky ŘO 
OPPK a Oddělením metodiky a strategie, na kterých byly debatovány možnosti zahrnutí stávajících 
aktivit do příštího programového dokumentu. Oblast životního prostředí a energetiky je obsažena i 
v návrhu nového nařízení ERDF a jednak je pro hl. m. Prahu prioritní i dle vyjádření obou subjektů (viz 
tabulka níže). 
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Tabulka 23: Relevance aktivit oblasti podpory 2.1 pro programové období 2014+ 

V nastavení priorit pro další programové období bude nezbytné koncentrovat prostředky do 
vybraných oblastí.  Z hlediska ochrany životního prostředí a stávajícího zaměření OPPK bude možné 
v příštím programovém období podporu zaměřit zejména na regeneraci nevyužívaných ploch 
„brownfields“, ochranu, propagaci a rozvoj kulturního dědictví, řešení  důležitých  potřeb  investic  do  
vodního  hospodářství a  ochranu biologické rozmanitosti včetně sítě NATURA 2000.  

S ohledem na absorpční kapacitu a potřeby Prahy je z výše uvedených aktivit nejvýznamnější 
regenerace nevyužívaných ploch „brownfields“. Možnost zaměření podpory v příštím programovém 
období ohledně možnosti podpory rekultivace parků bude ještě předmětem vyjednávání s EK. Oproti 
zaměření  projektů OPPK by, s ohledem na potřeby Prahy, měla podpora směřovat také do 
regenerace starých průmyslových areálů. Jedná se o aktivitu, u které v OPPK nebyla dostatečná 
absorpční kapacita, resp. aktivita nebyla zahrnuta v předložených projektových žádostech, a to 
přesto, že potenciál pro realizaci je v Praze značný. Již výše při vyhodnocení plnění specifických cílů 
bylo uvedeno, že příprava projektů na sanaci průmyslových areálů je spojena zejména s problémy 
v oblasti majetkových vztahů. Byl doporučen proaktivnější přístup ze strany MHMP ve vytipování 

Aktivity Dosavadní 
plnění 

Relevance pro 
2014+ dle ŘO Zahrnuto 

v aktuálních 
návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 
podpory 

v rámci OP 
Praha – pól 

růstu ČR 

Revitalizace ploch s ekologickou 
zátěží 

Ano Ano Ano Ano 

Revitalizace ploch významných pro 
rozvoj města 

Ano - 
částečně 

Ano, ale nebyla 
absorpce 

Ano 
 

Ano 

Regenerace veřejných prostranství 
v obytných územích 

Ano Ano Možný rozsah 
bude diskutován 

s EK 

Ano 

Revitalizace poškozených a 
nevhodně využívaných zelených 
ploch (parky aj.) 

Ano Ano Možný rozsah 
bude diskutován 

s EK 

Ano 

Revitalizace nevhodně využívaných 
ploch omezující budoucí rozvoj 
území 

Ano - 
částečně 

Ano Ano Ano 

Obnova historicky cenných objektů a 
areálů 

Ano Ano Ano Ano 

Revitalizace vodních toků a vodních 
nádrží včetně doprovodné zeleně 

Ano Ano Ano Ano 
 

Výstavba protihlukových zdí a 
protihlukových pásů zeleně 

Ne Ne – 
v posledních 
výzvách už 

nebylo 
podporováno 

Ne Ne 

Doplňkové projekty zabezpečující 
ochranu území ohrožených 
povodněmi 

Ano - 
částečně 

Ano Ne Ne 
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vhodných lokalit a hledání partnerů. Toto doporučení pak plátí o to více u přípravy projektů pro 
následující programové období, protože ve stávajícím období je už jen omezený časový a finanční 
prostor pro přípravu projektů. Proaktivnější přístup MHMP, který doporučujeme, zde nutně 
neznamená, že by projekty měly připravovat příslušné odbory MHMP, ale to, že MHMP by měl 
iniciovat přípravu projektů u jiných subjektů (městské části, vlastníci areálů, potenciální investoři) na 
základě vytipování vhodných lokalit. Jedním z cílů regenerace brownfieldů by pak měla být podpora 
podnikatelské infrastruktury v rámci celkové podpory podnikatelského prostředí 83.  

Z hlediska forem podpory, dle dostupných informací, MHMP uvažuje o nedotačních nástrojích 
podpory. Tento přístup lze uvítat a možnosti fungování nedotačního přístupu bude možné nyní ověřit 
v rámci právě schválené Jessiky OPPK. Tento typ nástroje by měl být vhodný i pro revitalizace parků, 
historických objektů a budování sportovišť ze strany městských částí ale i podnikatelských subjektů. 

V případě, že by v budoucím programu byly zahrnuty aktivity na ochranu biologické rozmanitosti a 
sítě NATURA 2000, tak i zde, obdobně jako u podpory sanace průmyslových areálů platí, že pro 
zajištění dostatečné absorpční kapacity bude nezbytný proaktivní přístup ze strany MHMP. Jedná se o 
identifikaci vhodných lokalit a hledání vhodného řešení s relevantními partnery (městská část, orgány 
ochrany přírody). 

Zlepšování kvality vod v Praze je potřebné. Z hlediska podpory z budoucího programu je však 
nezbytné zvážit možnosti rozsahu programu a relevantní dopady na kvalitu vod v Praze. Pro 
maximalizaci přínosů takové podpory lze doporučit vytipovaní vhodných ucelených území a 
koncentraci podpory tak, aby realizace intervence přinesla skutečné efekty. 

Tabulka níže ukazuje relevanci aktivit oblasti podpory 2.2 pro příští programové období. 

Tabulka 24: Relevance aktivit oblasti podpory 2.2 pro programové období 2014+ 

                                                            

83 Viz i Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014–2020 (MPO; 2012) 

Aktivity Dosavadní 
plnění 

Relevance pro 
2014+ dle PM 

Zahrnuto v  
aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 

podpory v rámci 
OP Praha – pól 

růstu ČR 

Snížení energetické 
náročnosti provozu města 
 

Ano - 
zprostředkovaně 

Ano Ano Ano 

Realizace energetických 
úspor v kombinaci s 
využitím obnovitelných 
zdrojů energie  
 

Ano Ano Ano Ano 

Realizace využití 
obnovitelných zdrojů 
energie 
 

Ano Ano Ano Ano 
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Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve 
veřejných infrastrukturách, včetně veřejných budov se předpokládá i v dalším programovém období. 
Na základě zkušeností OPPK se ukazuje, že v této oblasti je dostatečná absorpční kapacita pro 
pokračování podpory. 

4.2.4 Podnikání 

Specifické cíle v oblasti podnikání zůstávají z hlediska potřeb hl. m. Prahy relevantní i pro příští 
období. Z hlediska možného zaměření aktivit, s ohledem na vymezení v návrhu nového nařízení 
týkající se ERDF, by mělo být možné aktivity pro realizaci těchto cílů podporovat i v příštím 
programovém období. Zároveň je zřejmé, že mnohé z problematických oblastí brzdících podnikání a 
rozvoj ekonomiky je mimo působnost OPPK i budoucího programu. Jedná se zejména o obecnější 
problematické faktory jako je administrativní a legislativní náročnost podnikání.   

Pro vyhodnocení možností pro příští programové období byly provedeny rozhovory s pracovníky ŘO 
OPPK a Oddělením metodiky a strategie, na kterých byly debatovány možnosti zahrnutí stávajících 
aktivit do příštího programového dokumentu. Oblast podnikání je obsažena i v návrhu nového 
nařízení ERDF a jednak je pro hl. m. Prahu prioritní i dle vyjádření obou subjektů (viz tabulka níže). 

Tabulka 25: Relevance aktivit oblasti podpory 3.2 a 3.3 pro programové období 2014+ 

Aktivity Dosavadní 
plnění 

Relevance 
pro 2014+ 

(ŘO) 

Zahrnuto v  
aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 
podpory 

v rámci OP 
Praha – pól 

růstu ČR 
Inovační aktivity směřující k novým 
technologiím, konkurenceschopných 
výrobkům a službám 

Ano, méně Ano Ano Ano 

Zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků, technologií a služeb (inovace 
produktu) 

Ano Ano Ano Ano 

Zvýšení efektivnosti procesů výroby a 
poskytování služeb (inovace procesu)  

Ano, 
dominantně 

Ano Ano Ano 

Zavedení nových metod organizace 
firemních procesů a spolupráce s firmami 
a veřejnými institucemi (organizační 
inovace) 

Ne Ano Ano Ano 

Zavedení nových prodejních kanálů 
(marketingová inovace) 

Ne Částečně Ano Ne 

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

Minimálně Ano Ano, část. Ano 

Aktivity směřující k ochraně práv 
průmyslového vlastnictví 

Ne Ano Ano, část. Ano 

Rozvoj informačních, poradenských a 
vzdělávacích center a dalších aktivit 
zaměřených na podporu podnikání, zejm. 
v oblasti inovačních procesů, transferu 

Minimální Ano 

 

Ano Ano 
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Do nastavení priorit pro další programové období lze doporučit zahrnout i specifické cíle, na které 
byla podpora směrována i nyní. Lze však doporučit klást vyšší důraz na zvyšování znalostní úrovně 
podniků, která povede k růstu konkurenceschopnosti celé Prahy. Bylo by vhodné důsledněji 
podporovat projekty s vysokým inovativním přínosem. Zde je vhodné se cíleně zaměřit i na sektory 
s vyšším podílem inovujících podniků (např. činnosti v oblasti informačních technologií – J62, 
farmaceutický průmysl – C20, Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení – C26). 
Naopak v oblasti cestovního ruchu by bylo vhodné nasměrování podpory upravit (pokud by i dále 
měla zůstat prioritní oblastí) a nesměrovat ji již do ubytovacích a stravovacích kapacit, jejichž nabídka 
je v Praze již dostatečná (viz též kap. 4.1.4).  

Je nutné připomenout, že projekty zaměřené na vývoj nových produktů a služeb byly v rámci stávající 
oblasti podpory 3.3 realizovány pouze v omezené míře, a je zde bezpochyby silné pole pro další 
rozvoj a podporu. Kromě vyšší podpory inovací, spolupráce se sektorem VaV bychom doporučili i 
podporu exportu firem, domníváme se, že marketingová podpora (v návaznosti na vývoj nových 
produktů) je jedním z vhodných nástrojů podporujících konkurenceschopnost.   

Zaměření oblasti podpory 3.2, zkvalitnění podmínek pro podnikání a podnikatelského prostředí 
vůbec, je pro Prahu jistě potřebné a je zmiňováno v mnoha strategiích. Dosud se nicméně v rámci 
OPPK podpora jdoucí tímto směrem dařila jen ve velmi omezené míře. Problémy v této oblasti jsou 
však širší než je rámec samotného programu OPPK. Neúspěchem skončila např. činnost ustanovené 
Regionální rozvojové agentury (viz též kap. 4.1.4). Zároveň se ale jedná o oblast, která je 
zdůrazňována i ve stávajících návrzích nových nařízení na programové období 2014+. Domníváme se, 
že by tato klíčová oblast měla být řešena ve spolupráci se silnými aktéry v této oblasti, a to již od 
samého začátku. Vzhledem k problémům podpory zatraktivnění podnikatelského prostředí v OPPK i 
k problémům předchozího programu JPD 2 a některých dalších aktivit (např. zmíněná rozvojová 
agentura) bychom doporučili tuto oblast prioritně řešit na úrovni silných i zainteresovaných hráčů 

technologií apod.  
Rozvoj služeb zaměřených na podporu 
vyhledávání komerčně využitelných 
výstupů VaV 

Ne Ano Ano Ano 

Vytváření sítí zaměřených na podporu 
podnikání (realizované neziskovým a 
veřejným sektorem) 

Ne Ano Ano Ano 

Poradenství a další aktivity v oblasti 
vzniku a ochrany práv 
duševního/průmyslového vlastnictví 

Ne Ano Ano Ano 

Kapacity nových pracovních příležitostí 
pro znevýhodněné osoby na trhu práce 
(jako doprovodný efekt) 

Částečně Ano Ano Ano 

Rozvoj nových informačních a 
komunikačních služeb v oblasti 
cestovního ruchu 

Minimální Ano Ano, část. (za 
řádně 

odůvodněných 
okolností – pouze 

nekomerční 
využití) 

Ne 

Nekomerční aktivity podporující ochranu a 
zachování kulturního dědictví 

Ne Ano Ano Ne 



   
 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

83 

tohoto sektoru, resp. ve spolupráci s nimi (např. CzechInvest, MPO, Hospodářská komora ČR, 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Unie malých a středních podniků ČR, ČMZRB, 
CzechTrade, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, zástupce bankovního 
sektoru). Zároveň je možné si představit užší a širší složení pracovní skupiny.  Cílem pracovní skupiny 
by bylo nastavení nové oblasti podpory pro příští programové období v hl. m. Praze. Dle dostupných 
informací již byla zahájena příprava Strategie podpory podnikání HMP, která se bude připravovat na 
partnerském principu, rovněž aktivity Rozvojových projektů Praha jsou vedeny ve spolupráci s řadou 
uvedených subjektů. Projednávání této strategie je probíhá i v rámci Pražské rady pro výzkum a 
ekonomiku (PRVEK). 

4.2.5 Inovace, věda a výzkum 

Cíle v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

Domníváme se, že specifické cíle v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jsou nadále relevantní a 
důležité pro každou metropolitní oblast, která je současně vzdělávací a výzkumnou základnou.  
Stejně tak je zcela relevantním a zásadním úkolem zlepšení materiálového a technického 
zabezpečení výzkumných a vývojových pracovišť na území hlavního města Prahy.  

Odpovědi respondentů dotazníků tento názor potvrzují: Aktivita pořízení/modernizace přístrojového 
a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace byla z hlediska přínosu vyhodnocena jako 
nejdůležitější.  

Stejně tak se respondenti vyjádřili, že podpora v oblasti rozvoje inovačního prostředí a partnerství 
mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí je nadále relevantní. Dále se domnívají, že hl. město Praha 
nedostatečně podporuje inovační prostředí včetně podpory partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí.  

Při podpoře VaVaI je však důležité zajistit vhodný mechanismus, který by zabezpečoval návratnost 
investovaných prostředků pro širší společnost a ekonomiku – tj. že investované prostředky do 
modernizace VaV pracovišť se alespoň ve střednědobém horizontu projeví i v jejich dalším využití – 
tj. zvýšené komercializaci a spolupráci s aplikační sférou ve všech možných formách – inovace 
stávajících výrobků a postupů, prodej licencí, více zdrojů z aplikační sféry či zahraničí atd.   

Rovněž byly provedeny rozhovory s pracovníky ŘO OPPK a Oddělením metodiky a strategie, na 
kterých byly debatovány možnosti zahrnutí stávajících aktivit do příštího programového dokumentu. 
Oblast vědy a výzkumu je jednak obsažena uceleně v návrhu nového nařízení k ERDF a jednak je pro 
hl. m. Prahu prioritní i dle vyjádření obou subjektů (viz tabulka níže). 

Tabulka 26: Relevance aktivit oblasti podpory 3.1 pro programové období 2014+ 

Aktivity Dosavadní 
plnění 

Relevance 
pro 2014+ 

dle ŘO 

Zahrnuto v  
aktuálních 

návrzích nařízení 
2014+ 

Předpokládaná 
možnost 
podpory 

v rámci OP 
Praha – pól 

růstu ČR 
Vznik nových a rozvoj stávajících 
inovačních jednotek s přímou účastí 
organizací VaV, rozvoj infrastruktury pro 

Ano Ano Ano Ano 
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Cíle v oblasti VaVaI je zároveň zapotřebí v dalším programovacím období nastavovat tak, aby 
reflektovaly skutečnost, která bude v této oblasti panovat v průběhu příštích několika let. Dominantní 
bude snaha výzkumných organizací veřejnoprávního charakteru o získání prostředků na modernizaci 
a pořízení přístrojového vybavení – mimopražské instituce budou vybaveny v rámci OP VaVpI. 
Doporučujeme stanovit globální a specifické cíle tak, aby docházelo k jejich vyrovnanému plnění – 
současné cíle jsou stanoveny velmi obecně a skutečné plnění některých z nich je omezené. 
Doporučujeme, aby byly rovnoměrným způsobem podpořeny všechny složky inovačního systému – 
jak výzkumné organizace, tak MSP a instituce podpůrného charakteru – tj. vědeckotechnické parky, 
inkubátory atd.  

Pakliže se bude u splnění cílů uvažovat o zavedení některých finančních nástrojů (pre-seed, seed atd.) 
či dotací (inovační vouchery)), doporučuje intenzivní jednání s institucemi, které již podobná 
schémata realizovala či se je realizovat chystají – tj. MŠMT (pre-seed, MPO (seed), Jihomoravský, 
Královéhradecký či Plzeňský kraj (inovační vouchery), TA ČR. Doporučujeme hned v první fázi kvalitní 
externí právní a konzultační služby od subjektů, které mají znalosti jak práva veřejné podpory, tak 
především v oblasti VaVaI (bližší informace k novým nástrojům jsou uvedeny v rámečku níže). 

VaV  
Pořízení / modernizace přístrojového a 
laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, 
inovace 

Ano, 
drtivá 

většina 

Ano Ano Ano 

Klastry založené na spolupráci organizací 
ve více oblastech (s cílem zavádění inovací 
ve výrobcích, službách a procesech) 

Ano Ano Ano Ano 

Vytváření sítí organizací VaV, 
podnikatelských firem a dalších subjektů 
(neziskový a veřejný sektor); společné 
projekty sítí s významným inovačním 
charakterem 

Ano Ano Ano Ano 

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

Ano, 
omezené 

Ano Ano Ano 

Podpora vzniku spin-off firem v 
progresivních odvětvích 

Minimální Ano Ano Ano 

Činnosti MSP v oblasti VaV a inovací; 
rozvoj výzkumných kapacit MSP 

Ano, 
omezené 

Ano Ano Ano 
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Nové nástroje podpory 

Nově se objevujícími nástroji v oblasti podpory podnikání a inovací jsou například preseed fond, 
seed fond84, inovační vouchery či inovační klastry.  

Přestože tyto nástroje byly i jsou v ostatních státech EU či globálně poměrně běžné, je při úvaze o 
jejich potenciálním využití zapotřebí věnovat pozornost 3 důležitým skutečnost.  

1) Problematice veřejné podpory, která se postupně vyvíjí.   

2) Skutečnosti, zda se jedná čistě o soukromé či veřejné aktivity financované například 
z veřejných rozpočtů či Strukturálních fondů EU  

3) Stav legislativy a obecně podnikatelského prostředí v příslušném státě.  

Při rozhodování o vhodnosti inovačních voucherů doporučujeme se obrátit především na subjekty 
v České republice, které mají s jejich využitím alespoň minimální zkušenosti – například 
Jihomoravský kraj či Královéhradecký kraj. Určité aktivity jsou umožněny v Jihočeském kraji, dále 
probíhají konzultace v Plzeňském kraji Spuštění inovačních voucherů je plánováno také v hl. m. 
Praze.  

Na základě existujících právních stanovisek může stručně konstatovat následující skutečnosti:  

Inovační vouchery 

Lze doporučit vyhnout se podpoře formou inovačních voucherů, a to s ohledem na omezení daná 
zákonem č. 130/2002 Sb. (realizace podpory VaVaI výhradně na základě veřejné soutěže ve VaVaI 
nebo na základě veřejné zakázky -  § 7 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb.) 

Rizikový kapitál 

Podpora formou rizikového kapitálu ze strany místní samosprávy je problematická zejména v tom, 
že zákon 130/2002 neumožňuje model připuštěný v článcích 28-29 Obecného nařízení o blokových 
výjimkách (realizace veřejné soutěže ve VaVaI/veřejná zakázka, úhrada způsobilých výdajů). 
Okrajově lze zvážit podporu formou dotace venture kapitálovému fondu.  

Podpora inovačních clusterů 

Bod 5.8. Rámce Společenství obsahuje jako jednu z kategorií slučitelných se společným trhem 
podporu inovačních clusterů. Problémem je, že jsou tam poměrně malé intenzity podpory (v Praze 
zřejmě jen 15 %). Problémem může být také to, že tato kategorie nebyla, na rozdíl od všech 
ostatních kategorií části 5 Rámce Společenství, převzata do Obecného nařízení o blokových 
výjimkách. Podléhá tak zřejmě notifikaci Komise. Tak tomu bylo i v případě 301/2010 – Dánsko - 
Green Labs, kdy Dánsko tento typ podpory úspěšně notifikovalo. 

 

 

                                                            
84 Seed - financování, které umožní zahájit realizaci podnikatelského záměru  
Pre-seed -  kapitálový vklad, který umožňuje financování doplňující výzkum nutný pro uvedení výrobku na trh, popř. i 
výrobu prototypu, modelu apod.  
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Stejně jako v současném programovacím období se nebude u oblasti podpory VaVaI na území města 
Prahy jednat o zásadní částky, které by z podstaty měly zásadní vliv85. Je nutné zvážit, aby tyto 
prostředky byly alokovány co nejjednodušším způsobem s možným maximálním dopadem.  

Ostatní doporučení, administrace  

Stejně jako u ostatních programů, tak i u OPPK je jedním ze zásadních faktorů, který přispívá 
k úspěšnosti dopadů celého operačního programu, stupeň administrativní náročnosti realizace 
projektů. Tento faktor nabývá na důležitosti zejména v oblasti výzkumu a vývoje, ve které je 
zapotřebí počítat s určitou specifičností.  

Na základě dotazníkového šetření a provedených rozhovorů můžeme konstatovat, že příjemci dotace 
sice považují administrativní náročnost přípravy a realizace projektů za poměrně náročnou, ale ze 
strany řídicího orgánu obecně cítí ve většině případů podporu a snahu vznikající problémy řešit. Na 
straně druhé musíme konstatovat, že v rámci rozhovorů byli členové týmu zpracovatele seznámeni i 
s některými problematickými případy, ve kterých se zdá, že řídicí orgán mohl postupovat rychleji a 
jednat ve prospěch příjemců.  

Jako možná doporučení ke zlepšení činnosti řídicího orgánu doporučujeme následující:  

• Ještě více posílit u řídicího orgánu jako „metodickou a konzultační“ roli. Poměrně složité 
projekty v oblasti VaV není možné úspěšně realizovat bez intenzivní vzájemné spolupráce 
mezi příjemcem a řídicím orgánem. Na straně řídicího orgánu to znamená věnovat zvýšenou 
pozornost neustálému vzdělávání a zvyšování znalostí na straně pracovníků – jak věcných tak 
finančních. Tento záměr může být samozřejmě ztížen případnou vysokou fluktuací 
pracovníků řídicího orgánu.  

• Poměrně specifická situace v oblasti VaV je způsobena rychlým stupněm vývoje u zařízení a 
vybavení, které slouží k podpoře či vlastní vědecké činnosti. Je poměrně běžné, že při 
podávání projektu je specifikováno nějaké konkrétní laboratorní zařízení, které však o 2 roky 
později, v době plánovaného nákupu, je již zastaralé či se objevuje jiný výrobek, za stejnou 
cenu, ale například s rozšířenou funkčností. Domníváme se, že by mělo být poměrně 
jednoduchou formou změnového řízení umožněno měnit, doplnit přístrojové vybavení 
s ohledem na konkrétní stav (vývoje v oboru ale i legislativních a dalších podmínek) 
samozřejmě za podmínky, že cíl projektů zůstává nezměněn a za stejnou cenu je pořízena 
„vyšší kvalita“.  

 

 

                                                            

85 Prostředky do VaV činily v roce 2011 cca 70, 7 mld. Kč, přičemž veřejné rozpočty se na této část podílely cca 37 % - tj. 26,2 
mld. Kč. Do Prahy směřovalo 33 % této částky – tj. 23, 2 mld. Kč (ČSÚ, 2012).  
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5 Seznam použitých materiálů a zdrojů  
 

Zdroje, které byly v průběhu řešení zakázky využity:  

 

Statistické zdroje dat: 

• Data a analýzy týkající se Prahy (ČSÚ) - www.praha.czso.cz 
• Sčítání lidí, domů a bytů 2001 a 2011 
• Data a analýzy týkající se oblasti podnikání a inovace (například Zprávy o vývoji malého a 

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

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

prostředí České republiky 2010, ČSÚ) 
 

Datové zdroje: 

• IS Monit 7+ 
• MSSF Central 

 

Strategické a další dokumenty Evropské komise:  

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

• Výstupy NTCCP (National Territorial Cohesion Contact Points) a UDG (Urban Development 
Unit) 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Evaluace a analýzy ŘO: 

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

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

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

 

Dokumenty OPPK: 

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

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

• Atraktivita podnikatelského prostředí velkých měst Evropy (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 
Odbor strategické koncepce), 2012 

• Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace Národního strategického referenčního 
rámce 

• Analýza konkurenceschopnosti ČR 

• Statistická ročenka České republiky 2010 (ČSÚ) 

• Regionální plán Pražské integrované dopravy na rok 2012 s výhledem na období 2013 – 2016 

• Ročenka dopravy – Praha 2011 

• Hospodářské podmínky. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

• Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy. Územně analytické podklady hl. m. Prahy, 2012 

• Údaje o výzkumu a vývoji (VaV) v krajích České republiky pro roky 2005-2010 (ČSÚ) 

• Analýza socioekonomického rozvoje Hlavního města Prahy se specifikací potřeb po roce 
2013 z hlediska kohezní politiky 

• Praha – udržitelná energie 

• Národní strategie regenerace brownfieldů 

• Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze 

• Krajské ročenky (za jednotlivé kraje a roky, ČSÚ) 

• Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009 (CES VŠEM, NOZV NVF) 

• Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. městě Praze do roku 2020 

• Zpracování analýz a podkladových materiálů pro přípravu Strategie regionálního rozvoje ČR 
pro období 2014-2020 

• Praha životní prostředí – Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí (2010, 2009, 2005) 

• Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření 
podpory ze strukturálních fondů EU v příštím programovacím období (2014+), MPO 

• Koncepce podpory malých středních podniků na období let 2014-2020, MPO 

• Analýza příčin plýtvání veřejnými prostředky pří zadávání veřejných zakázek a faktorů 
způsobujících rozpor zadávání veřejných zakázek s principy 3E (hospodárnost, účelnost a 
efektivnost) 

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

Legislativa apod. 

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

nařízení (ES) č. 1783/1999 
o Nařízení Rady č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci 
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o Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999 

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

• Relevantní zákony a usnesení  
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