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1 Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 

Prioritní osa 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT naplňuje první specifický cíl programu zlepšení 
dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb. Důraz je přitom kladen na vzájemné propojení 
efektů jednotlivých aktivit v rámci prioritní osy i celého programu. V prioritní ose 1 je hlavním pojícím 
tématem snaha o zlepšení kvality životního prostředí a kvality života v Praze obecně. 

Cíl prioritní osy 1 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

− Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy – realizace části 
cíle prioritní osy 1 týkající se zlepšení dostupnosti dopravních služeb, významný potenciální 
přínos pro zkvalitnění životního prostředí. 

− Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb – realizace části cíle prioritní osy 1 týkající 
se zlepšení dostupnosti telekomunikačních a informačních služeb. 

 

Oblast podpory 1.1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

Globálním cílem oblasti podpory 1.1 je zlepšení dostupnosti dopravních služeb a mezi specifické cíle 
patří:  

− 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 

Příjemci z této oblasti podpory jsou Hlavní město Praha, provozovatelé městské hromadné dopravy a 
vlastníci železniční infrastruktury, stanic a zastávek. 

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

− 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. Kč2. 

V rámci oblasti podpory 1.1 bylo do doby zpracování této zprávy vyhlášeno 5 výzev, s celkovou 
vyhlášenou alokací 2 683,6 mil. Kč. Z toho bylo asi 9 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev 

                                                            
2 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
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nevyčerpáno3 a 300 mil. Kč z poslední výzvy ukončené k červenci roku 2012 ještě nebylo 
nakontrahováno. 

 

Oblast podpory 1.2 - Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

Globálním cílem oblasti podpory 1.2 je zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních 
služeb a mezi specifické cíle patří:  

− 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 

Příjemci z této oblasti podpory jsou Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy a nestátní 
neziskové organizace. 

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

− 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. Kč4. 

V rámci oblasti podpory 1.2 byly do doby zpracování této zprávy vyhlášeny 4 výzvy, s celkovou 
vyhlášenou alokací 399,3 mil. Kč. Z toho ale bylo asi 59 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev 
nevyčerpáno5. Na oblast podpory je plánovaná výzva přibližně na prosinec roku 2012. 

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 ale bylo zrušeno usnesením č. 33 
z března 2011 a k realokaci nedošlo. 

1.1 Finanční pokrok 

Celková alokace prioritní osy 1 je 2,6 mld. Kč a představuje 36,2 % celkové alokace OPPK. Prioritní osa 
je realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory, oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy pokrývá 90 % alokace prioritní osy a oblast podpory 1.2 Rozvoj a 
dostupnost ICT služeb zbývajících 10 %. 

                                                            
3 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-

vyzev-oppk.html 
4 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
5 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-

vyzev-oppk.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
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V průběhu dosavadní realizace programu bylo v rámci prioritní osy 1 předloženo celkem 66 žádostí 
v celkové hodnotě 3 648,1 mil. Kč, což představuje 142,0 % alokace prioritní osy. U obou oblastí 
podpory překročil objem předložených projektů jejich alokaci, přičemž převis poptávky byl výraznější 
u oblasti podpory 1.2, kde byl dvojnásobný (200,2 %). U oblasti podpory 1.1 tvořil 135,6 % plánované 
alokace. Finančně je k 5. 9. 2012 ukončeno celkem 14 projektů, dalších 8 projektů je v realizaci a tři 
byly předčasně ukončeny. 

V oblasti podpory 1.1, z hlediska alokace nejvýznamnější oblasti podpory z celého programu 
(cca 1/3 alokace programu), která je zaměřená na podporu ekologicky příznivé povrchové dopravy, je 
v době zpracování zprávy realizovaných či dokončených celkem 12 projektů s průměrnou velikostí 
dotace 172,1 mil. Kč na projekt. Vyřazených nebo předčasně ukončených je pouze 6 projektů (tedy 
30,0 % ze všech podaných žádostí). V oblasti podpory 1.2 zaměřené na rozvoj a dostupnost ICT služeb 
bylo vyřazeno 34 projektů a předčasně ukončeny byly 2 projekty, celkem tedy 78,2 % ze všech 
podaných projektů. Jedná se tedy o oblast podpory s vysokou mírou neúspěšnosti v průběhu 
hodnocení (3/4), přičemž projekty se více potýkaly s kvalitou než s formálními požadavky (12 projektů 
bylo vyřazeno z důvodu nesplnění formálních kritérií či kritérií přijatelnosti) a 18 projektů nebylo 
doporučeno k financování. Je zde také realizováno o něco méně projektů (celkem 10).  Především se 
však jedná o projekty s řádově nižšími rozpočty oproti dopravním projektům v oblasti podpory 1.1. 
Průměrná velikost schváleného projektu je pouze 9,2 mil. Kč (jde tedy v průměru o 19x menší než 
projekty v oblasti podpory 1.1).  

Tabulka 1: Projekty prioritní osy 1 

Oblast 
podpory 

Vyřazené 
projekty1 

Předčasně 
ukončeno2 

V procesu kontroly 
a hodnocení3 

V realizaci4 Financování 
ukončeno5 

Celkem 

1.1 5 1 2 2 10 20 

1.2 34 2 0 6 4 46 

Celkem 39 3 2 8 14 66 

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

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

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

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

Hlavním příjemcem v oblasti podpory 1.1 je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. případně Hlavní město 
Praha. Dopravní podnik realizuje především projekty rekonstrukce tramvajových tratí, případně 
projekty na bezbariérové zpřístupnění stanic metra. Hlavní město Praha realizuje hlavně projekty 
výstavby cyklostezek a cyklotras. Příjemci oblasti podpory 1.2 jsou především městské části, které 
realizují projekty na rozvoj služeb e-Governmentu na zvýšení kvality služeb v oblasti ICT 
poskytovaných úřady městských částí či digitalizaci archivů. Hlavní město Praha realizovalo v této 
oblasti podpory jeden projekt, a to na zavedení automatického systému poskytování informací a 
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výstražných hlášení ve městě, a to přesto, že informace k možnostem financování má dlouhodobě 
k dispozici.  

V rámci prioritní osy 1 je podepsáno celkem 22 smluv o poskytnutí dotace ve výši 2 156,3 mil. Kč 
(83,9 % alokace prioritní osy), přičemž 12 projektů je z oblasti podpory 1.1 a 10 z oblasti 1.2. Dva 
projekty z oblasti podpory 1.1 (v objemu 191 mil. Kč) jsou stále v procesu hodnocení, protože se 
jedná o projekty z poslední 9. výzvy. Podíly nakontrahovaných prostředků obou oblastí podpory se 
velmi lišily – u 1.1 činí tento podíl 2 064,7 mil. Kč (89,3 % alokace oblasti podpory) a u oblasti podpory 
1.2 jen 91,5 mil. Kč (35,7 % alokace).  

Pro oblast podpory 1.2 je ještě naplánována výzva, pravděpodobně na prosinec 2012, v rámci které 
by mělo dojít k nakontrahování zbývající alokace.  

Prostředky proplacené příjemcům v prioritní ose 1 včetně záloh činí 1 883,1 mil. Kč (73,3 % alokace) a 
objem certifikovaných výdajů dosahuje 764,1 mil. Kč, což je 29,7 % alokace na prioritní osu (na čemž 
se podílí především oblast podpory 1.1).  

V oblasti podpory 1.1 zbývá nakontrahovat finanční prostředky ve výši 248,2 mil. Kč, přičemž 
vymáhané nesrovnalosti z 1. a 2. výzvy v současné době činí dalších 30,6 mil. Kč, které bude možné 
po jejich vymožení opět vyčerpat. Na zbývající alokaci v oblasti podpory 1.2 bude vyhlášena také nová 
výzva, pravděpodobně v lednu 2013. V oblasti podpory 1.2 zbývá celkem nakontrahovat 
164,7 mil. Kč, přičemž hodnota vymáhaných nesrovnalostí je v tomto případě minimální. 

Tabulka 2: Stav čerpání finančních prostředků prioritní osy 1 (mil. Kč) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 2007-

2013 

Podané 
projektové 

žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem)1 

Proplacené 
prostředky  
příjemcům 

(včetně záloh)2 

Certifikované 
výdaje  

předložené EK 
(včetně vratek) 2 

1.1 2 312,9 3 135,3 2 064,7 1 854,3 760,7 

1.2 256,2 512,8 91,5 28,9 3,4 

Celkem 2 569,1 3 648,1 2 156,3 1 883,1 764,1 
Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012)  
1 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci, P5 

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

Jedná se o prioritní osu, která v souhrnu vykazuje nejlepší pokrok ve finančním plnění, přičemž 
situace v jednotlivých oblastech podpory je ale velmi rozdílná. Oblast podpory 1.1 vykazuje úspěšné 
plnění z finančního pohledu, celková nakontrahovaná alokace dává naději na úspěšné vyčerpání 
všech finančních prostředků do konce programového období (89,3 % alokace). Naproti tomu oblast 
podpory 1.2 vykazuje horší výsledky finančního plnění (teprve 35,7 % nakontrahované alokace). 
Zároveň je nutné poznamenat, že indikátory naplňované oblastí 1.2 jsou plněny úspěšně (viz kapitola 
níže). V  této oblasti byla také již v roce 2009 navrhována realokace finančních prostředků, která ale 
byla na základě usnesení ze zasedání Monitorovacího výboru v březnu 2011 zrušena. Na závěr je 
nutné ještě upozornit na rizikovost oblasti podpory 1.1 z pohledu možných nesrovnalostí a 
předčasného ukončení projektů. V oblasti podpory 1.1 jsou totiž realizovány z finančního 
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pohledu i poměrně rozsáhlé projekty veřejné dopravy (vzhledem k velikosti alokace programu a 
oblasti podpory) a každý takovýto předčasně ukončený projekt v poslední fázi programového období, 
ve které se již nacházíme, by mohl znamenat pro program riziko nevyčerpání finančních prostředků 
(zejména se jedná o finančně náročnější projekty hromadné veřejné dopravy)6.   

1.2 Věcný pokrok  

Naplňování indikátorů 

Jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 1 se výrazně liší podílem nakontrahovaných prostředků. 
Zatímco oblast podpory 1.1 má nakontrahovaných již zmíněných 89,3 % alokace (2 064,7 mil. Kč 
z 2 312,9 mil. Kč), v oblasti podpory 1.2 je to teprve třetina celkové alokované částky (35,7 %, tedy 
91,5 mil. Kč z 256,2 mil. Kč). Naplňování cílových hodnot indikátorů obou oblastí podpory je nicméně 
obdobné, u většiny indikátorů problém s naplňováním cílových hodnot není. Již na základě aktuálně 
dosažených hodnot sledovaných indikátorů lze očekávat ve většině z nich překročení cílových hodnot. 
Aktuální míra plnění monitorovacích indikátorů (MI) tak ve většině případů přesahuje aktuální míru 
čerpání prioritní osy, resp. oblastí podpory. 

Graf 1: Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 1 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
Pozn.: v grafu není zanesen výsledkový MI 15.21.06 Počet elektronických podání k městské správě, který 

dosahuje extrémních hodnot 8 947,7 % plnění ze závazků probíhajících projektů. 
Kódy indikátorů: 15.21.06 Počet elektronických podání k městské správě, 15.35.11 Počet nových plně elektr. 

agend veřejné správy, 17.06.11Podíl nově připojených domácností k vysokorychl. internetu, 38.21.10 Počet 
projektů na rozvoj, zavádění a osvojování ICT, 37.01.00 Počet projektů podp. dopravu a dopravní infrastr., 
37.11.05 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě, 37.32.30 Délka nových/moderniz. tramvajových tratí 
celkem, 37.32.31 Délka nové tramvajové trati celkem, 37.32.32 Délka modernizované tramvajové trati 
celkem, 61.01.11 Délka nově vybudovaných cyklostezek 

                                                            
6 S potenciálními negativními dopady na plnění indikátorů 
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Dosažená míra plnění cílových hodnot indikátorů se pohybuje na úrovni prioritní osy v rozmezí 53,3 % 
až 171,6 % jejich cílové hodnoty (kalkulováno z již vykázaných indikátorů). Většina indikátorů se 
přitom pohybuje nad hranicí 100 % jejich cílové hodnoty, potenciálně rizikový je pouze jeden 
indikátor z oblasti podpory 1.1 a jeden z oblasti podpory 1.2. Jedná se o MI 15.35.11 Počet nových 
plně elektronických agend veřejné správy z oblasti podpory 1.2, který dosahuje nejnižší míry plnění 
(53,3 %) u ukončených projektů. Závazky z projektů v realizaci (celkem 9 projektů) nicméně 
v současné době v souhrnu bohatě překračují plánované cílové hodnoty, dosahují 226,7 % cílové 
hodnoty stanovené na úrovni prioritní osy. Riziko nenaplnění tohoto indikátoru je tedy velmi nízké. 
Dalším z potenciálně rizikových indikátorů a to v oblasti podpory 1.1 je MI 37.32.31 Délka nové 
tramvajové trati celkem, jehož dosažené hodnoty jsou na úrovni 74,0 % cílové hodnoty pro prioritní 
osu 1. V červnu 2012 byl zároveň finálně dokončen další projekt, s jehož dosaženými hodnotami bude 
míra plnění cílových hodnot tohoto indikátoru 129,0 % cílových hodnot.  

Ostatní indikátory obou oblastí podpory nevykazují žádné riziko nenaplnění plánovaných hodnot, 
jejich cílové hodnoty byly již naplněny a závazky probíhajících projektů v souhrnu překračují cílovou 
hodnotu o 44,3 % až 210,0 % (MI 61.01.11 Délka nově vybudovaných cyklostezek). Extrémní plnění 
vykáže s nejvyšší pravděpodobností indikátor výsledku MI 15.21.06 Počet elektronických podání k 
městské správě, u kterého dosahují závazky příjemců v souhrnu již 8 947,7 % cílové hodnoty 
stanovené pro prioritní osu 1. Hodnotu navyšuje např. schválený projekt Hl. m. Prahy „Celoměstský 
systém incidentů HMP“ (50 000 elektronických podání k městské správě, přičemž původní cílová 
hodnota všech projektů byla 2 000 podání) a dále projekty realizované městskými částmi zaměřené 
na e-Government či obecně na rozvoj e-služeb v rámci městských částí. Ostatní výsledkové indikátory 
jsou v současné době s úspěchem plněny, např. u MI 37.11.05 Hodnota úspory času ve veřejné 
dopravě z oblasti podpory 1.1, pro nějž byla stanovena cílová hodnota 15 % (tzn. snížení z původních 
100 % na 85 % hodnoty), se podařilo dosáhnout hodnoty 31 % (tedy snížení na 69 % původní 
hodnoty). Plnění tohoto indikátoru tak dosahuje 206,7 % plánované hodnoty. 
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Tabulka 3: Plnění indikátorů prioritní osy 1 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek 

Oblast 
podpory 

Cílová 
hodnota 

Dosažená 
hodnota 

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

Celkem 
% cílové 
hodnoty 

Předložené 
žádosti 

Doporučené 
/ schválené 

V 
realizaci 

Financování 
ukončeno 

Celkem 
zásobník* 

% cílové 
hodnoty 

37.01.00 Počet projektů podp. 
dopravu a dopravní infrastr. 

Počet 
projektů 

Výstupy 1.1 8 12 150,0    12 12 150,0 

37.11.05 Hodnota úspory času ve 
veřejné dopravě*** 

Počet 
procent 

Výsledky 1.1 85 69 206,7 --- --- --- --- ---  

37.32.30 Délka nových/modern. 
tramvajových tratí celkem 

Počet 
kilometrů 

Výstupy 1.1 9 9,26 102,9 3,4  3,77 9,22 12,99 144,3 

37.32.31 Délka nové tramvajové trati 
celkem 

Počet 
kilometrů 

Výstupy 1.1 1 0,74 74,0   0,55 0,74 1,29 129,0 

37.32.32 Délka modernizované 
tramvajové trati celkem 

Počet 
kilometrů 

Výstupy 1.1 8 8,52 106,5 3,4  3,22 8,48 11,7 146,3 

61.01.11 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek 

Počet 
kilometrů 

Výstupy 1.1 2,5 4,29 171,6   3,46 4,29 7,75 310,0 

15.21.06 Počet elektronických podání 
k městské správě 

Počet Výsledky 1.2 2000 ---   176 000 2 953  178 953 8947,7 

15.35.11 Počet nových plně elektr. 
agend veřejné správy 

Počet Výstupy 1.2 15 8 53,3  26 1 7 34 226,7 

17.06.11 Podíl nově připojených dom. 
k vysokorychl. internetu** 

Počet 
procent 

Výsledky 1.2 36 59,1 164,2 --- --- --- --- ---  

38.21.10 Počet projektů na rozvoj, 
zavádění a osvojování ICT 

Počet 
projektů 

Výstupy 1.2 5 5 100,0  2 4 4 10 200,0 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
* Zásobník celkem nezahrnuje projekty ve skupině stavu Předložené projekty. 
** Indikátor je sledován na základě statistiky ČSÚ (hodnota z VZ2011). Výchozí hodnota indikátoru byla 26 %, tj. důsledkem realizace OPPK má dojít o navýšení o 10 p.b.. 
*** Dosažená hodnota ze 100%. Dosažená hodnota k 30. 6. 2012 (výpočet pracovníky ŘO)  
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Kategorie výdajů (prioritní témata) 

Naplňování cílových hodnot pro prioritní témata, která jsou relevantní pro prioritní osu 1 a jsou 
vymezena v operačním programu, ukazuje následující tabulka. S ohledem na podíl nakontrahovaných 
prostředků ve výši 83,9 % alokace prioritní osy je dosud dostatečně naplňováno pouze jedno ze tří 
témat spadajících pod oblast earmarkingu – a to prioritní téma 52 Podpora čisté městské dopravy 
(plnění na úrovni 79,4 % cílové hodnoty). Celkový cíl pro plnění těchto tří témat (11, 13 a 52) ve výši 
88,7 mil. EUR je dosud naplňován ze 71,6 % a celkový zásobník schválených a ukončených projektů je 
na úrovni 75,1 % cílové hodnoty, tj. blíží se podílu nakontrahovaných prostředků.  

Tento relativně dobrý výsledek je dán zejména vysokým podílem naplňování prioritního tématu 52 
Podpora čisté městské dopravy v oblasti podpory 1.1, které je již nyní naplňováno na úrovni 79,4 % 
cílové hodnoty. Jedná se také o finančně nejvýznamnější prioritní téma, které je velmi podstatné pro 
naplnění cíle prioritní osy, tedy zlepšení dostupnosti dopravních služeb (především v porovnání 
s oblastí podpory 1.2 s podstatně menšími finančními prostředky). Oblast podpory 1.1 má také vyšší 
nakontrahované prostředky (již 89,3 % alokace).  

Naproti tomu problematičtější se jeví oblast podpory 1.2, kde je nakontrahovaných teprve 35,7 % 
prostředků, čemuž také odpovídá neuspokojivé plnění jednotlivých prioritních témat. Nejhůře si stojí 
téma 11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, interoperabilita, předcházení 
rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.), které je plněno jen jedním projektem a dosahuje úrovně 
6,0 % cílové hodnoty. V zásobníku nejsou žádné další projekty naplňující téma 11, splnění závazku 
vůči prioritnímu tématu 11, které je vázáno na cíle earmarkingu, je tedy velmi rizikové. Plánovaná 
výzva v oblasti podpory 1.2 by se tedy měla zaměřit přednostně na toto téma. Prioritní téma 13 
Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.), které je z většiny 
naplňováno projekty z oblasti podpory 1.27, vykazuje příznivější plnění, alespoň z pohledu projektů 
v zásobníku. Celkový zásobník (včetně již dosažených hodnot) je zde na úrovni 53,6 % cílové hodnoty, 
což převyšuje úroveň nakontrahovaných prostředků. I přesto lze s ohledem na fázi programového 
období naplnění tohoto tématu považovat za rizikové a je vhodné na něj směřovat část prostředků 
plánované výzvy. 

Oblast podpory 1.2 byla externí analýzou8 vyhodnocena jako méně potřebná z důvodu vysokého 
nárůstu služeb v oblasti rozvoje telekomunikační infrastruktury, na kterou byla oblast podpory 
zaměřena. Analýza identifikovala nasycený trh s ICT, což odpovídá i nízké poptávce po této oblasti 
podpory. Proto byla plánovaná realokace financí do jiné oblasti podpory OPPK, která ale nakonec 
neproběhla. 

                                                            
7 Pouze 4 projekty a 11,2 % financí je z oblasti podpory 3.3. Téma je i logicky věcně spjato především s oblastí 

podpory 1.2. 
8 Zhodnocení návrhu realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z oblasti podpory 3.2 do 

2.2 v rámci OPPK (2010) 
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Tabulka 4: Plnění prioritních témat a earmarking v prioritní ose 1 

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

o.p. 
dle 
OP* Kód Název  v EUR v % v EUR v % 

52 Podpora čisté městské dopravy Ano 794 737 1,0 62 468 879 79,4 78 627 837 1.1 

11 

Informační a komunikační 
technologie (přístup, 
zabezpečení, interoperabilita, 
předcházení rizikům, výzkum, 
inovace, e-obsah atd.) 

Ano 0 0,0 260 676 6,0 4 368 213 1.2 

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

Ano 2 283 461 40,0 774 705 13,6 5 710 872 
1.2; 
3.3 

Celkem  3 078 197 3,5 63 504 260 71,6 88 706 922  

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012); vlastní výpočty 
Pozn. * oblast podpory, která majoritně naplňuje dané prioritní téma (více než 89 % prostředků) je zvýrazněna 
tučně 
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2 Prioritní osa 2 – Životní prostředí 

Prioritní osa 2 Životní prostředí naplňuje druhý specifický cíl programu zkvalitnění životního 
prostředí. Důraz je přitom kladen na vzájemné propojení efektů jednotlivých aktivit v rámci prioritní 
osy i celého programu. V prioritní ose 2 je hlavním pojícím tématem snaha o zlepšení kvality 
životního prostředí a kvality života v Praze obecně. 

Cíl prioritní osy 2 bude realizován prostřednictvím dvou oblastí podpory: 

− Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území – realizace cíle zkvalitnění životního 
prostředí 

− Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů – taktéž 
realizace cíle zkvalitnění životního prostředí 

 

Oblast podpory 2.1 - Revitalizace a ochrana území 

Globálním cílem oblasti podpory 2.1 je zkvalitnění životního prostředí a ochrana před přírodními 
riziky a mezi specifické cíle patří:  

− 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 

Příjemci z této oblasti podpory jsou Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace 
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace. 

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

− 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.) 
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− 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 

Alokace oblasti podpory je 1 602,0 mil. Kč9. 

V rámci oblasti podpory 2.1 byly do doby zpracování této zprávy vyhlášeny 4 výzvy, s celkovou 
vyhlášenou alokací 1 144,7 mil. Kč. Z dříve vyhlášených výzev nebyla žádná nevyčerpaná alokace a 
170,0 mil. Kč z poslední výzvy s plánovaným ukončením k 29. 11. 2012 ještě nebylo nakontrahováno. 

Dle usnesení č. 19 Společného monitorovacího výboru (SMV) z prosince 2009 mělo dojít k realokaci 
zbývající alokace finančních prostředků do oblasti podpory 2.1 z oblasti 1.2. Toto rozhodnutí ale bylo 
zrušeno usnesením č. 33 z března 2011 a k této realokaci nedošlo. Do oblasti podpory 2.1 byla nově 
realokována část finančních prostředků z oblasti 3.2 ve výši 3,4 mil. EUR (cca 80 mil. Kč). 

 

Oblast podpory 2.2 - Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

Globálním cílem oblasti podpory 2.2 je úsporné využívání energetických zdrojů a mezi specifické cíle 
patří:  

− Snížit energetickou 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  

Příjemci z této oblasti podpory jsou Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace 
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy a nestátní neziskové organizace. 

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

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

Alokace oblasti podpory je 228,1 mil. Kč10. 

V rámci oblasti podpory 2.2 byly do doby zpracování této zprávy vyhlášeny 2 výzvy, s celkovou 
vyhlášenou alokací 253,7 mil. Kč. Z toho bylo asi 3 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev 
nevyčerpáno11, nakontrahováno bylo 246,3 mil. Kč. 

                                                            
9 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
10 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
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Dle usnesení č. 19 Společného monitorovacího výboru (SMV) z prosince 2009 mělo dojít k realokaci 
zbývající alokace finančních prostředků do oblasti podpory 2.2 z oblasti 3.2. Toto rozhodnutí ale bylo 
zrušeno usnesením č. 33 z března 2011 a k této realokaci nedošlo. 

2.1 Finanční pokrok 

Celková alokace prioritní osy 2 je 1,8 mld. Kč, což představuje 25,7 % z celkové alokace OPPK. 
Prioritní osa je realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory. Oblast podpory 2.1 Revitalizace a 
ochrana území je klíčová a pokrývá 88 % alokace prioritní osy (v roce 2011 do ní byly realokovány 
finanční prostředky z oblasti 3.2). Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a 
přírodních zdrojů pokrývá zbývajících 12 %. 

V průběhu dosavadní realizace programu bylo v rámci prioritní osy 2 předloženo celkem 103 žádostí 
v celkové hodnotě 3 211,6 mil. Kč, což představuje 175,5 % alokace prioritní osy. U obou oblastí 
podpory překročil objem předložených projektů jejich alokaci, přičemž převis poptávky byl mírně 
výraznější u oblasti podpory 2.2 (189,5 %). U oblasti podpory 2.1 tvořil 173,5 % plánované alokace. 
Finančně je k 5. 9. 2012 ukončeno celkem 33 projektů, dalších 13 projektů je v realizaci. 

V oblasti podpory 2.1 zaměřené na revitalizaci a ochranu prostředí je v době zpracování zprávy 
realizovaných celkem 34 projektů s průměrnou velikostí dotace 42,8 mil. Kč na projekt. Vyřazených je 
48 projektů (tedy 58,5 % všech podaných) a k předčasným ukončením projektů v této prioritní ose 
nedošlo. Úspěšnost projektů druhé oblasti podpory 2.2 zaměřené na úsporné a udržitelné využívání 
energií a přírodních zdrojů je obdobná, protože vyřazených nebo předčasně ukončených je 
9 projektů, tedy 42,9 % podaných. Je zde realizováno výrazně méně projektů (celkem 12) a jedná se o 
projekty s nižšími rozpočty, průměrná velikost schválené dotace je 24,7 mil. Kč.  

Tabulka 5: Projekty prioritní osy 2 

Oblast 
podpory 

Vyřazené 
projekty1 

Předčasně 
ukončeno2 

V procesu kontroly 
a hodnocení3 

V realizaci4 Financování 
ukončeno5 

Celkem 

2.1 48 0 0 12 22 
82 

2.2 9 0 0 1 11 
21 

Celkem 57 0 0 13 33 103 
Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
1 projekty ve stavech N1 Projektová žádost nesplnila podmínky formálního posouzení, N2 Projekt nedoporučen / 

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

2 projekty ve stavech N7 Projekt nedokončen / stažen a N8 Rozhodnutí/Smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS;  
3 projekty ve stavu P2 Projektová žádost splnila podmínky formálního posouzení;  

                                                                                                                                                                                          
11 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-

vyhlasenych-vyzev-oppk.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
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4 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci a P5 
Realizace projektu ukončena;  

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

Hlavními příjemci v oblasti podpory 2.1 jsou jednotlivé městské části, případně Hlavní město Praha.  
Dalšími příjemci jsou příspěvkové či církevní organizace a jiná sdružení. Průměrná velikost projektů 
obou skupin příjemců je stejná, realizují se především projekty revitalizace území (vodní plochy a 
toky, zahrady, parky sportovní areály i skládky), případně rekultivace ploch. Mezi příjemci oblasti 
podpory 2.2 jsou především městské části, pouze jeden projekt je realizován obecně prospěšnou 
společností. Realizovány jsou projekty rekonstrukcí na snížení energetické náročnosti budov a 
projekty na využití obnovitelných zdrojů.  

V rámci prioritní osy 2 bylo podepsáno 46 smluv o poskytnutí dotace ve výši 1 751,7 mil. Kč (95,7 % 
alokace prioritní osy), přičemž 34 projektů bylo z oblasti podpory 2.1 a 12 z oblasti 2.2. Žádné 
projekty nejsou v době zpracování zprávy v procesu hodnocení. Podíly nakontrahovaných prostředků 
jednotlivých oblastí podpory se liší – u 2.1 to představuje 1 455,8 mil. Kč (90,9 % alokace oblasti 
podpory) a u oblasti podpory 2.2 to je 295,9 mil. Kč, čímž došlo k nakontrahování 129,7 % alokace 
této oblasti podpory. Prostředky proplacené příjemcům včetně záloh činí na úrovni prioritní osy 
1 250,4 mil. Kč (68,3 % alokace) a objem certifikovaných výdajů dosahuje 450,1 mil. Kč, což je 24,6 % 
alokace. V oblasti podpory 2.1 zbývá nakontrahovat finanční prostředky ve výši 146,2 mil. Kč 
(hodnota vymáhaných nesrovnalostí je minimální) a v oblasti podpory 2.2 již došlo k přečerpání 
alokace (nesrovnalosti z 2. výzvy činí 0,9 mil. Kč). 

Tabulka 6: Stav čerpání finančních prostředků prioritní osy 2 (mil. Kč) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 2007-

2013 

Podané 
projektové 

žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem)1 

Proplacené 
prostředky  
Příjemcům 

(včetně záloh)2 

Certifikované 
výdaje  

předložené EK 
(včetně vratek)2 

2.1 1 602,0 2 779,4 1 455,8 1 092,3 417,3 
2.2 228,1 432,2 295,9 158,1 32,8 

Celkem 1 830,1 3 211,6 1 751,7 1 250,4 450,1 
Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
1 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci, P5 

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

Obě oblasti podpory vykazují úspěšné plnění z finančního pohledu, celková nakontrahovaná alokace 
dává naději na úspěšné vyčerpání všech finančních prostředků do konce programového období.  

2.2 Věcný pokrok  

Naplňování indikátorů 

Jak bylo uvedeno, jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 2 se liší podílem nakontrahovaných 
prostředků. Zatímco oblast podpory 2.2 má nakontrahovaných již 129,7 % alokace, v oblasti podpory 
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2.1 je to 90,9 % celkové alokované částky. Naplňování cílových hodnot indikátorů obou oblastí 
podpory je obdobné, přičemž u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot. Již 
na základě v současné době vykázaných hodnot především ukončených projektů lze očekávat ve 
většině z nich dosažení či překročení cílových hodnot. Aktuální míra plnění monitorovacích indikátorů 
(MI) ve většině případů tak mírně přesahuje aktuální míru čerpání prioritní osy, resp. oblastí podpory. 
Na oblast podpory 2.1 je navíc aktuálně vyhlášena výzva č. 10, která má být ukončena 29. 11. 2012 a 
plánovanou alokací 170 mil. Kč a lze očekávat další růst dosažených hodnot indikátorů. 

Graf 2: Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 2 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
Pozn.: v grafu není zanesen výsledkový MI 33.21.33 Využití revitalizovaných/regenerovaných území - zvýšení 

počtu návštěvníků, který dosahuje vysokých hodnot 765,7 % plnění ze závazků probíhajících projektů. 
Kódy indikátorů: 22.11.50 Počet rekultivovaných starých skládek, 26.01.00 Projekty zaměřené na ochranu proti 

povodním, požárům apod., 33.21.10 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem, 36.01.00 
Počet projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu en. OZE, 36.30.00 Počet projektů zaměřených na 
snižování energetické náročnosti, 36.40.00 Úspory energie celkem, 63.22.00 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů, 36.03.00 Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

 

Dosažená míra plnění cílových hodnot indikátorů se pohybuje na úrovni prioritní osy v rozmezí 64,3 % 
až 120,6 % jejich cílové hodnoty (kalkulováno z již vykázaných indikátorů). Většina dosažených 
hodnot indikátorů se přitom pohybuje nad hranicí 100 % jejich cílové hodnoty. Jako nejrizikovější se 
jeví indikátor oblasti podpory 2.1 MI 22.11.50 Počet rekultivovaných starých skládek, který dosahuje 
aktuálně míry naplnění 66,7 % cílové hodnoty indikátoru. Nejedná se o nejnižší hodnotu, ale indikátor 
je rizikový především kvůli tomu, že v zásobníku projektů v realizaci již nejsou plánované žádné další 
projekty naplňující tento MI. Jedná se o jediný indikátor, jehož míra naplnění realizovaných projektů  
i projektů v zásobníku je pod hranicí cílové hodnoty. Pro oblast podpory 2.1 je však aktuálně 
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vyhlášená výzva, která je zaměřena mj. na revitalizaci opuštěných, poškozených nebo nevhodně 
využívaných ploch, mezi které jsou skládky řazeny. Také z informací ŘO vyplývá, že indikátor by měl 
být naplněn právě prostřednictvím projektů z této výzvy.  

Ostatní indikátory vykazují uspokojivé výsledky v plnění cílových hodnot. V některých případech je 
plnění cílových hodnot na více než 100 % cílové hodnoty zajišťováno, zatím, z projektů v realizaci 
(zásobník). Jedná se o indikátor MI 63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 
(naplňovaný v současné době na 64,3 %, ale s příslibem naplnění po ukončení projektů v realizaci na 
100,0 % cílové hodnoty) a indikátor MI 36.03.00 Zvýšení kapacit na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, který je naplňován na 81,9 %, přičemž závazky probíhajících projektů v souhrnu překračují 
cílovou hodnotu na 133,4 % plánované hodnoty.  
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Tabulka 7: Plnění indikátorů prioritní osy 2 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek 

Oblast 
podpory 

Cílová 
hodnota 

Dosažená hodnota 
Zásobník pro plnění MI (včetně dosažených hodnot) 

projekty dle stavu 

Celkem 
% cílové 
hodnoty 

V realizaci 
Financování 
ukončeno 

Celkem 
zásobník 

% cílové 
hodnoty 

22.11.50 Počet rekultivovaných starých skládek Počet Výstupy 2.1 6 4 66,7   4 4 66,7 

26.01.00 Projekty zaměřené na ochranu proti 
povodním, požárům apod. 

Počet Výstupy 2.1 9 10 111,1 1 9 10 111,1 

33.21.10 Plocha regenerovaných a 
revitalizovaného území celkem 

Plocha v 
ha 

Výstupy 2.1 50 73,04 146,1 38 57 95 190,8 

33.21.33 Využití revitalizovaného/regenerov. 
území - zvýšení počtu návštěvníků* 

Počet 
procent 

Výsledky 2.1 180 217 120,6 --- --- --- --- 

63.22.00 Počet zrekonstruovaných památkových 
objektů 

Počet 
objektů 

Výstupy 2.1 14 9 64,3 10 4 14 100,0 

36.03.00 Zvýšení kapacit na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů  

MW Výstupy 2.1 0,6 0,49 81,9 0,32 0,48 0,8 133,4 

36.01.00 Počet projektů zaměřených na zvýšení 
kapacit pro výrobu en. OZE 

Počet 
projektů 

Výstupy 2.2 11 12 109,1 1 11 12 109,1 

36.30.00 Počet projektů zaměřených na 
snižování energetické náročnosti 

Počet 
projektů 

Výstupy 2.2 11 12 109,1 1 11 12 109,1 

36.40.00 Úspory energie celkem** Počet 
procent 

Výsledky 2.2 75 66,1 111,8 --- --- --- --- 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
* Cílová hodnota 180 % ze 100 %. Výpočet na základě dat od příjemců pracovníky ŘO (data k 30. 6. 2012); 
** Výpočet na základě dat od příjemců pracovníky ŘO (data VZ OPPK 2011) 
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Kategorie výdajů (prioritní témata) 

S ohledem na podíl nakontrahovaných prostředků prioritní osy 2, který je ve výši 95,7 % alokace osy, 
jsou dosud dostatečně naplňovány pouze tři z deseti relevantních prioritních témat definovaných 
v operačním programu.  

Tři témata naopak vykazují naplnění pouze do 10 % cílových hodnot. V plnění prioritních témat 
vykazují mírně pozitivnější vývoj témata naplňovaná oblastí podpory 2.1, jejíž prioritní témata ale 
nejsou vázána na cíle earmarkingu. V této oblasti podpory je nakontrahováno 90,9 % alokace a 
v současné době je dosaženo průměrně 53,5 % cílové hodnoty prioritních témat naplňovaných touto 
oblastí podpory.  I s projekty v zásobníku pak dosahuje celkové plnění 91,1 %, což odpovídá 
nakontrahovaným prostředkům.  

Zároveň se ale v oblasti podpory 2.1 vyskytují 3 z 5 prioritních témat, která vykazují velké riziko 
nenaplnění cílových hodnot. Jedná se o témata 50 Sanace průmyslových areálů a kontaminované 
půdy, 51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 2000) a 53 Předcházení 
rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení přírodním a technologickým 
rizikům a jejich řízení), u kterých jsou dosažené hodnoty na úrovni maximálně 6 % cílové hodnoty. Ani 
projekty v zásobníku nedávají naději na naplnění cílových hodnot. U prioritního tématu 58 Ochrana a 
zachování kulturního dědictví jsou cílové hodnoty prozatím naplněny pouze z 30,4 %, ale projekty 
v zásobníku plní cílové hodnoty z dalších 72,0 %. V případě jejich úspěšné realizace bude tedy 
prioritní téma naplněno. Jelikož žádná z výše zmíněných kategorií nespadá pod cíle (kategorie) 
earmarkingu, nepředstavuje jejich nenaplnění zásadní problém. 

Prioritní témata v oblasti podpory 2.2 vykazují vyšší riziko nenaplnění, přičemž všechna tato témata 
jsou vázána na cíle earmarkingu a jejich plnění by tedy mělo být klíčové. Bližší analýza však ukazuje, 
že není vhodné ani reálné se na některá z nich prioritně zaměřit (viz text níže a kap. 5 zprávy).  

V této části prioritních témat je průměrně naplněných 41,8 % stanovené cílové hodnoty, a i s projekty 
ze zásobníku dosahuje celkové plnění jen 43,7 %. Problematickým je také pokrok v realizaci oblasti 
podpory 2.2, u které je nakontrahováno již 129,7 % plánované alokace. Právě vzhledem k tomuto 
pokroku jsou celkové hodnoty naplnění prioritních témat velmi nízké. Do budoucna tak mohou být 
prioritní témata naplněna již pouze projekty z oblasti podpory 2.1. Implementační dokument ale 
definuje podporované aktivity oblasti podpory 2.1 tak, že jejich šance na přispění k naplnění 
prioritních témat primárně naplňovaných z oblasti 2.2 je minimální. Vzhledem k nastaveným 
aktivitám v oblasti podpory 2.1 bude zajištění plnění earmarkingových cílů projekty této oblasti 
podpory reálně velmi obtížné.  

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i prioritním tématům pod cíli earmarkingu, která mají nulové 
plnění – 39 Obnovitelná energie: vítr a 41 Obnovitelná energie: biomasa. I samotný operační program 
ale zmiňuje, že využití obnovitelných zdrojů energie je potřeba realizovat s přihlédnutím k vhodnosti 
daného zdroje pro místní podmínky. A studie analyzující možnost využití větrné energie v ČR definují, 
že vhodné lokality v naší republice leží téměř výhradně v pohraničních pásmech hor. Využití biomasy 
také předpokládá operační program pouze v okrajových částech města. Ukazuje se tedy, že tyto dva 
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zdroje energie nejsou pro Prahu příliš vhodné a je tedy obtížné naplnit stanovené cílové hodnoty pro 
tato prioritní témata. Neplnění stanovených cílových hodnot nelze hodnotit negativně. 

Rizikové je také plnění cílových hodnot pro témata 40 Obnovitelná energie: solární a 43 Energetická 
účinnost, kogenerace, hospodaření s energií, která vykazují dosažené naplnění 41,8 %, resp. 50,6 %. 
Zároveň zde neexistují žádné další projekty v zásobníku, a proto se tedy jedná o témata riziková. 
Jediné téma naplňované oblastí podpory, u kterého lze očekávat naplnění cílových hodnot je téma 42 
Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další, u kterého je i s projekty v zásobníku 
předpoklad naplnění na úrovni 111,5 %.  

Jelikož je v prioritní ose nakontrahováno již 95,6 % celkové alokace, je finální naplnění cílů 
earmarkingu velmi málo pravděpodobné. Oblasti podpory z jiné prioritní osy – tedy 3.2 a 3.3 totiž 
pomáhají naplnit pouze téma mimo cíle earmarketingu. 

Tabulka 8: Plnění prioritních témat a earmarking v prioritní ose 212 

Prioritní téma 
Earm
. 

Zásobník Naplněno Cíl plnění (v 
EUR) 

o.p. 
dle 
OP* Kód Název  v EUR v % v EUR v % 

50 Sanace průmyslových areálů a 
kontaminované půdy 

 
0 0,0 200 614 2,7 7 496 852 2.1 

51 Podpora biodiverzity a ochrany 
přírody (včetně projektu Natura 2000) 

 
19 657 0,3 387 151 6,0 6 496 852 2.1 

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a 
provedení plánů a opatření na 
předcházení přírodním a 
technologickým rizikům a jejich řízení) 

 

515 703 6,9 206 197 2,8 7 496 852 2.1 

54 Jiná opatření na ochranu životního 
prostředí a předcházení rizikům 

 
11 167 083 65,2 21 760 342 127,0 17 133 676 2.1 

58 Ochrana a zachování kulturního 
dědictví 

 
5 817 904 72,0 2 454 263 30,4 8 083 411 

2.1; 
3.2; 
3.3 

40 Obnovitelná energie: solární Ano 
0 0,0 2 530 309 41,8 6 050 578 

2.1; 
2.2 

39 Obnovitelná energie: vítr   Ano 0 0,0 0 0,0 1 550 578 2.2 

41 Obnovitelná energie: biomasa   Ano 0 0,0 0 0,0 1 550 578 2.2 

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, 
geotermální a další 

Ano 
319 490 20,6 1 408 773 90,9 1 550 578 2.2 

43 Energetická účinnost, kogenerace, 
hospodaření s energií 

Ano 
0 0,0 3 063 201 50,6 6 050 578 

2.1; 
2.2 

Celkem  17 839 837 28,1 32 010 850 50,4 63 460 533  

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 6. 9. 2012); vlastní výpočty 
Pozn. * oblast podpory, která majoritně naplňuje dané prioritní téma (více než 99 % prostředků) je zvýrazněna 
tučně 

                                                            
12 Do analýz nebylo zahrnuto prioritní téma 61 Integrované projekty pro obnovu měst a venkova, které bylo 

původně součástí operačního programu, ale v průběhu programového období bylo vypuštěno. 
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3 Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 

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. 

Cíl prioritní osy 3 bude realizován prostřednictvím tří oblastí podpory: 

− 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 

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

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

 

Oblast podpory 3.1 - Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 
vývoje a praxí 

Globálním cílem oblasti podpory 3.1 je rozvinutí inovačního potenciálu města a mezi specifické cíle 
patří:  

− 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 

Příjemci z této oblasti podpory jsou organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, 
výzkumné ústavy apod.), podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), nestátní 
neziskové organizace a profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory 
apod.). 

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

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

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

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

− Podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích 
− Činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; rozvoj výzkumných kapacit MSP  

Alokace oblasti podpory je 1 810,0 mil. Kč13. 

V rámci oblasti podpory 3.1 byly do doby zpracování zprávy vyhlášeny 4 výzvy, s celkovou vyhlášenou 
alokací 2 350,0 mil. Kč. Z toho bylo ale asi 46,9 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev 
nevyčerpáno14, celkem bylo nakontrahováno 1 453 mil. Kč. Na oblast podpory je plánována nová 
výzva s pravděpodobným začátkem v listopadu 2012. 

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 k navýšení cca o 185 mil. Kč. 

 

Oblast podpory 3.2 - Podpora příznivého podnikatelského prostředí 

Globálním cílem oblasti podpory 3.2 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  

Příjemci z této oblasti podpory jsou Hlavní město Praha, městské části hl. m. Prahy, organizace 
zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, nestátní neziskové organizace a 
profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.). 

                                                            
13 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
14 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-

vyhlasenych-vyzev-oppk.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
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Implementační dokument operačního programu (verze 01 k 10. 9. 2008) uvádí následující 
podporované aktivity:  

− 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 je 50,9 mil. Kč15. 

V rámci oblasti podpory 3.2 byly do doby zpracování zprávy vyhlášeny 2 výzvy, s celkovou vyhlášenou 
alokací 161,6 mil. Kč. Z toho bylo ale asi 62,6 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev 
nevyčerpáno16. Celkem bylo nakontrahováno 60,4 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 podpory. 

 

Oblast podpory 3.3 - Rozvoj malých a středních podniků 

Globálním cílem oblasti podpory 3.3 je přímá podpora rozvoje malých a středních podniků (MSP) a 
mezi specifické cíle patří:  

− 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 

                                                            
15 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
16 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-

vyhlasenych-vyzev-oppk.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
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− Zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, 
stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké a cestovního ruchu 

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

Příjemci z této oblasti podpory jsou podnikatelské subjekty (MSP), kteří musí působit v jedné ze 
specifikovaných podporovaných činností dle klasifikace ekonomických činností (CZ – NACE) 

Implementační dokument operačního programu (verze 01 k 10. 9. 2008) uvádí body, z nichž 
alespoň jeden by (spolu s kritériem CZ-NACE) měl být projektem naplněn:  

− 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. Kč17. 

V rámci oblasti podpory 3.3 byly do doby zpracování zprávy vyhlášeny 3 výzvy, s celkovou vyhlášenou 
alokací 550,9 mil. Kč. Z toho bylo asi 3 % alokace z vyhlášených uzavřených výzev nevyčerpáno18, 
celkem bylo nakontrahováno 536,8 mil. Kč. Na oblast podpory je plánována nová výzva 
s pravděpodobným začátkem v lednu 2013. 

Na základě usnesení SMV č. 33 z března 2011 byla do oblasti podpory 3.3 realokována část finančních 
prostředků oblasti podpory 3.2. Jednalo se o částku 3,0 mil. EUR (tedy cca 75 mil. Kč), která navýšila 
původní alokaci o 16,0 %. 

3.1 Finanční pokrok 

Celková alokace prioritní osy 3 je 2,5 mld. Kč a představuje 35,3 % celkové alokace OPPK. Prioritní osa 
je realizována prostřednictvím tří oblastí podpory. Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a 
partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí je největší a pokrývá 72,4 % alokace prioritní 
osy. Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí je naopak nejmenší a po 
realokaci pokrývá 2,0 % z alokace prioritní osy. Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 
pokrývá zbývajících 25,6 % alokace osy. V oblastech podpory 3.1 a 3.3 došlo v roce 2011 k navýšení 

                                                            
17 Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (z 25. 9. 2012), měnový kurz: 1 EUR = 24,9 CZK 
18 Zdroj: Přehled vyhlášených výzev OPPK, http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-

vyhlasenych-vyzev-oppk.html 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/414_prehled-vyhlasenych-vyzev-oppk.html�
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alokace (o 7,4 mil. EUR, resp. 3,0 mil. EUR), zatímco v oblasti podpory 3.2 došlo k jejímu ponížení 
(o 8,4 mil. EUR). 

V průběhu dosavadní realizace programu bylo v rámci prioritní osy 3 předloženo celkem 511 žádostí 
v celkové hodnotě 7 058,4 mil. Kč, což představuje 282,4 % alokace prioritní osy. U každé oblasti 
podpory překročil objem předložených projektů alokaci dané oblasti podpory, přičemž z aktuálního 
pohledu byl převis poptávky ve finančním vyjádření nejvýraznější u oblasti podpory 3.2 (objem 
podaných projektů tvořil celkem 404,1 % plánované alokace). Zde však došlo k realokaci finančních 
prostředků o 83,0 % původní alokace a převis poptávky je tím tedy „uměle navýšen“ a oblast podpory 
byla naopak problematickou. U oblasti podpory 3.3 tvořil převis poptávky (v objemu podaných 
projektů) 243,8 % plánované alokace, u oblasti podpory 3.1 dokonce 292,5 % alokace. Finančně je 
k 5. 9. 2012 ve třetí prioritní ose ukončeno celkem 100 projektů a dalších 40 projektů je v realizaci. 

V oblasti podpory 3.3 zaměřené na rozvoj malých a středních podniků je v době zpracování zprávy 
realizováno nejvíce projektů, a to celkem 94 s průměrnou velikostí dotace 4,8 mil. Kč na projekt. 
Vyřazených nebo předčasně ukončených je 256 projektů a převis poptávky zde byl tedy vysoký 
(73,1 % všech podaných projektů nebylo realizováno). Naopak nejméně projektů bylo realizováno 
v oblasti podpory 3.2 zaměřené na podporu příznivého podnikatelského prostředí, kde jsou 
realizovány pouze 4 projekty s průměrnou velikostí přidělené dotace 13,5 mil. Kč. Podíl projektů 
vyřazených nebo předčasně ukončených byl zde v porovnání s ostatními oblastmi podpory největší – 
81,8 % všech podaných žádostí. Převis poptávky je vysoký také u oblasti podpory 3.1 zaměřené na 
rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, protože 
vyřazených nebo předčasně ukončených je 97 projektů, tedy 69,8 % všech podaných. Nejvíce 
předčasně ukončených projektů - 12 - je v oblasti podpory 3.3, tedy u projektů podporujících 
podnikání malých a středních podnikatelů. Je zde realizováno méně projektů (celkem 42), ale jedná 
se finančně náročné projekty s vyššími rozpočty, průměrná velikost schválené dotace je 39,0 mil. Kč.  

Tabulka 9: Projekty prioritní osy 3 

Oblast 
podpory 

Vyřazené 
projekty1 

Předčasně 
ukončeno2 

V procesu kontroly 
a hodnocení3 

V realizaci4 Financování 
ukončeno5 

Celkem 

3.1 97 0 0 26 16 139 

3.2 17 1 0 0 4 22 

3.3 244 12 0 14 80 350 

Celkem 358 13 0 40 100 511 
Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
1 projekty ve stavech N1 Projektová žádost nesplnila podmínky formálního posouzení, N2 Projekt nedoporučen / 

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

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

Realizace projektu ukončena;  
5 projekty ve stavech P6 Financování projektu ukončeno a P7 Výdaje projektu certifikovány 
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Hlavními příjemci v oblasti podpory 3.1 jsou veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a příspěvkové 
organizace (především nemocnice). Menší zastoupení mají také podnikatelské subjekty, které obecně 
předkládají menší projekty a které mají průměrnou přidělenou dotaci 6,0 mil. Kč. Projekty veřejných 
výzkumných institucí, vysokých škol a příspěvkových organizací žádají o dotace průměrně 6x vyšší, a 
mají průměrnou přidělenou dotaci 38,2 mil. Kč. Z velké většiny je obsahem projektu pořízení / 
modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace. Příjemci oblasti 
podpory 3.2 jsou 2 městské části (MČ) a 2 obecně prospěšné společnosti. Městské části realizovaly 
projekty na zkvalitnění služeb poskytovaných úřady MČ, dále vzniklo centrum vzdělávání pro 
zaměstnávání lidí s mentálním postižením a informační centrum pro podporu služeb cestovního 
ruchu. V oblasti podpory 3.3 jsou příjemci jasně definováni – malé a střední podniky, přičemž 
průměrná velikost podniku je zde 29 zaměstnanců. Projekty z této oblasti podpory se zaměřují 
především na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) 
a na zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu). 

V rámci prioritní osy 3 bylo podepsáno 140 smluv o poskytnutí dotace ve výši 2 147,1 mil. Kč (85,9 % 
alokace prioritní osy), přičemž většina projektů byla z oblasti podpory 3.3 a nejméně z oblasti 3.2. 
Žádné projekty se nenacházejí v době zpracování zprávy v procesu hodnocení. Podíly 
nakontrahovaných prostředků jednotlivých oblastí podpory se lišily – poměrově nejvyšší byl díky 
realokaci u oblasti podpory 3.2, a to 106,2 % její alokace (54,0 mil. Kč) a nejnižší byl u oblasti podpory 
3.3, a to 70,9 % (453,0 mil. Kč), u které naopak došlo v minulém roce k navýšení alokace. V oblasti 
podpory 3.1 je to 90,6 % alokace, přičemž pro oblasti podpory 3.1 a 3.3 jsou nyní plánovány výzvy, 
které by měly nakontrahovat zbylé alokace obou oblastí podpory.  

Prostředky proplacené příjemcům včetně záloh činí v prioritní ose celkem 1 162,6 mil. Kč (46,5 % 
alokace) a objem certifikovaných výdajů dosahuje 291,8 mil. Kč, což je 11,7 % alokace na prioritní 
osu. V oblasti podpory 3.1 tedy zbývá nakontrahovat finanční prostředky ve výši 170 mil. Kč a v plánu 
je vyhlášení výzvy na listopad 2012. V oblasti podpory 3.2 byla již alokace přečerpána a v oblasti 
podpory 3.3 zbývá 185,7 mil. Kč, na které je plánována nová výzva na leden 2013. Nesrovnalosti se 
v případě prioritní osy týkají všech oblastí podpory, přičemž nejvyšší jsou u oblasti podpory 3.3 
(30,2 mil. Kč), přičemž se jedná o poměrně vysoké číslo i vzhledem k nakontrahované alokaci. 
U oblasti podpory 3.1 jsou nyní vymáhané nesrovnalosti nižší (8,1 mil. Kč). U oblasti podpory 3.2 je 
výše nesrovnalostí, stejně jako nakontrahované alokace, nejnižší, přičemž v době zpracování zprávy je 
zde vymáháno 0,9 mil. Kč.  

Tabulka 10: Stav čerpání finančních prostředků prioritní osy 3 (mil. Kč) 

Oblast 
podpory 

Celková 
alokace 2007-

2013 

Podané 
projektové 

žádosti 

Projekty s vydaným 
Rozhodnutím / 

podepsanou Smlouvou 
(Dodatkem)1 

Proplacené 
prostředky  
Příjemcům 

(včetně záloh)2 

Certifikované 
výdaje  

předložené EK 
(včetně vratek)2 

3.1 1 810,0 5 295,2 1 640,0 788,1 259,0 
3.2 50,9 205,7 54,0 48,4 32,8 
3.3 638,7 1 557,5 453,0 326,1 0,0 

Celkem 2 499,7 7 058,4 2 147,1 1 162,6 291,8 
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Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva NOK (zpráva z 25. 9. 2012, s daty generovanými k 5. 9. 2012) 
1 projekty ve stavech P4 Projekt s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou, P45 Projekt v realizaci, P5 

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

Jedná se o prioritní osu, která v souhrnu vykazuje nejhorší pokrok ve finančním plnění, přičemž 
situace v oblastech podpory je velmi rozdílná, mj. vzhledem k uskutečněným realokacím v roce 2011. 
Z hlediska finančního plnění se nyní jako úspěšná může jevit oblast podpory 3.2, ve které je 
certifikováno již 64,4 % alokace. Z oblasti podpory nicméně byly prostředky realokovány z důvodu 
nižšího zájmu žadatelů. Naproti tomu oblast podpory 3.3 nemá certifikované ještě žádné výdaje a je 
tedy velmi zpožděna v čerpání (certifikace byla cca 1,5 roku ze strany Evropské komise pozastavena, 
částečně byla obnovena refundace a certifikace výdajů od 10.8.2012.). Příznivější je  situace je u 
oblasti podpory 3.1. Alokace obou těchto oblastí podpory byly navýšeny o cca 15 % původní alokace, 
což se projevuje i v nižších podílech nakontrahovaných a proplacených prostředků.  

Podrobně se oblastem podpory 3.1 a 3.3 věnuje druhá část tohoto evaluačního projektu.  

3.2 Věcný pokrok  

Naplňování indikátorů 

Jak bylo uvedeno, jednotlivé oblasti podpory prioritní osy 3 se liší podílem nakontrahovaných 
prostředků. Zatímco oblast podpory 3.2 má nakontrahovaných již 106,2 % alokace, v oblasti podpory 
3.1 je to 90,6 % celkové alokované částky a v oblasti 3.3 jen 70,9 %. Naplňování cílových hodnot 
indikátorů oblastí podpory se rovněž liší, přičemž lepších výsledků dosahuje oblast podpory 3.3, 
přestože má nižší podíl nakontrahovaných prostředků. I u oblasti podpory 3.1 lze ale říci, že 
s ohledem na podíl nakontrahované a vyčerpané alokace jsou indikátory naplňovány odpovídajícím 
způsobem. Čtyři projekty realizované v oblasti podpory 3.2 pomáhají naplňovat indikátory 
MI 11.05.13 Plocha nových nebo modernizovaných kapacit – ostatní  a MI 11.05.14 Plocha nových 
nebo modernizovaných kapacit – celkem, ale jejich vliv je minimální (cílovou hodnotu MI 11.05.13 
plní z 11,1 % a na naplnění cílové hodnoty MI 11.05.14 se podílí 6,7 % plánované hodnoty). Plnění 
cílových hodnot definovaných indikátorů a rovněž potenciál pro jejich výsledné naplnění, počítaný na 
základě stávajícího zásobníků projektů, přehledně ukazuje graf níže. 
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Graf 3: Potenciál plnění cílových hodnot indikátorů prioritní osy 3 

 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
Kódy indikátorů: 11.02.00 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi, 11.03.00 Počet 

nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem, 11.05.11 Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity, 11.05.15 Počet nových nebo modernizovaných kapacit pro VaV, 38.02.00 Počet 
podpořených nově založených MSP, 13.23.00 Počet vytvořených licencí, patentů, know-how v souvislosti 
s projektem, 11.05.14 Plocha nových nebo modernizace kapacit – celkem, 11.05.13 Plocha nových nebo 
modernizace kapacit – ostatní, 38.01.00 Počet projektů na podporu MSP, 38.01.01 Počet projektů na 
podporu MSP v oblasti ICT, 38.21.01 Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP - 
růst tržeb v % 

 

Dosažená míra plnění cílových hodnot indikátorů se pohybuje na úrovni prioritní osy v rozmezí 0,0 % 
až 133,3 % jejich cílové hodnoty (kalkulováno z již vykázaných indikátorů), přičemž naplňování 
výstupových indikátorů dosahuje v současné době úrovně 20,0 % až 133,3 %. Většina indikátorů se 
přitom pohybuje pod hranicí 100 % jejich cílové hodnoty, ale téměř u všech indikátorů je předpoklad 
naplnění plánované cílové hodnoty prostřednictvím projektů v realizaci. U výsledkových indikátorů, 
které budou naplňovány až v době udržitelnosti, je pak na základě závazků podpořených projektů 
zásobník pro splnění cílových hodnot již dostatečný. 

Vzhledem k naplňovaným hodnotám a zásobníku projektů lze označit za nejrizikovější naplňování 
výsledkového indikátoru MI 38.02.00 Počet podpořených nově založených MSP u oblasti podpory 3.1. 
Zásobník pro plnění indikátoru je sice na úrovni 150 % cílové hodnoty, ale plnění indikátoru je 
zajišťováno pouze jedním projektem. V případě neúspěšné realizace tohoto projektu by tak bylo 
zásadně ohroženo naplnění tohoto indikátoru. Na oblast podpory 3.1 je v současné době 
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připravovaná výzva, která by tedy mohla být více specificky zaměřena právě na naplnění tohoto 
indikátoru. Dále lze jako rizikové označit naplňování indikátoru MI 38.21.01 Růst objemu tržeb za 
prodej vlastních výrobků a služeb podpořených MSP z oblasti podpory 3.3. Jedná se o výsledkový 
indikátor, který bude naplňován projekty až v době udržitelnosti. S ohledem k pokračující 
ekonomické recesi tak částečně 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 MI 010 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, na základě kterého 
je vypočítán) naplňuje pouze 5 projektů. Alternativou by nicméně mohlo být využití indikátoru MI 
0011 Nárůst obratu podniku, který je naplňován 67 projekty. 
Existuje jeden výstupový indikátor, jehož naplnění ukončenými projekty a projekty v zásobníku 
nedosahuje plánované cílové hodnoty. Jedná se o indikátor MI 38.01.00 Počet projektů na podporu 
MSP, u kterého je na základě projektů v zásobníku předpoklad naplnění 98,0 %. Indikátor je 
naplňovaný oblastmi podpory 3.1 a 3.3, ve kterých obou je plánována nová výzva. Všechny projekty 
realizované v oblasti Rozvoj malých a středních podniků z logiky naplňují i tento indikátor, takže 
s ohledem na plánovanou výzvu a nevyčerpanou alokaci lze předpokládat jeho úspěšné naplnění. 

Ostatní indikátory s ohledem na postup realizace nevykazují příliš vysoké dosažené hodnoty, 
především pak v oblasti podpory 3.1, kde dosahují průměrně pouze 40 % plánované cílové hodnoty. 
To může být způsobeno časovou náročností projektů (průměrná délka projektu je zde přes 
17 měsíců, zatímco např. u 3.3 je to pouze 12 měsíců) a zpožděným vykazováním výsledků. Projekty 
v realizaci ale předpokládají naplnit téměř všechny indikátory na úroveň cílové hodnoty nebo 
dokonce až na 305 % plánované hodnoty. To je případ MI 13.23.00 Počet vytvořených licencí, 
patentů, know-how v souvislosti s projektem, kde je plánovaná hodnota 20 licencí, patentů nebo 
know-how, ale projekty ze zásobníku předpokládají realizaci 61 licencí, patentů nebo know-how. 
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Tabulka 11: Plnění indikátorů prioritní osy 3 

Kód 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Výstup/ 
výsledek 

Oblast 
podpory 

Cílová 
hodnota 

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

dle stavu 

Celkem 
% cílové 
hodnoty 

Doporučené 
/ schválené 

V 
realizaci 

Financování 
ukončeno 

Celkem 
zásobník 

% cílové 
hodnoty 

11.02.00 Počet projektů na kooperaci mezi podniky 
a výzkumnými institucemi 

Počet 
projektů 

výstup 
3.1 15 3 20,0   7 5 12 80,0 

11.03.00 Počet nově vytvořených pracovních míst, 
zaměstnanci VaV - celkem 

Počet 
pracov. míst 

výsledek 
3.1 85 13,85 16,3 16 38 39 93 109,4 

11.05.11 Zrekonstruované, rozšířené a nově 
vybudované kapacity 

Plocha v m2 výstup 
3.1 6 000 5 173,1 86,2 130 4612,85 3776,1 8 518,95 142,0 

11.05.15 Počet nových nebo modernizovaných 
kapacit pro VaV 

Počet výstup 
3.1 7 3 42,9 9 9 2 20 285,7 

38.02.00 Počet podpořených nově založených MSP Počet výsledek 3.1 20 0 0,0     30 30 150,0 
13.23.00 Počet vytvořených licencí, patentů, know-

how v souvislosti s projektem 
Počet výsledek 

3.1 a 3.3 20 15 75,0 18 13 30 61 305,0 
11.05.14 Plocha nových nebo modernizace kapacit 

- celkem 
Plocha v m2 výstup 3.1 a 3.2 

a 3.3 15 000 14 279 95,2 130 9248,37 12226,25 21 604,62 144,0 
11.05.13 Plocha nových nebo modernizace kapacit 

- ostatní 
Plocha v m2 výstup 3.1 a 3.2 

a 3.3 9 000 9 105,9 101,2   4635,52 8450,15 13 085,67 145,4 
38.01.00 Počet projektů na podporu MSP Počet 

projektů 
výstup 

3.1 a 3.3 100 79 79,0   19 79 98 98,0 
38.01.01 Počet projektů na podporu MSP v oblasti 

ICT 
Počet 
projektů 

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

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

Růst tržeb v 
%* 

výsledek 
3.3 20 0 0,0 0,0 25,0 37,3 31,9 159,5 

Zdroj dat: IS Monit7+ (data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
* Celková hodnota za projekty naplňující indikátor MI 0010 
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Kategorie výdajů (prioritní témata) 

Z analýzy prioritní osy 3 byla vypuštěna 2 prioritní témata, která jsou naplňována oblastí podpory 3.3 
a současně oblastí podpory 1.2, resp. 2.1. Jedná se o téma 13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, 
e-vláda, e-učení, e-začlenění atd.), kde oblast podpory 3.3 přispívá k naplnění pouze 11,2 % a téma 
58 Ochrana a zachování kulturního dědictví, kde přispívá 0,9 % (oblast podpory 3.2 nula procenty). 
Tato témata byla zařazena do kapitol analyzujících prioritní osu 1, resp. 2, do kterých i tématicky více 
náleží. 

Prioritní témata relevantní pro prioritní osu 3 tak, jak jsou vymezena v operačním programu, a 
naplňování jejich cílových hodnot představuje následující tabulka. V prioritní ose 3 je prozatím 85,9 % 
nakontrahovaných prostředků, čemuž neodpovídá naplnění většiny prioritních témat. Naplňování 
cílových hodnot prioritních témat se pohybuje v rozmezí od 0,5 % do 273,1 %. Relativně nejlépe si 
stojí oblast podpory 3.3, a to i vzhledem k míře nakontrahovaných prostředků, která je zde nejnižší 
(70,9 % celkové alokace). Prioritní témata, která jsou primárně naplňována touto oblastí podpory, 
dosahují průměrně 55,8 % naplněnosti cílových hodnot (i s projekty v zásobníku je naplnění celkem 
67,9 %). Tento výsledek je dán zejména vysokým podílem naplňování prioritního tématu 08 Ostatní 
investice do podniků, které je již nyní naplňováno na úrovni 273,1 % cílové hodnoty a celkový 
zásobník (včetně již dosažených hodnot) je zde na úrovni 286,7 % (naplňuje celkem 43 projektů). 
Naplnění tématu bylo překročeno ve výši přibližně 115 mil. Kč (při kurzu 24,9 Kč/EUR).  

Dalšími nerizikovými prioritními tématy jsou témata 57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu 
(zásobník včetně dosažených hodnot tvoří 92,1 %) a 06 Pomoc MSP při prosazování výrobků a 
výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí19 (zásobník a dosažené hodnoty tvoří celkem 
67,7 %). Ostatní prioritní témata se ale pohybují již více pod úrovní nakontrahovaných prostředků a 
například u témat 68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků a 05 Pokročilé 
podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků (naplněnost pouze 6,0 % resp. 0,5 %) velmi reálně 
hrozí jejich nenaplnění (i s ohledem na již vyčerpanou alokaci oblasti podpory 3.2). 

Oblast podpory 3.1 vykazuje v současné době průměrnou naplněnost cílových hodnot stanovených 
pro jednotlivá prioritní témata 32,0 %, ale celková naplněnost i s projekty ze zásobníku je 95,0 %, což 
je nad podílem nakontrahovaných prostředků (90,6 % alokace). V oblasti podpory však existují velké 
rozdíly mezi jednotlivými tématy – tři prioritní témata se jeví jako velmi riziková (témata 03, 04 a 74, 
která jsou pod hranicí 12 % celkové naplněnosti včetně projektů ze zásobníku), jedno téma jako 
rizikové (07, celková naplněnost 40,3 %) a dvě témata, která naopak cílovou hodnotu přesahují 
dvojnásobně (01 a 02). Mezi projekty původně směřující na výše uvedená riziková témata je velké 
procento projektů (85,0 %), které nesplnily podmínky formálního posouzení, a nebo projekt nebyl 
doporučen. I zde by bylo vhodné následující výzvu tímto směrem lépe specifikovat, aby byly projekty 

                                                            
19 Plný název prioritního tématu 06: Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k 

životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií 
zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku) 
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směřovány více právě do uvedených rizikových prioritních témat (tzn. 03, 04, 74 a 07) a zajistit 
správné rozpočítání vynaložených prostředků na jednotlivá témata. 

Oblast podpory 3.2 reálně naplňuje pouze jedno prioritní téma (u ostatních prioritních témat přispívá 
jen velmi malým podílem, např. téma 57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu, které 
naplňuje jedním projektem a podílí se celkem 10,8 % na dosažené hodnotě). Vzhledem 
k nakontrahovaným prostředkům, které činí již 106,2 % alokace, nelze očekávat  další příspěvek ze 
strany oblasti podpory 3.2 pro plnění tohoto tématu. Její úlohu po realokaci by měla převzít 
především oblast podpory 3.3. Tématem naplňovaným primárně z oblasti podpory 3.2 je téma 71 
Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce, které vykazuje dosud naplnění 
49,6 %, přičemž v zásobníku nejsou žádné další projekty. Vzhledem k naplněnosti oblasti podpory 3.2 
je teoretickou možností pro naplnění tohoto prioritního tématu pouze zaměření plánované výzvy 
oblasti podpory 3.3 a projektů více právě tímto směrem. 

Pro oblast podpory 3.3 je z hlediska věcného zaměření a výše cílové částky (9 mil. EUR) klíčové 
prioritní téma 09  Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých a středních 
podnicích. Toto téma se dosud daří plnit jen na úrovni 30 % a celkový zásobník pro jeho naplnění je 
32,3 %. Toto prioritní téma však naplňuje pouze 25 projektů. Při srovnání projektů, které jsme v rámci 
analýzy20 označili jako inovativní, se ukazuje, že řada projektů vykazující inovativní charakter (na bázi 
definice ČSU se jedná o více než 60 projektů) není do této kategorie zahrnuta, resp. se k ní 
nepřihlásila. Lze tedy předpokládat, že část výdajů zahrnutých pod prioritní téma 08 reálně odpovídá 
prioritnímu tématu 09. Celkově je v této prioritní ose a zejména v oblasti podpory 3.3 nezbytné 
zajistit správné rozpočítání vynaložených prostředků na jednotlivá témata, a to zejména s ohledem 
na nadměrné vykazování plnění tématu 08. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat prioritním tématům pod cíli earmarkingu, která mají nulové 
plnění – 72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy a 80 
Podpora partnerství, paktů a iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran. 
Naplňování těchto prioritních témat vzhledem k jejich povaze mělo být realizováno především oblastí 
podpory 3.2, tato témata nejsou přímo zmiňována v operačním programu pro oblast podpory 3.3 a 
její přispění k naplnění těchto témat bude tedy velmi obtížné. V oblasti podpory 3.2 ale došlo 
k realokaci 83,0 % původně plánované alokace. S tím souviselo snížení cílových hodnot obou témat 
v earmarkingu na 46 % původní hodnoty, což se však nyní ukazuje jako nedostatečné.  

Tabulka 12: Plnění prioritních témat a earmarking v prioritní ose 3 

Prioritní téma 
Earm
. 

Zásobník Naplněno Cíl plnění (v 
EUR) 

o.p. 
dle 
OP* Kód Název  v EUR v % v EUR v % 

01 Činnost v oblasti výzkumu a 
technologického rozvoje ve 
výzkumných střediscích 

Ano 16 022 979 138,0 7 463 207 64,3 11 611 200 3.1 

                                                            
20 Část 2 projektu 
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Prioritní téma 
Earm
. 

Zásobník Naplněno Cíl plnění (v 
EUR) 

o.p. 
dle 
OP* Kód Název  v EUR v % v EUR v % 

02 Infrastruktura pro výzkum a 
technologický rozvoj (včetně zařízení, 
nástrojů a vysokorychlostních 
počítačových sítí propojujících 
výzkumná střediska) a odborná 
střediska pro specifické technologie 

Ano 15 914 242 147,7 8 407 774 78,0 10 774 401 3.1 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí 
spolupráce mezi malými podniky 
navzájem, mezi malými podniky a 
dalšími podniky a univerzitami, 
institucemi postsekundárního 
vzdělávání všech druhů, regionálními 
orgány, výzkumnými středisky a 
vědeckými a technologickými 
středisky 

Ano 0 0,0 1 117 811 11,1 10 083 584 
3.1; 
3.2; 
3.3 

04 Pomoc pro výzkum a technologický 
rozvoj, zejména v malých a středních 
podnicích (včetně přístupu ke službám 
v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje ve výzkumných střediscích) 

Ano 0 0,0 340 618 4,5 7 618 975 
3.1 

 

07 Investice do podniků přímo spojených 
s výzkumem a inovacemi (inovační 
technologie, zakládání nových 
podniků univerzitami, existující 
střediska výzkumu a technologického 
rozvoje a podniky atd.) 

Ano 2 892 977 38,0 179 732 2,4 7 618 975 3.1 

74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti 
výzkumu a inovací, především 
prostřednictvím postgraduálního 
studia a odborné přípravy 
výzkumných pracovníků a spolupráce 
v rámci sítí mezi univerzitami, 
výzkumnými středisky a podniky 

Ano 0 0,0 219 014 2,9 7 618 975 3.1 

71 Cesty k integraci a znovuzapojení 
znevýhodněných osob na trh práce21 

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

72 Navrhování, zavádění a provádění 
reforem systémů vzděl. a odborné 
přípravy22  

Ano 
0 0,0 0 0,0 1 342 659 

3.2; 
3.3 

                                                            
21 Plný název prioritního tématu 71: Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj 

proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v 
zaměstnání 

22 Plný název prioritního tématu 72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné 
přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné 
přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a 
znalostní ekonomiku   
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Prioritní téma 
Earm
. 

Zásobník Naplněno Cíl plnění (v 
EUR) 

o.p. 
dle 
OP* Kód Název  v EUR v % v EUR v % 

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

 
0 0,0 0 0,0 1 342 659 

3.2; 
3.3 

05 Pokročilé podpůrné služby pro 
podniky a skupiny podniků 

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

06 Pomoc malým a středním podnikům 
při prosazování výrobků a výrobních 
postupů šetrných k životnímu 
prostředí23 

Ano 0 0,0 908 330 67,7 1 342 659 3.3 

08 Ostatní investice do podniků 
Ano 333 327 13,5 6 731 960 273,1 2 464 609 

3.2; 
3.3 

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, 
inovace a podnikavost v malých a 
středních podnicích 

Ano 175 854 2,0 2 718 445 30,3 8 961 634 
3.1; 
3.3 

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

Ano 0 0,0 319 201 23,8 1 342 659 3.3 

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu 
malých a středních podniků k 
informačním a komunikačním 
technologiím a na zlepšení jejich 
využívání těmito podniky 

Ano 685 017 27,8 686 627 27,9 2 464 609 
3.2; 
3.3 

57 Jiná podpora zlepšení služeb 
cestovního ruchu 

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

68 Podpora samostatné výdělečné 
činnosti a zakládání podniků 

Ano 0 0,0 81 107 6,0 1 342 659 3.3 

Celkem  37 489 754 45,5 31 197 850 37,8 82 428 012  

Zdroj dat: IS Monit7+ (sestava R18, data k 26. 6. 2012); vlastní výpočty 
Pozn. * oblast podpory, která majoritně naplňuje dané prioritní téma (více než 75 % prostředků, zpravidla i více 
než 90 %) je zvýrazněna tučně. 
 

 

  

                                                            
23 Plný název prioritního tématu 06: Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k 

životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií 
zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku) 
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4 Plnění pravidla N+3 / N+2 

Pravidlo n+3 / n+2 („Automatické zrušení závazku“) je jako nástroj finanční disciplíny vymezeno 
Obecným nařízením (články 93-97). Zjednodušeně lze říci, že toto pravidlo stanovuje limity pro 
čerpání ročních alokací programu. V případě nevyčerpání výše alokace v daném limitu dojde 
k automatickému zrušení závazku, který ve výsledku de facto znamená ponížení celkové alokace 
programu, resp. příslušného příspěvku z daného strukturálního fondu. Limit čerpání je nastaven tak, 
že v roce n+3 / n+2 musí být vyčerpána alokace roku n s tím, že pro alokaci roku 2008 až 2010 platí 
pravidlo n+2 a pro alokaci let 2011 až 2013 platí pravidlo n+3. Kritickým tak bude zejména rok 2013, 
kdy dochází k souběhu pravidla n+3 pro alokaci 2010 a pravidla n+2 pro alokaci roku 2011. Alokace 
roku 2007 pak byla na základě úpravy nařízení rovnoměrně rozdělena do zbývajících let. Pravidlo n+3 
/ n+2 je sledováno dle následujících kritérií24: 

• počítáno v EUR; 

• počítáno za příspěvek Společenství (v případě OPPK se tedy jedná o zdroje ERDF); 

• počítáno na úrovni celého OP; 

• pro splnění pravidla n+3 / n+2 je rozhodné předložení certifikovaných výdajů v žádosti o 
platbu EK ze strany PCO do konce příslušného roku.  

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

Tabulka 13: Limity pro plnění pravidla n+3 / n+2 (pro OPPK) 

 
Kumulativně v daném roce 

v EUR                 
Se započtením záloh* 

Rok  v EUR v % celkové alokace                      v EUR                  v % 

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

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

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

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

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

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

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

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

(18. 4. 2011) 
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* Částky za rok 2012 až 2014 jsou pro ilustraci uvedeny se započtením celé zbývající zálohy. Zálohu je však 
možné požít pouze jednou nebo je možné ji rozdělit mezi více let. Čísla v tabulce tedy ukazují situaci využití celé 
zbývající zálohy v daném roce (pro ostatní roky by pak platil limit bez využití zálohy). Za rok 2011 je uvedena 
skutečnost, tj. skutečná výše certifikovaných prostředků. 
Stav a předpoklad čerpání příspěvku Společenství ukazuje tabulka níže (tabulka s uvedením 
relativních hodnot je uvedena v příloze). Vyhodnocení čerpání z hlediska plnění pravidla n+3 / n+2 je 
nutné provést pro tři úrovně: 

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

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

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

Tabulka 14: Dosavadní a předpokládané čerpání pro plnění pravidla n+3 / n+2 (příspěvek Společenství v EUR) 

Dle stavu  žádosti o platbu (ŽoP)** 
Prioritní osa OPPK 

1 2 3 4 v EUR v %*  
certifikováno 23 864 899 15 266 987 9 487 816 

 
48 619 701 20,2 

předloženo v souhrnné žádosti 35 295 063 6 312 263 12 151 224 
 

53 758 550 22,3 
proplacena 578 014 18 114 396 18 755 657 2 286 731 39 734 799 16,5 
schválena 

 
647 293 693 819 

 
1 341 112 0,6 

předložena 
 

2 426 067 6 002 920 
 

8 428 986 3,5 
Předložené ŽoP celkem 59 737 976 42 767 006 47 091 435 2 286 731 151 883 148 63,0 
Dosud nepředložené ŽoP (s plánem 
před 2012/III) 

  
1 518 686 

 
1 518 686 0,6 

Dosud nepředložené ŽoP (s plánem 
na 2012/III) 

 
1 923 046 4 958 066 

 
6 881 112 2,9 

Dosud nepředložené ŽoP   1 923 046 6 476 752   8 399 798 3,5 
Stávající stav (plán+skutečnost 
čerpání) 59 737 976 44 690 052 53 568 187 2 286 731 160 282 946 66,5 

Čtvrtletí příslušného roku Předpoklad čerpání do budoucna (kumulativně) 
2012/IV 59 737 976 44 690 052 57 384 708 3 072 419 164 885 155 68,4 
2013/I 59 737 976 44 731 612 64 349 242 3 072 419 171 891 250 71,3 
2013/II 59 737 976 44 812 838 65 030 956 3 072 419 172 654 189 71,6 
2013/III 60 075 436 44 812 838 65 427 448 3 072 419 173 388 140 71,9 
2013/IV 60 075 436 44 812 838 66 383 138 3 858 106 175 129 519 72,6 
2014/I 60 754 528 44 812 838 66 383 138 3 858 106 175 808 611 72,9 
2014/II 61 225 039 44 812 838 66 545 652 3 858 106 176 441 635 73,1 
2014/III 61 225 039 44 812 838 66 545 652 3 858 106 176 441 635 73,1 
2014/IV 61 225 039 44 812 838 66 545 652 4 250 950 176 834 479 73,3 
2015/I 61 225 039 44 812 838 66 545 652 4 250 950 176 834 479 73,3 
2015/III 61 225 039 44 812 838 66 545 652 4 250 950 176 834 479 73,3 
2015/IV 61 225 039 44 812 838 66 545 652 4 250 950 176 834 479 73,3 
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Celkem čerpání dle plánu ŽoP 1 487 063 122 786 12 977 465 1 964 219 16 551 533 6,9 
Celkové čerpání (Předložené ŽoP + 
plán) 61 225 039 44 812 838 66 545 652 4 250 950 176 834 479 73,3 
Alokace  87 364 263 62 117 873 85 113 331 6 610 139 241 205 606 100 
Zdroj dat: Vlastní výpočet na základě dat z IS MONIT7+ (k 5. 9. 2012); Pozn.: Plnění pravidla N+2 se vztahuje na 
čerpání alokace celého programu. Informace prioritním osám jsou tedy jen pro ilustraci a možnost vyhodnocení 
problematických oblastí. * K alokaci programu; ** Objemy v daných fázích administrace ŽoP. 

Celkový objem certifikovaných prostředků ve výši 48,6 mil. EUR pokrývá 20,2 % alokace programu a 
tedy ani se započtením zbývající zálohy ve výši 8,17 procentních bodů nedosahuje limitu pro 
splnění pravidla n+3 v roce 2012, a to o 3 procentní body (7,3 mil. EUR). Důvodem je zejména nízká 
míra certifikace u prioritní osy 1 (11,1 % alokace). U prioritní osy 4, kde bylo dosud celkem 
proplaceno přes 2 mil. EUR, pak zatím nebyly certifikovány žádné prostředky. 

Splnění pravidla n+2 pro rok 2012 lze však předpokládat s ohledem na objem předložených 
souhrnných žádostí k certifikaci na PCO. Celkově se jedná o žádosti ve výši 53,7 mil. EUR pokrývající 
22,3 % alokace programu. Dle dodatečné informace od ŘO byly tyto prostředky certifikovány 
v průběhu listopadu a celkový objem certifikovaných prostředků tak dosáhl výše přes 40 % alokace 
programu a překračuje tak cíl pro kok 2012 i bez nutnosti využití zálohové platby. (viz graf níže). 

Objem dosud proplacených žádostí o platby dosud nezahrnutých do souhrnné žádosti na PCO ve 
výši 39,7 mil. EUR pokrývá 16,5 % alokace programu. Žádosti v tomto stavu administrace jsou 
zejména významné u prioritní osy 2 (29,2 % alokace prioritní osy), prioritní osy 3 (22 % alokace osy) a 
u technické pomoci, kde pokrývají 34,6 % alokace osy. 

Na základě údajů z IS MONIT7+ jsme u finančně ukončených projektů porovnali objem proplacených 
prostředků s aktuálním/posledním údajem ve smlouvách a na plánu čerpání. Na základě této analýzy 
se ukazuje, že projekty v průměru vyčerpaly 96,5 % aktuálně nesmlouvaných prostředků a 93,9 % 
prostředků uvedených v plánu čerpání.  
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Graf 4: Zásobník projektů pro plnění pravidla n+3 / n+3 

 

Zdroj dat: Vlastní výpočet na základě dat z IS MONIT7+ (k 5. 9. 2012); Objem certifikovaných prostředků již 
zahrnuje předložené souhrnné žádosti, které byly, dle dodatečné informace ŘO certifikovány v průběhu 
listopadu.  

Dosud nepředložené žádosti o platbu, které měly být příjemci předloženy do poloviny roku 2012, jsou 
pouze u prioritní osy 3, a to ve výši 1,8 % alokace osy (1,5 mil. EUR). U těchto prostředků je riziko, že 
již nebudou vyčerpány. Žádosti s plánem předložení ve třetím čtvrtletí roku 2012, které k datu 
zpracování (5. 9. 2012) zatím nebyly předloženy, dosahují objemu 6,9 mil. EUR (3 % alokace 
programu). Jedná se o žádosti projektů ze 3. prioritní osy v objemu téměř 5 mil. EUR a ze 2. prioritní 
osy v objemu necelých 2 mil. EUR. 

Projekce čerpání do budoucna byla provedena na základě plánu předkládání žádostí o platbu na 
úrovni jednotlivých projektů. Po předložení žádosti příjemcem je před její certifikací nezbytné tuto 
žádost schválit a proplatit ze strany ŘO a následně zahrnout do souhrnné žádosti na PCO, který 
provede certifikaci. Z hlediska administrace tak lze za žádosti, které bude možné bezpečně 
certifikovat do konce roku, považovat žádosti s plánem předložení do konce 2. čtvrtletí příslušného 
roku. Reálně lze samozřejmě stihnou certifikaci i později předložených žádostí, ale již s vyšším 
rizikem. 

Nakontrahované prostředky u projektů v realizaci, které mají být dle plánu zahrnuty v žádostech o 
platbu od 4. čtvrtletí roku 2012 dále, dosahuje objemu 16,5 mil. EUR, tj. necelých 7 % alokace 
programu. Z této částky pak hlavní podíl v rozsahu 78 % připadá na prioritní osu 3, kde takto zbývá 
vyčerpat téměř 13 mil. EUR. Z toho by pak přes 10 mil. EUR mělo být zahrnuto do žádostí o platby již 
v průběhu 4. tohoto a 1. čtvrtletí příštího roku. V případě, že budou předloženy dosud nepředložené 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

,0.0

10,0.0

20,0.0

30,0.0

40,0.0

50,0.0

60,0.0

70,0.0

80,0.0

90,0.0

PO 1 PO 2 PO 3 PO 4 OPPK

v 
%

Prioritní osa

ŽoP dle plánu do konce roku 
2015
ŽoP dle plánu k 2. čtvrtletí 2014

ŽoP dle plánu k 2. čtvrtletí 2013

Dosud nepředložené ŽoP k 3. 
čtvrtletí 2012
předložené ŽoP

schválené ŽoP

proplaceno příjemcům

certifikováno

cíl 2012

cíl 2013

cíl 2013 se započtením zálohy

cíl 2014



   

 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   43 

žádosti o platbu (8,4 mil. EUR) a plánované žádosti, dosáhl by objem vyčerpaných prostředků do 
konce poloviny roku 2013 71,9 % alokace programu. Z této částky navíc 58,9 procentních bodů 
pokrývají již proplacené, či certifikované žádosti o platby. Předpoklad čerpání tak o 7,1 procentních 
bodů (17,1 mil. EUR) převyšuje cíl na rok 2013, a to bez využití zálohových plateb. Plnění pravidla 
n+3 / n+2 by tak v tomto roce mělo být zajištěno. 

Pro plnění limitů roku 2004 a 2005 zatím není dostatečný zásobním projektů. Ten je v současné době 
na úrovni 73,3 % alokace programu v porovnání s limitem pro rok 2014 ve výši 82,2 %. 

Graf 5: Předpoklad vývoje čerpání v rámci prioritních os OPPK (v % alokace prioritní osy / programu) na 
základě stávajícího zásobníku projektů - kumulativně 

 

Pozn.: Předpoklad čerpání kumulativně zahrnuje již předložené žádosti o platbu a dosud nepředložené žádosti 
(stávající stav) tak jejich plánované předložení  
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5 Zhodnocení kategorií výdajů (prioritních témat) na úrovni 
programu 

Dle článku 9 Nařízení č. 1083/2006 jsou povinny všechny členské státy Evropské unie ve složení před 
1. květnem 2004 zajistit, aby bylo na uvedené priority (tzn. earmarking) vyčleněno 75 % výdajů v 
rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. ČR se sama zavázala oficiálním 
dopisem předloženým EK dne 4. července 2007 k plnění tohoto procenta na dobrovolném základu. 
K naplnění tohoto cíle přispívají operační programy Praha – Konkurenceschopnost a Praha – 
Adaptabilita. 

Na úrovni operačního programu Praha – Konkurenceschopnost je k 5. 9. 2012 nakontrahováno 
88,5 % plánované celkové alokace. V prioritních tématech z oblasti earmarkingu je v současné době 
z ERDF v ukončených projektech nakontrahováno 100,9 mil. EUR a v ostatních prioritních tématech 
28,4 mil. EUR. Výdaje z ERDF na finančně ukončené projekty tedy zatím v 78,0 % směřují na prioritní 
témata zařazená v earmarkingu. Pokud by plnění pokračovalo tímto směrem, dostála by ČR svého 
závazku.   

Z pohledu všech projektů s podepsanou smlouvou je ale v prioritních tématech z oblasti earmarkingu 
nakontrahováno 140,3 mil. EUR a v ostatních prioritních tématech 55,0 mil. EUR. Očekávané výdaje 
těchto projektů budou směřovat na prioritní témata zařazená v earmarkingu jen v 71,8 %, což je nižší 
než slíbený podíl, ke kterému se ČR zavázala. Nově zahájené projekty tedy směřují na témata 
definovaná v cílech earmarkingu méně než projekty ukončené (výdaje projektů nacházející se v době 
zpracování zprávy v realizaci směřují na témata earmarketingu jen v 59,7 %).  

Pro úspěšné splnění závazku je nutné následující výzvy více zaměřit právě na témata definovaná v 
cílech z earmarkingu. 
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Tabulka 15: Seznam prioritních témat OPPK, která nejsou aktuálně uspokojivě plněna  

Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

Velmi riziková témata* 

11 

Informační a 
komunikační technologie 
(přístup, zabezpečení, 
interoperabilita, 
předcházení rizikům, 
výzkum, inovace, e-obsah 
atd.) 

Ano 260 676 
6,0 4 368 213 

1 812 028 
1.2 

Prostředky v o.p. 1.2 nedostačují na naplnění obou témat (11 a 13). Doporučujeme 
zaměřit prostředky především na naplnění tématu 13 (viz níže). Pro naplnění tématu 11 
zůstane v o.p. 1.2 i tak ještě cca 400 tis. EUR.  

50 
Sanace průmyslových 
areálů a kontaminované 
půdy 

 200 614 
2,7 

7 496 852 2.1 

Prostředky měly být lépe rozděleny (původní přeplněnost témat 54 a 58), na naplnění 
rizikových témat o.p. 2.1 již nezbývá alokace. Doporučujeme určit téma či témata, jejichž 
podpora je prioritní a na tato témata zaměřit budoucí výzvu. Vzhledem k zaměření 
programu a podmínkám hl. m. Prahy doporučujeme zaměřit se na téma 50, popř. 53. 
Neplnění tématu 51 nelze, vzhledem k podmínkám hl. m. Prahy, hodnotit negativně. 

51 
Podpora biodiverzity a 
ochrany přírody (včetně 
projektu Natura 2000) 

 406 808 
6,3 

6 496 852 2.1 

53 

Předcházení rizikům 
(včetně návrhu a 
provedení plánů a 
opatření na předcházení 
přírodním a 
technologickým rizikům a 
jejich řízení) 

 721 901 
9,6 

7 496 852 2.1 

40 
Obnovitelná energie: 
solární 

Ano 2 530 309 
41,8 

6 050 578 
2.1; 
2.2 

Kategorii nelze reálně naplnit – alokace o.p. 2.2 je již vyčerpána a aktivity projektů o.p. 
2.1 mohou naplňovat tuto kategorii pouze minimálně. K neplnění došlo kvůli chybnému 
nastavení témat, jež ani není v možnostech hl. m. Prahy (neodpovídá reálným 
podmínkám města). Neplnění nelze hodnotit negativně. 



   

 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   46 

Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

39 Obnovitelná energie: vítr   Ano 0 
0,0 

1 550 578 2.2 
Kategorii nelze reálně naplnit – alokace o.p. 2.2 je již vyčerpána. Chybné nastavení 
předpokladu, téma téměř nelze v takovémto rozsahu ve stávajících podmínkách hl. m. 
naplnit. Neplnění nelze hodnotit negativně. 

41 
Obnovitelná energie: 
biomasa   

Ano 0 
0,0 

1 550 578 2.2 
Kategorii nelze reálně naplnit – alokace o.p. 2.2 je již vyčerpána. K neplnění dochází v 
důsledku příliš ambicióznímu nastavení cílových hodnot pro toto témata. Neplnění nelze 
hodnotit negativně. 

43 
Energetická účinnost, 
kogenerace, hospodaření 
s energií 

Ano 3 063 201 
50,6 

6 050 578 
2.1; 
2.2 

Alokace o.p. 2.2 je již vyčerpána a aktivity projektů o.p. 2.1 mohou naplňovat tuto 
kategorii pouze minimálně. K neplnění dochází v důsledku příliš ambicióznímu nastavení 
cílových hodnot pro toto témata.  

03 

Přenos technologií a 
zdokonalení sítí 
spolupráce malých 
podniků25 

Ano 1 117 811 
11,1 

10 083 584 
3.1; 
3.2; 
3.3 

Neplnění témat sycených primárně z o.p. 3.1 vzniklo pravděpodobně primárně na 
základě koncentrace projektů na témata 01 a 02 a pravděpodobně jen z malé části 
v důsledku chybného rozpočítání finančních prostředků mezi témata ze strany příjemců 
(došlo k dvojnásobnému naplnění témat 01 a 02).  
Prostředky v o.p. 3.1 již nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.1. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 
budoucí výzvu. Vzhledem k zaměření programu a podmínkám hl. m. Prahy doporučujeme 
zaměřit se na téma 04, 07). Je třeba rovněž příjemce metodicky vést ke správnému 
rozpočítání mezi témata (platí pro všechna další témata se stejným problémem). 

04 

Pomoc pro výzkum a 
technologický rozvoj, 
zejména v MSP (včetně 
přístupu ke službám v 
oblasti výzkumu a 

Ano 340 618 
4,5 

7 618 975 
3.1 

 

Neplnění témat z o.p. 3.1 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých témat, kdy došlo k dvojnásobnému naplnění 
témat 01 a 02 a v důsledku přílišného zaměření projektů na témata 01 a 02.  
Prostředky v o.p. 3.1 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.1. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 

                                                            
25 Plný název prioritního tématu 03: Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, 

institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, výzkumnými středisky a vědeckými a technologickými středisky 
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Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

technologického rozvoje 
ve výzkumných 
střediscích) 

budoucí výzvu (viz doporučení u tématu 03). 

07 
Investice do podniků 
přímo spojených s 
výzkumem a inovacemi26 

Ano 3 072 708 
40,3 

7 618 975 3.1 

Neplnění témat sycených primárně z o.p. 3.1 vzniklo pravděpodobně primárně na 
základě koncentrace projektů na témata 01 a 02 a pravděpodobně jen z malé části 
v důsledku chybného rozpočítání finančních prostředků mezi témata ze strany příjemců 
(došlo k dvojnásobnému naplnění témat 01 a 02). Prostředky v o.p. 3.1 nedostačují na 
naplnění všech témat sycených z o.p. 3.1. Doporučujeme určit téma či témata, jejichž 
podpora je prioritní a na tato témata zaměřit budoucí výzvu (viz doporučení u tématu 
03). 

74 
Rozvoj lidského 
potenciálu v oblasti 
výzkumu a inovací27 

Ano 219 014 
2,9 

7 618 975 3.1 

Neplnění témat z o.p. 3.1 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých kategorií, kdy došlo k dvojnásobnému naplnění 
témat 01 a 02 či přílišného zaměření projektů na tyto kategorie.  
Prostředky v o.p. 3.1 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.1. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 
budoucí výzvu (viz doporučení u tématu 03). 

71 
Cesty k integraci a 
znovuzapojení 

Ano 1 212 847 
49,6 

2 446 587 
3.2; 
3.3 

Oblast podpory 3.2 byla realokována (na 17 % původní hodnoty) a již nedisponuje 
volnými finančními prostředky. Projekty o.p. 3.3 reálně naplňují toto prioritní téma 

                                                            
26 Plný název prioritního tématu 07: Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi (inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující 

střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.) 
27 Plný název prioritního tématu 74: Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy 

výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky a podniky 
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Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

znevýhodněných osob na 
trh práce28 

pouze minimálně.  
Pro naplnění tématu lze zvážit specifické zaměření další výzvy o.p. 3.3 na toto prioritní 
téma, či alespoň  zvýšit váhu specifických zvýhodňujících  kritérií pro projekty, které 
budou zaměřeny i na toto téma. 

72 

Navrhování, zavádění a 
provádění reforem 
systémů vzděl. a odborné 
přípravy29  

Ano 0 
0,0 1 342 659 

0 
3.2; 
3.3 

Oblast podpory 3.2 byla realokována (na 17 % původní hodnoty). Plnění prioritních témat 
bylo sníženo pouze na polovinu původní částky. Vzhledem k nastavení aktivit o.p. 3.3 
nemůže být toto téma z o.p. 3.3 reálně naplňováno. 
Naplnění toho tématu je nereálné vzhledem k zaměření o.p. 3.3 a nelze jej hodnotit 
negativně. Po realokaci finančních prostředků však bude toto téma zrušeno. 

80 

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

 0 
0,0 1 342 659 

0 
3.2; 
3.3 

Oblast podpory 3.2 byla realokována (na 17 % původní hodnoty). Plnění prioritních témat 
bylo sníženo pouze na polovinu původní částky. Vzhledem k nastavení aktivit o.p. 3.3 
není toto téma z o.p. 3.3 reálně naplňováno. 
Naplnění toho tématu je nereálné vzhledem k zaměření o.p. 3.3 a nelze jej hodnotit 
negativně. Po realokaci finančních prostředků však bude toto téma zrušeno. 

05 
Pokročilé podpůrné 
služby pro podniky a 
skupiny podniků 

Ano 7 448 
0,5 1 586 559 

1 086 599 
3.2; 
3.3 

Neplnění témat o.p. 3.3 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých kategorií, kdy došlo k trojnásobnému naplnění 
tématu 08 ostatní investice. Na téma 05 se nicméně projekty zaměřovaly minimálně.  
Prostředky o.p. 3.2 jsou již vyčerpány, přitom by z věcného hlediska zaměření této oblasti 
podpory bylo pro téma 05 vhodnější. Prostředky v o.p. 3.3 nedostačují na naplnění všech 
témat o.p. 3.3. Nedoporučujeme však zaměřit zbylé prostředky na toto téma. 

                                                            
28 Plný název prioritního tématu 71: Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu 

a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 
29 Plný název prioritního tématu 72: Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnanost, zvyšování významu 

základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní 
ekonomiku   
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Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

09 

Ostatní opatření 
stimulující výzkum, 
inovace a podnikavost v 
malých a středních 
podnicích 

Ano 2 894 299 
32,3 

8 961 634 
3.1; 
3.3 

Neplnění témat o.p. 3.3 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých kategorií, kdy došlo k trojnásobnému naplnění 
tématu 08 ostatní investice. Aktivity o.p. 3.1 jsou však na MSP zaměřeny okrajově, zájem 
zde nebyl dostatečný.  
Prostředky v o.p. 3.3 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.3. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 
budoucí výzvu (téma 09 lze doporučit). Téma lze také podpořit specifikací výzvy o.p. 3.1 
na MSP či zaměřit tímto směrem specifická zvýhodňující kritéria. 

14 

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

Ano 319 201 
23,8 

1 342 659 3.3 

Neplnění témat o.p. 3.3 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých kategorií, kdy došlo k trojnásobnému naplnění 
tématu 08 ostatní investice. V tomto případě lze doporučit překontrolovat projekty 
s prostředky v tématu 08 a v případě, že budou obsahově naplňovat i téma 14, tak 
formou změnového listu provést jejich přesun pod téma 14 (v tomto případě je 
pravděpodobné, že k navýšení může dojít). 
Prostředky v o.p. 3.3 nyní již nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.3. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 
budoucí výzvu (téma 14 lze doporučit).  

68 
Podpora samostatné 
výdělečné činnosti a 
zakládání podniků 

Ano 81 107 
6,0 

1 342 659 3.3 

K neplnění došlo zejména v důsledku nízkého zájmu potenciálních příjemců o danou 
podporu. 
Prostředky v o.p. 3.3 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.3.  
Nedoporučujeme však zaměřit zbylé prostředky na toto téma – vzhledem k fázi 
programového cyklu a zvýšenému riziku úspěšného dokončení těchto projektů. 

Středně riziková témata* 

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

Ano 3 058 166 
53,6 

5 710 872 
1.
2; 
3.

K neplnění došlo v důsledku nízkého zájmu potenciálních příjemců o danou podporu. 
Prostředky v o.p. 1.2 nedostačují na naplnění obou témat (11 a 13). Naplnění tématu z 
o.p. 3.3 je vzhledem k zaměření aktivit o.p. 3.3 spíše nereálné. Reálnější je tak naplnění 
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Prioritní téma Earm. Naplněno + 
zásobník 

Cíl plnění/ 
po realokaci 
(v EUR) 

o.p. Návrh řešení 

Kód Název  v EUR v % 

3 v rámci o.p. 1.2. Proto doporučujeme zaměření zbylé alokace o.p. 1.2 na toto prioritní 
téma (nutné aktivní oslovení potenciálních příjemců). 

06 

Pomoc malým a středním 
podnikům při prosazování 
výrobků a výrobních postupů 
šetrných k životnímu 
prostředí30 

Ano 908 330 
67,7 

1 342 659 
3.
3 

K neplnění došlo zejména v důsledku nízkého zájmu potenciálních příjemců o danou 
podporu. 
Prostředky v o.p. 3.3 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.3. Jednou 
z cest navýšení čerpání v této oblasti je podpora zájmu o toto téma pomocí specifického 
(zvýhodňujícího) kritéria v hodnocení. 

15 

Ostatní opatření na zlepšení 
přístupu malých a středních 
podniků k informačním a 
komunikačním technologiím a 
na zlepšení jejich využívání 
těmito podniky 

Ano 1 371 644 
55,7 

2 464 609 

3.
2; 
3.
3 

Neplnění témat o.p. 3.3 vzniklo pravděpodobně na základě špatného rozpočítání 
vynaložených prostředků do jednotlivých kategorií, kdy došlo k trojnásobnému naplnění 
tématu 08 ostatní investice. V tomto případě lze doporučit překontrolovat projekty 
s prostředky v tématu 08 a v případě, že budou obsahově naplňovat i téma 15, tak 
formou změnového listu provést jejich přesun pod téma 15 (v tomto případě je 
pravděpodobné, že k navýšení může dojít). 
V o.p. 3.2 došlo k realokaci a již zde není plánována výzva. 
Prostředky v o.p. 3.3 nedostačují na naplnění všech témat sycených z o.p. 3.3. 
Doporučujeme určit téma či témata, jejichž podpora je prioritní a na tato témata zaměřit 
budoucí výzvu (téma 15 lze doporučit). 

57 
Jiná podpora zlepšení služeb 
cestovního ruchu 

 2 269 087 
92,1 

2 464 609 

3.
2; 
3.
3 

Další zaměření na plnění tohoto tématu, vzhledem k výrazným nedostatečným plněním u 
jiných témat, již nedoporučujeme 

* Témata byla rozdělena na velmi rizikové a středně rizikové. Středně riziková ještě nedosahují hodnot cílové částky, ale hodnota jejich plnění se blíží či překračuje podíl 
nakontrahovaných prostředků o.p. vůči alokaci. Velmi riziková nedosahují ani podílu nakontrahovaných prostředků. 

                                                            
30 Plný název prioritního tématu 06: Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných environmentálních systémů 

řízení, přijímání a využívání technologií zabraňujících znečišťování, začlenění čistých technologií do výroby podniku) 
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6 Shrnutí problémů v oblasti monitoringu 

Na základě zpracování hodnocení věcného plnění cílů programu lze souhrnně definovat tyto hlavní 
problémy: 

• Nedostatečné vedení příjemců v oblasti pokynů pro rozpočítávání finančních prostředků mezi 
prioritní témata. Závazky za program u některých prioritních témat jsou tak pravděpodobně 
plněny, ale nedošlo k vykázání hodnot (blíže viz specifická kapitola k earmarkingu – kap. 5).  

• Příliš ambiciózní stanovení některých cílových hodnot ze strany žadatelů či časového 
horizontu jejich splnění v oblasti monitorovacích indikátorů: např. u MI364000 Úspory 
energie celkem (tento problém byl řídícím orgánem již řešen a pro příjemce byl stanoven 5 
letý limit pro dosažení cílové hodnoty, zároveň byla stanovena limitní hranice 90 % cílového 
hodnoty, která bude již považována za splnění závazku). 

• Příliš ambiciózní stanovení cílových hodnot pro prioritní témata, zejména vzhledem 
k nastavení programu: např. téma č. 39 Obnovitelná energie: vítr, 41 Obnovitelná energie: 
biomasa.   

• Jako nevhodné se ukazují procentuální indikátory, a to jak z hlediska problematického 
stanovení hodnot na úrovni oblasti podpory/prioritní osy, tak z hlediska vypovídající hodnoty 
ve vztahu k naplňování cílů programu (např. relativní navýšení počtu návštěvníků 
neposkytuje žádnou informaci o celkovém přínosu pro dané území – 100% navýšení může být 
jak jeden návštěvník, tak půl milionu návštěvníků). 

Poznámka: Doporučení pro některé z problémů jsou uvedena v textu a další formulace doporučení je 
obsahem dalších zpráv evaluace, protože jsou vázána na další etapy projektu.   
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Přílohy 

Příloha 1 

Tabulka 16: Aktualizace naplňování indikátorů OPPK k 31.10.2012 

Kód 
indikátor
u 

Název indikátoru Měrná jednotka 
indikátoru 

Zásobník Dosažen
á 

Prioritní osa 1 

152106 Počet elektronických podání k městské správě Počet 126 000 --- 

153511 Počet nových plně elektr. agend VS Počet 33 8 

370100 Počet projektů podp. dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

Počet projektů 12 12 

371105 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě Počet procent  *  * 

373230 Délka nových/ modernizovaných tramvajových 
tratí celkem 

Počet kilometrů 12,99 13,03 

373231 Délka nové tramvajové trati celkem Počet kilometrů 1,29 1,29 

373232 Délka modernizované tramvajové trati celkem Počet kilometrů 11,7 11,74 

610111 Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet kilometrů 7,75 4,29 

Prioritní osa 2 
221150 Počet rekultivovaných starých skládek Počet 4 4 

260100 Projekty zaměřené na ochr. proti povodním, 
požárům apod. 

Počet 10 10 

332110 Plocha regenerovaných a revitalizovaných území 
celkem 

Plocha v ha 98,33 77,37 

332133 Využití revit./regener. úz.- zvýšení počtu návšt. Počet procent *  *  

360100 Počet projektů zam. na zvýšení kapacit pro 
výrobu en. z OZE 

Počet projektů 12 12 

363000 Počet projektů zam. na snižování energ. 
náročnosti 

Počet projektů 12 12 

364000 Úspory energie celkem Počet procent *  *  

632200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů 14 9 

Prioritní osa 3 
110200 Počet projektů na koop. mezi podniky a výzk. 

institucemi 
Počet projektů 12 6 

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

Počet 
pracovních míst 

93 22,85 

110511 Zrekonstr., rozšíř. a nově vybudované kapacity Plocha v m2 8 389,0 6 244,7 

110513 Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - 
ostatní 

Plocha v m2 13 045,1 10 232,9 

110514 Plocha nových nebo modernizovaných kapacit - 
celkem 

Plocha v m2 21 434,0 16 477,6 
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110515 Počet nových nebo modernizovaných kapacit 
pro VaV 

Počet 20 6 

132300 Počet vytvoř. lic., patentů, know-h. v souv. 
s projekty 

Počet 51 15 

380100 Počet projektů na podporu MSP Počet projektů 97 86 

380101 Počet projektů na podporu MSP v oblasti ICT Počet projektů 24 22 

380200 Počet podpořených nově založených MSP Počet 30 6 

382101 Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a 
služeb podpořených MSP - růst tržeb v % 

Růst tržeb v %  *  * 

Zdroj: IS MONIT7+, data k 31. 10. 2012 

*Data k těmto MI dodal ŘO OPPK, nebyla tedy provedena aktualizace 

  



   

 

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

Evaluace realizace Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

   54 

Příloha 2 

Tabulka 17: Dosavadní a předpokládané čerpání pro plnění pravidla n+3 / n+2 (příspěvek Společenství v % 
k alokaci prioritní osy/programu) 

Dle stavu  žádosti o platbu (ŽoP) 
Prioritní osa 

OPPK 1 2 3 4 
certifikováno 27,3 24,6 11,1 

 
20,2 

zahrnuto v souhrnné žádosti 40,4 10,2 14,3 
 

22,3 
proplaceno příjemcům 0,7 29,2 22,0 34,6 16,5 
schválené ŽoP 

 
1,0 0,8 

 
0,6 

předložené ŽoP 
 

3,9 7,1 
 

3,5 
Předložené ŽoP celkem 68,4 68,8 55,3 34,6 63,0 
Dosud nepředložené ŽoP (s plánem do konce 
2. čtvrtletí roku 2012) 

  
1,8 

 
0,6 

Dosud nepředložené ŽoP (s plánem 
předložení ve 3. čtvrtletí roku 2012) 

 
3,1 5,8 

 
2,9 

Dosud nepředložené ŽoP do    3,1 7,6   3,5 
Stávající stav (plán+skutečnost čerpání) 68,4 71,9 62,9 34,6 66,5 
Čtvrtletí příslušného roku Předpoklad čerpání dle plánu ŽoP (kumulativně) 
2012/IV 68,4 71,9 67,4 46,5 68,4 
2013/I 68,4 72,0 75,6 46,5 71,3 
2013/II 68,4 72,1 76,4 46,5 71,6 
2013/III 68,8 72,1 76,9 46,5 71,9 
2013/IV 68,8 72,1 78,0 58,4 72,6 
2014/I 69,5 72,1 78,0 58,4 72,9 
2014/II 70,1 72,1 78,2 58,4 73,1 
2014/III 70,1 72,1 78,2 58,4 73,1 
2014/IV 70,1 72,1 78,2 64,3 73,3 
2015/I 70,1 72,1 78,2 64,3 73,3 
2015/III 70,1 72,1 78,2 64,3 73,3 
2015/IV 70,1 72,1 78,2 64,3 73,3 
Celkem čerpání dle plánu ŽoP 1,7 0,2 15,2 29,7 6,9 
Celkové čerpání (Předložené ŽoP + plán) 70,1 72,1 78,2 64,3 73,3 
Alokace  OPPK 100 100 100 100 100 

Zdroj dat: Vlastní výpočet na základě dat z IS MONIT7+ (k 5. 9. 2012) 
Pozn.: Plnění pravidla N+2se vztahuje na čerpání alokace celého programu. Informace prioritním osám jsou tedy 
jen pro ilustraci a možnost vyhodnocení problematických oblastí. 
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