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1 Úvod 

Předkládaná zpráva hodnotí navrženou realokaci finančních prostředků v rámci OPPK - materiál pro 
5. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2.12.2009 „Změny v OPPK“. 
Hodnocení vychází z obecných zásad používaných při evaluaci operačních programů, nicméně 
evaluaci nenahrazuje.   
 
Cílem zprávy je odpovědět na následující otázky: 

 Zvýší se efektivita čerpání finančních prostředků a míra naplňování indikátorů OPPK, pokud 
se k realokaci přistoupí? 

 Reaguje navržená realokace na změny v socio-ekonomickém vývoji hlavního města Prahy? 
 Existují bariéry bránící realokaci finančních prostředků? 

 
 Je či není žádoucí navrhovanou realokaci realizovat? 

 
Pozn.: odpovědí a jejich zdůvodnění (argumenty) jsou uvedeny v závěru této zprávy, kapitola. 6. 

1.1 Informační zdroje  

 „Změny v OPPK“. 

 Metodiky a manuály OPPK. 

 Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci, MMR ČR, březen 2006. 

 Nařízení Rady č. 1083/2006 (ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1260/1999). 

 Operační program životní prostředí. 

 Implementační dokument Operačního programu životní prostředí. 

 Zpráva o realizaci OPPK, materiál pro 5. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a 
OPPK dne 2.12.2009.  

 Údaje ČSÚ a statistická ročenka hl.m. Prahy. 
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1.2 Způsob hodnocení 

Návrh realokace finančních prostředků je dále hodnocen prostřednictvím následujících okruhů na 
základě informačních zdrojů uvedených v kap. 1.2: 
 
Kapitola 2 - Věcný a finanční pokrok OPPK 

 Směřuje program k naplňování globálních a specifických cílů programu?  

 Je reálné vyčerpat alokované prostředky v jednotlivých prioritních osách, resp. oblastech 
podpory vzhledem k pravidlu n+2/n+3?  

 
Kapitola 3 - Absorpční kapacita v rámci OPPK 

 Jak jsou naplňovány cíle/indikátory v jednotlivých prioritách a oblastech podpory programu 
ve vztahu k finančnímu pokroku? 

 Ve kterých oblastech podpory byl identifikován nadbytek a ve kterých naopak nedostatek 
projektových žádostí? 

 Je příčinou nedostatku či nízké kvality projektových žádostí v některé z oblastí podpory OPPK 
nedostatečná popularizace oblasti podpory či neúměrná náročnost podání žádosti a následné 
administrace? 

 
Kapitola 4 - Implementace OPPK 

 Objevily se v dosavadním průběhu implementace OPPK systémové prvky s negativním 
dopadem na dosahování cílů OPPK respektive čerpání alokovaných finančních prostředků? 

 
Kapitola 5 - Relevance OPPK 

 Mají oblasti podpor 2.1 a 2.2 OPPK oporu v současných aktuálních rozvojových politikách? 

 Jsou alokace finančních prostředků na jednotlivé prioritní osy nastaveny vhodně s ohledem 
na současnou socioekonomickou situaci? 

 
Kapitola 6 - Shrnutí 

 Zvýší se efektivita čerpání finančních prostředků a míra naplňování indikátorů OPPK, pokud 
se k realokaci přistoupí? 

 Reaguje navržená realokace na změny v socio-ekonomickém vývoji hlavního města Prahy? 
 Existují bariéry bránící realokaci finančních prostředků? 

 
 Je či není žádoucí navrhovanou realokaci realizovat? 
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2 K2 - Finanční a věcný pokrok  

Věcný a finanční pokrok OPPK 

 Směřuje program k naplňování globálních a specifických cílů programu?  

 Je reálné vyčerpat alokované prostředky v jednotlivých prioritních osách, resp. oblastech 
podpory vzhledem k pravidlu n+2/n+3?  

2.1 Hodnocení 

Pokrok čerpání OPPK k prosinci 2009 byl shrnut takto: 

• ve sledovaném období byl nejvyšší přírůstek finančního objemu schválených projektů 
k alokaci oblasti podpory v oblasti podpory 2.1 (40,85 %) a 2.2 (79,83 %), naopak nejnižší 
přírůstek byl u oblasti podpory 1.2 a 3.2.  

• nejvyšší přírůstek ve schválených žádostech o platbu vzhledem k alokaci oblasti podpory byl 
v oblasti podpory 1.1 (nárůst o 19,9 %) a 3.3 (nárůst o 6,71 %), naopak nejnižší přírůstek byl u 
oblastí podpory 1.2, 2.2 a 3.2 z důvodu jednak malého množství schválených projektů a dále 
pak neukončených etap/projektů.  

• nejvyšší přírůstek v objemu proplacených prostředků příjemcům vzhledem k alokaci oblasti 
podpory byl opět v oblasti podpory 1.1 (nárůst o 19,9 %) a oblasti podpory 3.3 (nárůst o 6,09 
%), naopak nejnižší přírůstek byl u oblastí podpory 1.2, 2.2 a 3.2 a prioritní osy 4 z důvodů 
uvedených výše.  

• k certifikaci předloženy žádosti o platby oblastí podpory 1.1, 2.1, 3.1 a 3.3; ostatní oblasti 
podpory nebyly k certifikaci předloženy, protože neměly finančně ukončené projekty. 

• Nejnižší procentní úspěšnost předložených projektů, pod průměrem OPPK, je u projektů 
v oblasti podpory 1.2, 3.1  a 3.2. Naopak nejvyšší procentní úspěšnost předložených projektů 
byla v oblasti podpory 1.1. 

 
Čerpání finančních prostředků v prioritní ose 1 je více než uspokojivé, zaostává čerpání především 
v prioritní ose 3 (z důvodu malého objemu schválených projektů v 1. Výzvě - problém zejména s 
aplikací pravidel veřejné podpory).  
 
Uzavřené smlouvy pokrývají 33,31 % alokace programu. Do první certifikace k 15. 9. 2009 byly 
předloženy žádosti o platbu v částce 417,4 mil. Kč (podíl EU), tj. 51,7 % alokace roku 2007. Pravidlo 
n+3 není ohroženo, neboť již nyní se přijaté, schválené a proplacené žádosti o platbu podílejí na 
alokaci roku 2007 91,42 % (vyplývá z harmonogramu jednotlivých projektů, které dokladují 
ukončování etap v roce 2010). 
 
Vážné problémy v realizaci OPPK nebyly identifikovány.  
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2.2 Dílčí závěr 

(1) OPPK jako celek směřuje k naplňování globálních a specifických cílů programu a pravidlo 
n+2/n+3 není ohroženo. Zřejmé ze statistických údajů OPPK. 

(2) V oblastech podpory 1.2 a 3.2 je čerpání pod průměrem OPPK, kvalita projektů nenaplňuje 
stanovené cíle, výsledky a výstupy - indikátory. Úspěšnost předložených projektů v oblasti 1.2 
a 3.2 se pohybuje v intervalu 15-30 %. Zřejmé ze statistických údajů OPPK. 
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3 K3 - Absorpční kapacita 

Absorpční kapacita v rámci OPPK 

 Jak jsou naplňovány cíle/indikátory v jednotlivých prioritách a oblastech podpory programu 
ve vztahu k finančnímu pokroku? 

 Ve kterých oblastech podpory byl identifikován nadbytek a ve kterých naopak nedostatek 
projektových žádostí? 

 Je příčinou nedostatku či nízké kvality projektových žádostí v některé z oblastí podpory OPPK 
nedostatečná popularizace oblasti podpory či neúměrná náročnost podání žádosti a následné 
administrace? 

3.1 Hodnocení 

Termín absorpční kapacita vyjadřuje míru schopnosti státu (regionu) využít prostředky poskytované z 
fondů EU. Absorpční kapacita se skládá ze strany nabídky (schopnost řídit programy hrazené z fondů 
EU v souladu s příslušnými pravidly a předpisy) a strany poptávky (schopnost potenciálních příjemců 
předkládat kvalitní projekty naplňující cíle programu a tyto projekty kofinancovat).  

Posouzení poptávky a úspěšnosti jednotlivých typu žadatelů může indikovat trendy (pozitivní, 
negativní), které se týkají plnění cílů a indikátorové soustavy OPPK. Vztah nabídka-poptávka je 
klíčovým parametrem pro rozhodování o případné realokaci zdrojů v rámci operačních programů, tj. i 
OPPK. 

Posouzení nabídky je svázáno se socio-ekonomickou situací (kapitola 5) a implementačním systémem 
OPPK (kapitola 4). 

Hodnocení absorpční kapacity bylo provedeno pro oblasti podpory 1.2, 2.1, 3.2 a 2.2.  

Oblasti podpory a oprávnění příjemci podpory: 

Oblast podpory 1.2 
Rozvoj a dostupnost 
ICT služeb 

1. Hlavní město Praha 
2. Městské části 
3. Nestátní neziskové organizace 

Oblast podpory 2.1 
Revitalizace a ochrana 
území 
 

1. Hlavní město Praha 
2. Městské části hl. m. Prahy 
3. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 

Prahy 
4. Nestátní neziskové organizace 

Oblast podpory 2.2 
Úsporné a udržitelné 
využívání energií a 
přírodních zdrojů 
 

1. Hlavní město Praha 
2. Městské části hl. m. Prahy 
3. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 

Prahy 
4. Nestátní neziskové organizace 

Oblast podpory 3.2 
Podpora příznivého 
podnikatelského 
prostředí 
 

1. Hlavní město Praha 
2. Městské části hl. m. Prahy 
3. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 

Prahy 
4. Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské 

komory apod.) 
5. Nestátní neziskové organizace 
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Indikátory a poptávka (prosinec 2009): 

  Indikátory - splnění Poptávka 
PO1 Dopravní 
dostupnost a 
rozvoj ICT 

Oblast podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy 

  

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a 
dostupnost ICT služeb 

Bez rizika. nízká 

PO 2 Životní 
prostředí 
 

Oblast podpory 2.1 
Revitalizace a ochrana území 
 

Potenciální problém pro SEZ a 
protipovodňová opatření. 

vysoká 

Oblast podpory 2.2 Úsporné a 
udržitelné využívání energií a 
přírodních zdrojů 
 

Bez rizika. velmi 
vysoká 

PO 3: Inovace a 
podnikání 
 

Oblast podpory 3.2 Podpora 
příznivého podnikatelského 
prostředí 
 

U počtu nově založených MSP 
metodická nesrovnalost, jinak 
bez rizika. 

nízká 

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

  

Oblast podpory 3.3 Rozvoj 
malých a středních podniků 
 

  

 
Viz tabulky hodnotící plnění indikátorů v kapitole 7. 

 
OP 1.2. 
Dlouhodobým trendem je nízký počet předložených projektů (31 projektů z 442, tj. pouze 7 %).  
 
OP 2.1 
V této oblasti se nevyskytly za uplynulé období žádné problémy s čerpáním alokace, ani 
administrativního charakteru. Pozitivem této oblasti podpory je značný počet kvalitních projektů, 
který vyvolal potřebu navýšení vyhlášené alokace 1. a 2. výzvy. 
 
OP 3.2. 
Tato oblast vykazuje nejnižší počet předložených projektů, tj. 22 projektů z 442 (5%).  
 

OP 2.2 
V této oblasti se nevyskytly za uplynulé období žádné problémy s čerpáním alokace, ani 
administrativního charakteru. Pozitivem této oblasti podpory je značný počet kvalitních projektů.  
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3.2 Dílčí závěr 

(1) Z výše uvedeného vyplývá, že cíle/indikátory v jednotlivých prioritách a oblastech podpory 
OPPK budou splněny respektive neexistují zásadní zjištění, která by nesplnění nyní indikovala.  

 
Poptávka: 

(2) Je zřejmé, že v oblastech podpory 2.1 a 2.2 je značný převis poptávky nad možnostmi finanční 
alokace OPPK pro tyto oblasti. To dokládá jak statistika OPPK (počet předložených projektů, 
konzultace žadatelů, apod.), tak i poptávka v rámci OP Životní prostředí, který v obdobně 
zacílených oblastech podpory, byť pro projekty s vyšším finančním objemem, vykazuje 
neuspokojenou poptávku v řádu miliard korun (lze doložit statistikou OPŽP). 

(3) Na druhé straně oblasti podpory 1.2 a 3.2 vykazují nízkou poptávku a nízkou kvalitu 
předkládaných projektů (dlouhodobý trend - 31 projektů z 442, tj. pouze 7 %), projevuje se 
tzv. „supply driven“ efekt, tj. motivací pro předkládání projektů je existence finančního zdroje 
jako takového a nikoliv jednoznačná vnitřní potřeba žadatele. V neposlední řadě zaměření 
obou oblasti podpory může vykazovat kolizi s pravidly veřejné podpory, což poptávku snižuje. 

 
Nabídka: 

(1) Nabídku mimo OPPK v oblasti ICT, tj. zaměření oblasti podpory 1.2,  lze dokumentovat 
dostupnými statistickými údaji, které uvádíme níže. Je zřejmé, že nabídka je vysoká, čímž se 
logicky snižuje zájem o podporu z OPPK. 

(2) Nabídku mimo OPPK v oblasti podpory 3.2 není možné v rámci rozsahu tohoto hodnocení 
dokumentovat. 

(3) Propagace oblastí podpory je ze strany administrátorů OPPK prováděna proporcionálně, 
rozsah a míra příslušných akcí odpovídá, dle našeho názoru, standardním postupům - viz 
příslušný komunikační plán. Rozsah a srozumitelnost publicity v těchto oblastech podpory je 
na stejné úrovni jako v jiných oblastech podpory OPPK, náročnost předložení žádosti je ve 
všech oblastech podpory srovnatelná, tudíž nízký počet podaných projektů či projektů s 
nízkou kvalitou má jiné příčiny, než neadekvátní obtížnost procesu podání žádosti či 
nedostatky v komunikaci. 

 
Indikace dostupnosti internetu v hl.m. Praze 
 
Dostupnost internetu technologií wifi v Praze lze dokumentovat například z webu 
http://www.internetprovsechny.cz/wifi.php, kde je patrné celorepublikové postaveni Prahy 
(dostupnost nejvyšší).  
 
O nabídce aplikací „po drátu“ lze konstatovat, bohužel obtížně dokladovat, že je velmi vysoká, 
vysokorychlostní internet je dostupný takřka všude - poskytovatelé O2, ČRa, UPC, atd. Dále jsou zde 
CESNET2 (páteřní síť pro VŠ, SŠ, ZŠ, výzkumné ústavy apod.), podnikové sítě, mikrovlnné aplikace. 
 
Statistiky v této oblasti jsou jednoznačně dány zejména expertními odhady (materiály ČSÚ). Z 
krajských statistik lze odvodit, že Praha je na tom z ČR nejlépe - veřejný sektor a domácnosti. Logicky 
lze totéž konstatovat pro podniky, byť toto nejsme schopni doložit. 
 
 
 
 
 

http://www.internetprovsechny.cz/wifi.php�
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Ročenky Hl. města Prahy (viz http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/101011-09-
za_rok_2008-05): 
 

VÝZKUM A VÝVOJ,  
INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 

RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
INFORMATION SOCIETY 

          
Informační technologie v domácnostech podle krajů  
       Households with access to selected information and communication technology: by region        

v procentech1)          
Per 

cent1) 

ČR, kraje 
 

CR, regions 

Osobní počítač 
 

Personal computer 

Internet 
 

Internet 

Vysokorychlostní internet  

   
 Broadband 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

Česká republika 
Czech Republic 28,6  35,1  47,2  18,4  26,0  41,0  3,8  15,4  34,4  

Hl. m. Praha 38,0  43,4  59,1  30,0  36,1  54,0  7,9  24,9  48,7  
Středočeský 29,0  34,6  45,8  21,1  27,7  40,8  3,2  15,9  34,0  
Jihočeský 26,2  33,6  47,6  15,6  24,2  38,8  .  12,3  32,1  
Plzeňský 29,1  35,7  43,9  16,3  24,5  37,9  .  10,9  29,2  
Karlovarský 26,4  34,6  46,4  17,5  23,6  38,8  .  12,4  30,0  
Ústecký 21,6  27,5  39,2  13,4  20,2  34,4  2,5  10,3  27,0  
Liberecký 25,6  31,8  40,1  15,5  23,8  36,0  2,7  14,7  29,6  
Královéhradecký 28,7  35,9  50,1  19,2  26,3  44,0  6,0  15,6  36,9  
Pardubický 30,2  38,6  49,6  18,2  25,8  38,8  3,9  14,6  33,6  
Vysočina 32,0  38,8  45,5  17,7  25,6  38,9  3,3  14,3  33,3  
Jihomoravský 32,7  36,6  48,4  19,7  27,9  43,0  5,4  18,5  36,4  
Olomoucký 17,9  25,7  40,2  11,2  19,1  32,2  3,3  11,7  29,3  
Zlínský 26,2  32,9  48,0  15,1  21,7  39,9  .  12,4  31,1  
Moravskoslezský 27,6  35,4  45,7  15,6  24,6  40,2  3,2  14,0  32,4  
          

1) hodnota je procentem z celkového počtu 
   domácností 

  1)As percentage of all households 

2) z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou výsledné  
   hodnoty počítány jako vážené aritmetické průměry  
   z dat získaných v průběhu 3 let 

  2)For representativity reasons are data 
   published as three-year weighted  
   arethmetic mean 

  Období sběru dat: 4. čtvrtletí let 2003, 2004, 
  1. čtvrtletí 2005, 2. čtvrtletí let 2006,2007,2008, 
   2009 

  

Survery period: 4Q 2003, 4Q 2004, 1Q 
2005, 2Q 2006, 2Q 2007, 2Q 2008, 2Q 
2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/101011-09-za_rok_2008-05�
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/101011-09-za_rok_2008-05�
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VÝZKUM A VÝVOJ,  
INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 

RESEARCH AND DEVELOPMENT, 
INFORMATION SOCIETY 

          
Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie podle krajů 
        Individuals using selected information and communication technology: by region        

v procentech1)         
Per 

cent1) 

ČR, kraje 
 

CR, regions 

Mobilní telefon 

   
Mobile phone 

Osobní počítač  

   
 Personal computer 

Internet  

  
Internet 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

2003 - 
20052) 

2005 - 
20072) 

2007 - 
20092) 

Česká republika 
Czech Republic 71,9  81,5  88,0  40,5  47,0  56,3  30,6  39,4  51,7  

Hl. m. Praha 80,1  86,6  91,2  53,2  58,6  68,2  46,9  53,1  65,4  
Středočeský 73,0  82,6  89,0  41,4  49,4  57,8  31,6  41,1  53,8  
Jihočeský 76,3  85,5  90,7  38,2  45,5  56,9  26,0  36,8  50,7  
Plzeňský 73,6  81,3  87,4  40,1  46,4  55,0  28,3  37,6  50,9  
Karlovarský 77,8  83,5  88,5  40,2  47,5  56,9  27,9  35,2  51,2  
Ústecký 75,1  82,0  88,8  34,9  39,3  48,1  24,8  31,5  42,5  
Liberecký 66,1  77,7  85,3  38,1  43,5  47,0  24,8  34,8  42,4  
Královéhradecký 64,9  74,6  84,6  41,3  48,0  57,6  30,8  40,8  53,1  
Pardubický 71,6  83,5  86,5  40,5  49,1  56,0  31,8  43,3  52,0  
Vysočina 75,4  84,2  89,2  38,7  46,8  55,2  27,6  39,3  50,9  
Jihomoravský 70,2  80,0  87,0  41,8  47,9  58,0  31,4  40,8  52,9  
Olomoucký 64,7  79,1  88,0  31,1  37,5  49,8  23,3  31,1  43,5  
Zlínský 66,0  76,8  87,2  38,0  42,7  54,8  27,0  35,5  50,8  
Moravskoslezsk

ý 68,3  79,7  86,3  39,0  45,1  54,0  28,7  36,8  49,4  
          

1) hodnota je procentem z celkového počtu jednotlivců  
    ve věku 16+ v daném kraji 

  1)As percentage of all infividuals aged 16+ 
    in a given region 

2) z důvodu vyšší reprezentativnosti jsou výsledné  
   hodnoty počítány jako vážené aritmetické průměry  
   z dat získaných v průběhu 3 let 

  2)For representativity reasons are data 
   published as three-year weighted  
   arethmetic mean 

  Období sběru dat: 4. čtvrtletí let 2003, 2004, 
  1. čtvrtletí 2005, 2. čtvrtletí let 2006,2007,2008, 
   2009 

  

Survery period: 4Q 2003, 4Q 2004, 1Q 
2005, 2Q 2006, 2Q 2007, 2Q 2008, 2Q 
2009 
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4 K4 - Implementační systém 

Implementace 

Objevily se v dosavadním průběhu implementace OPPK systémové prvky s negativním dopadem na 
dosahování cílů OPPK respektive čerpání alokovaných finančních prostředků? 

4.1 Komentář k realokaci mezi prioritními osami 

4.1.1 Evropská komise 
 
Pro případ realokace finančních zdrojů jednotlivých prioritních oblastí je relevantní především článek 
33 Nařízení Rady č. 1083/2006 (ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999). 
 
Článek zakotvuje možnost znovu přezkoumat a zbývající část operačního programu revidovat. Revize 
programu je ovšem podmíněna existencí aspoň jednoho z následujících jevů: 
 
a) důsledky významných socioekonomických změn; 
b) usilování o zohlednění významné změny priorit ES nebo celostátních nebo regionálních priorit; 
c) zjištění významného odkladu od původně stanovených cílů monitoringem programu; 
d) v důsledku obtíží pro provádění/realizaci programu. 
 
Bod c) si zasluhuje další vysvětlení. V textu Nařízení je totiž odkazováno na čl. 48, odst. 3, z něhož 
vyplývá pouze povinnost členského státu monitorovat realizaci programu. A to i v případě, že je 
podáván návrh na revizi programu. Z toho vyplývá, že Evropská komise bude k návrhu na revizi 
požadovat výsledky monitorování programu. 
 
Článek dále určuje, že Evropská komise o žádostech o revizi programů rozhodne bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 3 měsíců od formálního podání žádosti členským státem. 
 

4.1.2 Pokyny MMR 
 
Základním informačním podkladem pro úspěšnou realokaci zdrojů v OPPK jsou Doporučené pokyny 
k revizi operačních programů 2007-2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro 
koordinaci, Doporučené pokyny k revizi operačních programů 2007-2013, Praha, 2008, online: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Narodni-organ-pro-koordinaci/Dokumenty/Metodiky-a-
manualy/FileList/Doporucene-pokyny-k-revizi-operacnich-programu. 
Doporučené pokyny se odkazují na výše zmíněný článek 33 Nařízení Rady č. 1083/2006 a doplňují 
legislativní zakotvení revize názorem a doporučením DG Regio. 
 
Řídící orgán operačního programu je povinen každou změnu programu ohlásit orgánům Komise, 
nejlépe prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci (MMR). 
 
Národní orgán posoudí závažnost navrhovaných změn a rozhodne o časovém plánu formálního 
podání žádosti orgánům Komise. 
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Méně závažné návrhy (neovlivní cíle programu, např. přečíslování indikátorů) je možné seskupovat a 
podávat žádost ke změnám zahrnující několik méně závažných návrhů (tj. je možné žádosti odkládat 
např. na dobu podání žádosti o závažnou změnu). 
 
Pro méně závažné změny jsou dále definovány procedurální požadavky - schválení Monitorovacím 
výborem, informování pověřených orgánů Komise, zabezpečení auditní stopy změn a zahrnutí všech 
změn do programové dokumentace. 
 
Pro závažné změny podrobný postup stanoven není. Z doporučení vyplývá, že každý návrh na změnu 
(tj. včetně změny finanční alokace) je nutné předložit Národnímu orgánu pro koordinaci (MMR), jenž 
posoudí míru závažnosti změny a Řídícímu orgánu do 10 pracovní dnů doporučí buď podání žádost 
Evropské komisi, nebo výše popsaný postup. 
 
Změna finanční alokace pro jednotlivé prioritní osy nebude nejspíše považována za změnu méně 
závažnou. Proto bude nutné podat formální žádost Evropské komisi. 

4.2 Hodnocení 

Řídící a kontrolní systém Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost je nastaven vhodně a 
je funkční.  

4.3 Dílčí závěr 

(1) Řídicí systém OPPK jako takový neovlivňuje negativně dosahování cílů OPPK a je schopen 
reagovat na aktuální vývoj v oblasti čerpání alokovaných finančních prostředků. 

(2)  Formální a procedurální náležitosti OPPK fungují a lze prostřednictvím implementačního 
systému postoupit návrh realokace Evropské komisi a následně realokaci provést. 



 

 15 

5 K5 - Relevance  

Relevance 

 Mají oblasti podpor 2.1 a 2.2 OPPK oporu v současných aktuálních rozvojových politikách? 

 Jsou alokace finančních prostředků na jednotlivé prioritní osy nastaveny vhodně s ohledem 
na současnou socioekonomickou situaci? 

5.1 Posouzení vazeb cílů oblasti podpor 2.1 a 2.2 OP PK k relevantním rozvojovým 
politikám 

5.1.1 Úvod 
 
Níže posuzujeme povahu vazeb mezi cíly oblastí podpory 2.1 a 2.2 OP PK a relevantními strategickými 
dokumenty Evropské unie, České republiky a hl. města Prahy. Posuzované oblasti podpory spadají do 
2. prioritní osy OPPK, která je zaměřena na zlepšení kvality životního prostředí a kvality života v Praze 
obecně.  
 
Globálním cílem oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území je zkvalitnění životního prostředí 
a ochrana před přírodními riziky. Globálním cílem oblasti podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání 
energií a přírodních zdrojů je úsporné využívání energetických zdrojů 
 
Vyhodnocení je provedeno na dvou rozdílných úrovních. Pro sledování vztahu k cílům rozvojových 
politik EU a ČR je zvolena úroveň celé prioritní osy 2, případně úroveň globálních cílů oblastí podpor. 
Pro sledování vztahu k cílům a prioritám politik regionálního významu je pak zvolena úroveň 
jednotlivých oblastí podpory 2.1 a 2.2. 
 
Hlavním kritériem posouzení je míra souladu globálních a specifických cílů uvedených oblastí podpory 
s globálními a specifickými cíly relevantních strategických dokumentů. Účelem je posoudit, zda 
podpora revitalizace a ochrany území a podpora úsporného a udržitelného využívání energií a 
přírodních zdrojů přispívá k zájmu udržitelného rozvoje posilováním růstu, konkurenceschopnosti, 
zaměstnanosti, sociálního začlenění a ochrany a kvality životního prostředí1. 
 
Míra souladu je vyhodnocena na základě škálového hodnocení shody specifických cílů posuzovaných 
oblastí podpory OP PK s relevantními globálními či specifickými cíli nejvýznamnějších rozvojových 
politik. Škála je konstruována podle následujícího schématu. 
 

Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  
dílčí nebo podmíněná shoda  
nekonfliktní vztah  

 

                                                            
1 viz čl. 3 – Cíle Narizeni Rady (ES) č. 1083/2006, ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 
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5.1.2 Posouzení vazeb k rozvojovým politikám EU 
 

A) Strategické obecné zásady Společenství 
 
Strategické obecné zásady Společenství pro hospodářskou, sociální a územní soudržnost2 (dále jen 
SOZ) definují orientační rámec pro členské státy při přípravě národních strategických referenčních 
rámců a operačních programů pro období 2007 – 2013. 
 
První prioritou SOZ je „zvýšení přitažlivosti členských států, regionů a měst zlepšením jejich 
přístupnosti, zajištěním odpovídající kvality a úrovně služeb a ochranou životního prostředí“. 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OPPK se SOZ 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je zcela v souladu s prioritní oblastí 1.1.2 SOZ „Posílení součinnosti 
mezi ochranou životního prostředí a růstem“ a 1.1.3 „Řešení intenzivního využívání tradičních 
zdrojů energie v Evropě“. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 
B) Priority politiky soudržnosti a ERDF 

 
Cíle politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti jsou vymezeny v nařízení Rady o obecných 
ustanoveních o ERDF, ESF a CF3. Politika soudržnosti je zacílena mimo „Konvergenci“ a „Evropskou 
územní spolupráci“ také na cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. Jedním 
z prostředků k posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů je vyjmenována i ochrana a 
zlepšování životního prostředí (čl. 3, odst. 2b nařízení Rady 1080/2006). 
 
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF4) pak v rámci naplňování cíle Konvergence soustředí 
pomoc na životní prostředí, včetně investic souvisejících s dodávkami vody, vodním hospodářství, 
nakládání s odpady, úpravy odpadních vod, kvality ovzduší, integrované prevence a omezování 
znečišťování, podpory zaměřené na zmírnění následků změn klimatu, revitalizace fyzického prostředí, 
včetně zamořených areálů a půdy a přeměny starých průmyslových areálů (brownfields) (čl. 4, odst. 
4) a prevenci rizik včetně přípravy a realizace plánů pro prevenci a řešení přírodních rizik (čl. 4, odst. 
5). 
 
V rámci naplňování cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti pak ERDF soustřeďuje 
svoji pomoc mimo jiné na stimulaci energetické účinnosti a výroby energie z obnovitelných zdrojů a 
vývoj účinných systémů pro hospodaření s energií (čl. 5, odst. 1d) a rozvoj plánů a opatření na 

                                                            
2 Rozhodnutí rady (2006/702/ES) ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách 
Společenství pro soudržnost, online: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021cs00110032.pdf  
3 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999, online: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:CS:PDF  
4 Nařizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006, ze dne 5. července 2006, o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, online: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:CS:PDF  

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/l_29120061021cs00110032.pdf�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0025:0078:CS:PDF�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0001:0011:CS:PDF�
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prevenci a řešení přírodních rizik (např. povodně) (čl. 5, odst. 1e) a ochranu a obnovu přírodního 
dědictví na podporu socioekonomického rozvoje (čl. 5, odst. 1f). 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OPPK s cíly politiky soudržnosti a ERDF 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je zcela v souladu s vymezením cíle 2 politiky soudržnosti EU 
„Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a prioritními oblastmi podpory ERDF. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 
C) Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí 

 
V návaznosti na závěry zasedání Rady na jaře 2007, které obsahovaly výzvu členským státům a 
orgánů EU k provádění opatření zaměřených k rozvoji udržitelné a integrované evropské politiky 
v oblasti klimatu a energetiky byly Evropskou komisí připraveny revize pokynů Společenství ke státní 
podpoře na ochranu životního prostředí. Pokyny byly zveřejněny v roce 20085. 
 
Pokyny se zabývají především slučitelností veřejných podpor (dle čl. 87 Smlouvy o ES) a stanovují 
obecná omezení na poskytování těchto podpor (např. je zakázána podpora na dosažení souladu 
s platnými environmentálními normami EU, způsobilé jsou pouze náklady vynaložené na překročení 
požadavků norem EU nebo náklady na zvýšení ochrany životního prostředí v případě neexistence EU 
normy). 
 
Kromě obecných pravidel slučitelnosti jsou definována i specifická pravidla pro určité oblasti podpor 
(úspory energie, dálkové vytápění, podpora na získání nových dopravních vozidel). Obecně jsou 
podpory pro oblast energetiky slučitelné s vnitřním trhem, pokud intenzita podpor nepřekračuje 60 % 
investičních nákladů (velké podniky) a pokud se např. u kombinované výroby či dálkového vytápění 
jedná o vysoce účinná technologická řešení. Zvláštní specifikum je uplatněno u podpory na sanaci 
kontaminovaných lokalit, kde jsou stanoveny podmínky zlepšení životního prostředí a 
neidentifikovatelnosti původce zátěže. 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s Pokyny ke státní podpoře 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v dílčím (podmíněném) souladu s Pokyny Společenství ke státní 
podpoře. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
dílčí (podmíněná) shoda  

 

D) Lisabonská strategie 

 
Desetiletý program přijatý Evropskou radou v Lisabonu, 20006, původně opřený o strategie pouze pro 
ekonomický a sociální pilíř, byl na Goteborgském evropském summitu (červen 2001) doplněn 

                                                            
5 Evropská komise, (2008), Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí 
(Text s významem pro EHP), (2008/C 82/01),   Úř. věst. C 82, 1.4.2008, s. 1—33, online: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):CS:NOT  
6 Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, online: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008XC0401(03):CS:NOT�
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm�
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o environmentální pilíř (současně byla na Goteborgském zasedání definována také Strategie 
udržitelného rozvoje EU). 
 
Environmentální pilíř Lisabonské strategie zahrnuje 4 prioritní oblasti. Prvním pilířem je boj proti 
klimatickým změnám s cílem zvýšení podílu spotřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 
celkové hrubé spotřebě elektrické energie. Poslední pilíř je orientován na odpovědné nakládání 
s přírodními zdroji (např. vodní hospodářství). 
 
Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Bruselu7 v části II. Energetika a změna klimatu uvádí 
potřebu posílení energetické bezpečnosti EU zvyšování energetické účinnosti, diverzifikací 
dodavatelů a zdrojů energie a vícecestným zásobováním. Závěry předsednictví z prosince 20098 pak 
opětovně zdůrazňují roli Strategie udržitelného rozvoje a uvádí, že „je třeba vyvinout značné další 
úsilí v zájmu omezení změny klimatu a přizpůsobení se jí, snížení vysoké spotřeby energie v odvětví 
dopravy a zvrácení stávajícího trendu úbytku … přírodních zdrojů“. 
 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s prioritními oblastmi obnovené Lisabonské 
strategie 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v souladu s prioritami environmentálního pilíře obnovené 
Lisabonské strategie a Závěry předsednictví Evropské rady (březen a prosinec 2009). 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 

                                                            
7 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 19. A 20. BŘEZNA 2009 - ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ, online: 
http://www.consilium.europa.eu/App/NewsRoom/loadDocument.aspx?id=347&lang=EN&directory=
CS/ec/&fileName=106811.pdf  
8 EVROPSKÁ RADA V BRUSELU 19. A 20. BŘEZNA 2009 - ZÁVĚRY PŘEDSEDNICTVÍ, online: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/111889.pdf  
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E) Energetická politika EU 

 
Energetická politika EU9 vymezuje soubor opatření zaměřených na dosažení obecného cíle pro oblast 
energeticky (okamžitý závazek EU snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % ve srovnání 
s rokem 1990), které zahrnují jak energetickou účinnost (opatření 3.4), tak podporu obnovitelných 
zdrojů energie (opatření 3.5). Cíle a opatření byly potvrzeny i strategickými přezkumy politiky10 a byla 
zahájena jejich implementace přijetím právních předpisů (klimatický balíček11) 
 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s Energetickou politikou EU 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v dílčím souladu s Energetickou politikou EU. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
dílčí shoda  

 

5.1.3 Posouzení vazeb k rozvojovým politikám ČR 
 

A) Národní rozvojový plán ČR a Národní strategický referenční rámec 
 
Návrh Národního rozvojového plánu12 (NRP) byl Vládou ČR vzat na vědomí Usnesením č. 175/2006 ze 
dne 22. února 2006. Rozvojový plán byl podpůrným plánem pro přípravu Národního strategického 
referenčního rámce13 (NSRR). Jedním ze strategických cílů NRP je atraktivní prostředí, který 
zdůrazňuje péči o životní prostředí včetně zabránění vzniku a odstranění starých ekologických zátěží 
jako základní podmínku socioekonomického rozvoje. Z tohoto cíle je odvozena i prioritní osa Životní 
prostředí a dostupnost, jež má za cíl zlepšení dostupnost environmentální infrastruktury, obnovení 
kvality životního prostředí a podporu úspor energií (str. 154). 
 

                                                            
9 Evropská komise, (2007), Energetická politika pro Evropu, KOM(2007) 1 v konečném znění, 
SEK(2007) 12), Sdělení Komise Evropské radě a Evropskému parlamentu, Brusel, 10. 1. 2007, online: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0001:CS:NOT  
10 Evropská komise, (2008), Druhý strategický přezkum energetické politiky – akční plán EU pro 
zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití, KOM (2008) 781 v konečném znění, 13.11. 
2008, Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů, online: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/08/st15/st15944.cs08.pdf  
11 Znění všech přijatých legislativních textů viz online: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20081217+ITEMS+DOC+XML+V0//CS&language=CS  
12 MMR, (2006), Návrh Národního rozvojového plánu České republiky 2007 – 2013, Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, leden 2006, online: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=48d96bc3-fe88-44e0-888d-
33e98ab4fd15  
13 MMR, (2007), Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, červenec 2007, online: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=1c9c65e8-9723-4c80-939b-
82f9bec4c0f0  
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NSRR přejímá principy a formulace z NRP a definuje strategický cíl „atraktivní prostředí“ s prioritami 
ochrany a zlepšení kvality životního prostředí (např. uplatnění k přírodě šetrného vodního 
hospodářství, protipovodňovou ochranu či zavádění opatření snižující spotřebu energie -str. 55). 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s NRP a NSRR 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v úplném souladu se strategiemi ČR pro politiku soudržnosti. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 
B) Strategie udržitelného rozvoje ČR 

 
Usnesením vlády ČR č. 1242 ze dne 8. 12. 2004 schválena Strategie udržitelného rozvoje ČR14 (SUR 
ČR) jako dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, které ČR 
přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD a OSN, respektující zároveň specifické podmínky ČR. Dne 
11. ledna 2010 schválila vláda ČR svým usnesením č. 37/2010 Strategický rámec udržitelného rozvoje 
České republiky15 (SR UR), který se stal aktuálně platným dokumentem pro oblast udržitelného 
rozvoje ČR. 
 
SR UR vymezuje 5 prioritních oblastí. Vzhledem k zaměření prioritní oblasti 2 OP PK (území, voda, 
zeleň, energie) jsou relevantními prioritní osy 1 (Společnost, člověk a zdraví, priorita 1.1, cíl 4: 
snižování zdravotních rizik z expozice chemickým látkám a fyzikálním faktorům), 2 (Ekonomika a 
inovace, priorita 2.2, cíl 1: dosáhnout maximální nezávislosti, cíl 3: podporovat udržitelnou 
energetiku) a 3 (Rozvoj území, priorita 3.1, cíl 1: zvýšit ekonomický a environmentální potenciál 
regionů ČR a cíl 2. posílit roli měst jako akcelerátorů růstu a rozvoje). 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s SUR a SR UR ČR 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v úplném souladu se strategiemi ČR pro udržitelný rozvoj. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 
C) Strategie regionálního rozvoje ČR 

 
Dne 17.5.2006 usnesením vlády ČR č. 560 byla schválena Strategie regionální politiky ČR pro léta 
2007–1316 (SRP), která je základním dokumentem regionální politiky ČR a obsahuje strategické cíle 
regionálního rozvoje ČR. 
 

                                                            
14 ČR, (2004), Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Praha, 2004, online: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SUR_CR-
20100114.pdf 
15 ČR, (2010), Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, Praha, 2010, online: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/strategie_udrzitelneho_rozvoje/$FILE/KM-SRUR_CR-
20100114.pdf  
16 MMR, (2006), Strategie regionálního rozvoje České republiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 
Praha, květen 2006, online: 
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=efcee353-71af-428c-9f77-0e327e77504d  
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Globální cíl je ve SRR realizován 8 prioritními osami. Prioritní osa 3 stanoví za jednu z priorit Rozvoj a 
regeneraci měst (3.4), prioritní osa 5 stanoví za priority Ochranu životního prostředí (5.1) a Šetrné 
nakládání s materiálovými a energetickými zdroj (5.2). 
 
Priorita 3.4 vyjmenovává v opatřeních regeneraci narušených území (brownfields), zlepšení 
podmínek života obyvatel, rozšiřování veřejné zeleně, péči o veřejná prostranství. Priorita 5.1 uvádí 
mezi opatření modernizaci zdrojů a úpraven vody, ochranu území před živelnými pohromami a 
haváriemi a priorita 5.2 uvádí mimo jiné opatření ve zvyšování efektivní formy úspor energie a 
zajišťování vhodného poměru spotřeby primárních a obnovitelných energetických zdrojů. 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s SRR ČR 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v úplném souladu se strategií ČR pro regionální rozvoj. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

 
D) Státní politika životního prostředí 

 
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004 – 201017 (SPŽP), schválená usnesením vlády ČR 
č. 235/2004, vymezovala konsensuální rámec pro dlouhodobé a střednědobé směřování vývoje 
v resortu životního prostředí. Prioritní oblasti SPŽP jsou vymezeny 4, ke každé oblasti jsou pak 
stanoveny dílčí cíle smíšené s konkrétními opatřeními. 
 
Oblasti podpory 2.1 a 2.2 OP PK mají ve znění SPŽP nepochybnou podporu. Úplná dokumentace této 
podpory však překračuje rámec tohoto dokumentu. Specifické cíle hodnocených oblastí podpory jsou 
zmíněny v prioritních oblastech 2 (2.1 – ochrana povrchových a podzemních vod, jakost, množství, 
zdroje pitné vody, 2.3 – využívání obnovitelných zdrojů, 2.4 - snižování energetické náročnosti, 3.3 – 
ochrana ŽP a člověka před hlukem, 3.6 – ochrana ŽP před negativními účinky živelných událostí, 4.1 – 
snižování emisí skleníkových plynů) a v sektorových politikách (energetika, ochrana a užívání vod, 
regionální rozvoj). 

Vyhodnocení souladu prioritní osy 2 OPPK se SPŽP ČR 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v úplném souladu s politikou životního prostředí ČR. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad    

 

5.1.4 Posouzení vazeb k rozvojovým politikám hl. města Prahy 
 
Hl. město Praha přijalo řadu politik zaměřených na specifika oblastí podpor 2.1 a 2.2 OP PK. Uveďme 
především „Zásady péče o zeleň“18, „Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008“19, „Akční 

                                                            
17 MŽP, (2004), Státní politika životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí ČR, Praha, 2004, 
ISBN 80-7212-283-5, online: 
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/statni_politika/$FILE/spzp%202004-2010.pdf  
18 http://envis.praha-mesto.cz/(xkj1pbbkjnuok4453l5u3u55)/default.aspx?clc=&Ido=5081&sh=-
527273253  
19 http://envis.praha-mesto.cz/(ayuywruxx2qpdb553kvyqq55)/default.aspx?ido=5350&sh=-
575697925  
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plán k realizaci závěrů Územní energetické koncepce (ÚEK) v letech 2007-10“20, „Plán rozvoje 
vodovodů a kanalizací - aktualizace 2007“21. Z názvů dokumentů je zřejmé, že oblasti podpory 2.1 a 
2.2 mají dostatečnou analytickou a koncepční podporu v dosavadních plánovacích aktivitách hl. 
města Prahy. 
 
Všechny relevantních oblastí ochrany životního prostředí byly zohledněny též v Zásadách územního 
rozvoje hl. města Prahy22. V obecných zásadách jsou uvedena opatření z vodního hospodářství (např. 
2.2.4 a, c), energetiky (2.3.4 d, e, f), veřejných prostranství a zeleně (2.4.2 b, c, f), ochrany před 
hlukovou zátěží (2.4.3 a). 

Vyhodnocení souladu prioritní oblasti 2 OP PK s rozvojovými politikami hl. města Prahy 

 
Prioritní oblast 2 OP PK je v úplném souladu s municipálními politikami. 

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  

5.2 Hodnocení 

5.2.1 Komentář k socioekonomické situaci 
 
Hlavní aspekty současné socioekonomické situace jsou popsány v materiálu „Změny OPPK“. Je 
zřejmé, že za současné finanční a ekonomické krize je kladen důraz na takové využití prostředků 
fondů EU, které mají multiplikační efekty, tj. pozitivní dopady na rozvoj klíčových odvětví a 
zaměstnanost, případně snížení rizik v důsledku nestabilních dodávek energie. Obě oblasti podpory 
prioritní osy 2 OPPK tyto efekty mají. Investice do úspor energií a obnovitelných zdrojů energie 
(oblast 2.2) mají pozitivní vliv ve stavebnictví, na výrobce prvků nízkoenergetických budov (izolace, 
okna, systémy regulace, fotovoltaické články atd.), a přispívají nepřímo k vyšší bezpečnosti dodávek 
energie respektive snižují výši poptávky po energii. Oblast podpory 2.1 v kontextu současného vývoje 
svůj význam rovněž posiluje, jelikož pojímá environmentální investice jako pobídku pro vyvážený 
rozvoj dané lokality.  

5.2.2 Komentář ke zpracované SWOT analýze 
 
Vliv navržené realokace na socioekonomický rozvoj regionu Prahy byl hodnocen prostřednictvím 
SWOT analýzy - materiál „Změny v OPPK“. Z této analýzy vyplývá, že realokace finančních prostředků 
má na socioekonomický rozvoj pozitivní vliv. 

 

                                                            
20 http://envis.praha-
mesto.cz/(xkj1pbbkjnuok4453l5u3u55)/zdroj.aspx?typ=2&Id=71186&sh=1761044184  
21 http://envis.praha-
mesto.cz/(xkj1pbbkjnuok4453l5u3u55)/zdroj.aspx?typ=4&Id=57155&sh=1002549735  
22 Hl.m.Praha, (2009), Zásady územního rozvoje hl.m.Prahy, Opatření obecné povahy č. 8, Magistrát 
hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, vyvěšeno 21.12.2009 
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5.3 Dílčí závěr 

Následující tabulka souhrnně zobrazuje míru souladu prioritní osy 2 OPPK a jejích oblastí podpory 
s klíčovými rozvojovými strategiemi a politikami EU, ČR a hl. města Prahy. 
 

Vztažná politika Míra souladu 

EU 

Strategické obecné zásady Společenství  

Priority politiky soudržnosti a ERDF  

Pokyny Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí  

Lisabonská strategie  

Energetická politika EU  

ČR 

Národní rozvojový plán ČR a Národní strategický referenční rámec  

Strategie udržitelného rozvoje ČR  

Strategie regionálního rozvoje ČR  

Státní politika životního prostředí  

Praha 

Posouzení vazeb k rozvojovým politikám hl. města Prahy  

 
Charakteristika vztahu Symbolické označení 
úplná shoda, soulad  
dílčí nebo podmíněná shoda  
nekonfliktní vztah  

 
 

(1) Ze souhrnného hodnocení vyplývá, že důraz na prioritní osu 2 OPPK se všemi jejími specifiky 
má silnou podporu v relevantních politikách EU, ČR a hl. města Prahy, a to i po vyhodnocení 
aktuálních verzí a revizí politik. Realokace by byla v souladu s příslušnými rozvojovými 
politikami. 

(2) Lze konstatovat, že význam prioritní osy 2 a jejích oblasti podpory v kontextu politik EU, ČR a 
hl. města Prahy v předcházejících letech vzrostl. 

(3) Efektivita vynaložených prostředků v těchto oblastech podpory se jeví v současné době ve 
srovnání s efektivitou vynaložených prostředků v oblastech 1.2 a 3.2 jednoznačně jako vyšší 
(nasycenost trhu ICT služeb / „měkký“ charakter podpory - poradenství a vzdělávání) a 
vynaložené prostředky mají vyšší multiplikační efekt. 

(4) Současné alokace OPPK na jednotlivé prioritní osy se nejeví jako vhodná, neboť neodpovídá 
současné socioekonomické situaci.  

(5) Návrh realokace reaguje na tuto změnu socioekonomické situace a současně na aktuální 
trendy v jednotlivých politikách. 
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6 Závěry a doporučení 

6.1 Závěry 

Návrh výše finanční realokace (kurz 25,18 CZK/EUR) je následující: 

1. realokovat 6 750 165,57 EUR z oblasti podpory 1.2 do oblasti podpory 2.1. 
2. realokovat 9 319 089,93 EUR z oblasti podpory 3.2 do oblasti podpory 2.2. 

 
Tento návrh považujeme z hlediska proporcionality za přiměřený (k původní alokaci v rámci OPPK).  
 
Zhodnocení realokace dle příslušných okruhů: 

OPPK Vztah k realokaci 
Finanční a věcný pokrok neutrální 
Absorpční kapacita  pozitivní 
Implementační systém neutrální 
Relevance (socioekonomická situace) pozitivní 
Posouzení vazeb cílů oblasti podpor 2.1 a 2.2 OPPK k relevantním rozvojovým 
politikám 
 

pozitivní 

SWOT pozitivní 
 

Zvýší se efektivita čerpání finančních prostředků a míra naplňování indikátorů OPPK, pokud se 
k realokaci přistoupí? 

Ano, zvýší. Existuje oprávněný předpoklad efektivnějšího plnění cílů/ indikátorů. 
 
Argument: Doložitelná vysoká poptávka v oblastech podpory PO2 OPPK, nízká poptávka v oblastech 
podpory 1.2 a 3.2 (úspěšnost předložených projektů v oblasti 1.2 a 3.2 se pohybuje v intervalu 15-
30 % oproti úspěšnosti předložených projektů v oblasti 2.1 a 2.2, kde je interval úspěšnosti 40-60 %). 
 
Reaguje navržená realokace na změny v socio-ekonomickém vývoji hlavního města Prahy? 

 Ano, reaguje.  

Argument: Nasycený trh s ICT a „poradenstvím“ pro podnikatele a naproti tomu poptávka v oblasti 
úspor energie a environmentálních investic. Lze očekávat pozitivní vliv na socioekonomickou situaci 
hl.m. Prahy a realokace je ve shodě s aktuálními politikami EU, ČR a hl.m. Prahy.  Existuje 
prokazatelná poptávka v oblastech podpory PO2 OPPK. 
 
Existují bariéry bránící realokaci finančních prostředků? 

Nejsou známy.  
 
Je či není žádoucí navrhovanou realokaci realizovat? 

 Navrženou realokaci je žádoucí realizovat. 

 
Argument: Viz dílčí závěry kapitol 2 a 5. 
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6.2 Doporučení 

Doporučujeme navrhovanou realokaci realizovat.  
 
Návrh realokace je smysluplný, proveditelný, povede k efektivnímu čerpání finančních prostředků 
OPPK, má pozitivní dopad na socioekonomickou situaci, reaguje na doložitelnou míru poptávky 
v příslušných oblastech podpory. 
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7 Příloha - Indikátory OPPK (oblasti podpory 1.2, 2.1, 3.2 a 2.2) 
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Číslo 
prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 
(projekty ve 

stavu P3, P4 a 
P45) 

Dosažená 
hodnota 
(projekty 
ve stavu 
P5 a P6) 

 1.2 
15.35.11
, výstup 

Počet nových plně 
elektrizovaných 
agend veřejné 
správy 

počet 15 10 0 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. V současné době je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci nebo 
schválené 66,7%. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce 
naplňování indikátoru bez rizika. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 
153511 není ještě ukončen.  

 1.2 
15.21.06
, 
výsledek 

Počet elektronických 
podání k městské 
správě  

počet 2000 1000 (+2953) 0 

Komentář: Indikátor je v současné době naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace z 50%. Číslo 
v závorce ukazuje hodnotu projektů, které se dostaly nad minimální bodovou hranici, ale ještě nejsou 
schváleny. Lze předpokládat, že naplnění cílové hodnoty indikátoru by nemělo být ohroženo. Nula u 
dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není ještě ukončen. 

 1.2 
38.21.10
, výstup 

Počet projektů na 
rozvoj, zavádění a 
osvojování ICT 

počet 5 4 (+3) 0 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. V současné době je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci nebo 
schválené 80%. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce 
naplňování indikátoru bez rizika. Číslo v závorce ukazuje počet projektů, které se dostaly nad minimální 
bodovou hranici, ale ještě nejsou schváleny. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt 
s indikátorem 382110 není ještě ukončen. 

1.2,3.1,3.3 
13.23.00
, 
výsledek 

Počet vytvořených 
licencí, patentů, 
know-how 
v souvislosti 
s realizovaným 
projektem  

počet 3 8 2 

Komentář: Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování 
indikátoru bez rizika. Již v současné době je indikátor realizovanými a ukončenými projekty naplněn. Tento 
indikátor je prioritně naplňován projekty z prioritní osy 3, především z oblasti podpory 3.1. 
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Číslo 
prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 
(projekty ve 

stavu P3, P4 a 
P45) 

Dosažen
á 

hodnota 
(projekty 
ve stavu 
P5 a P6) 

 2.1 
33.21.33,výslede
k 

Využití plochy 
revitalizovaných 
nebo 
regenerovaných 
území na zvýšení 
počtu návštěvníků 

% 
nárůst na 
180, tj. o 
80% 

nárůst o 74,8 
nárůst o 
390 

Komentář: Zásobník schválených a realizovaných projektů by měl být dostatečný k naplnění daného 
indikátoru. Z důvodu jednoznačnějšího metodického způsobu výpočtu se budou žadatele od další výzvy 
vyjadřovat k využití plochy počtem návštěvníků revitalizovaných nebo regenerovaných území. Jde o 
jednoznačnější způsob vyjádření cílové hodnoty, než jsou procenta.  

 2.1 
33.21.10, Core 
29, výstup 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha 

snížení z 
568 na 
518, tj. o 
50 

pokles o 232,9 
pokles o 
44,37 

Komentář: Schválené a realizované projekty by měly vést k naplnění hodnoty daného indikátoru. 
V současnosti ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu indikátoru z cca 80%. Naplnění cílové hodnoty by 
tedy nemělo být ohroženo. 

 2.1 24.02.00, výstup 

Plocha 
odstraněných 
starých 
ekologických zátěží 

ha (na 
projektec
h m2) 

10 (ha) 0 0 

Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. Nelze prozatím 
jednoznačně říci, kdy a jak bude indikátor naplněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat především 
projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění daného indikátoru.  

 2.1 63.22.00, výstup 

Počet 
zrekonstruovaných 
památkových 
objektů 

počet  5 14 0 

Komentář: V současné době není ukončen žádný projekt naplňující indikátor, avšak existuje dostatek 
projektů, které jsou buďto schváleny nebo ve fázi realizace. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být 
ohroženo. Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. 

 2.1 
26.01.00, Core 
31, výstup                          

 Počet projektů 
zaměřených na 
ochranu proti 
povodním nebo 
lesním požárům, 
případně na další 
ochranná opatření 

počet  5 3 0 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. V současné době není ukončen žádný projekt naplňující indikátor. Projekty, které jsou 
buďto schváleny nebo ve fázi realizace tvoří 60% cílové hodnoty. ŘO během další výzvy bude cíleně 
podporovat projekty s aktivitami, které budou vést k naplnění indikátoru. 
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Číslo 
prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 
(projekty ve 

stavu P3, P4 a 
P45) 

Dosažená 
hodnota 
(projekty 
ve stavu 
P5 a P6) 

3.2,3.1 
38.02.00, 
výsledek, 

Core 8 

Počet podpořených 
nově založených 

MSP  
počet 20 0 0 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. V oblasti podpory 3.1 existuje cca 11 
projektů, které jsou ve fázi administrace, nicméně bylo zjištěno, že cílovou hodnotu tohoto indikátoru 
mají nula (v oblasti podpory 3.2 jsou to další 4 projekty, jejichž závazek tvoří 54, jde o projekty, které 
ještě neprošly schvalovacím procesem). Tato nejasnost bude s žadateli upřesňována během podpisu 
smluv a procesu odevzdávání monitorovacích zpráv. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO 
věnována zvýšená pozornost. 

3.2,3.1,3.3 
11.05.14, 

výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit -celkem 

m2 9500 9000,3 1230 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Již v současné době lze 
konstatovat, že závazek projektů naplňuje cílovou hodnotu téměř ze 100%. Z hlediska sledování závazku 
cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. Tento indikátor je 
tvořen z indikátorů 110511 a 110514. 

3.2,3.1,3.3 
11.05.13, 

výstup 

Plocha nových nebo 
modernizovaných 
kapacit - ostatní 

m2 2500 7557,56 1230 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Tento indikátor je naplňován 
z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Již v současné době lze konstatovat, že závazek projektů naplňuje cílovou 
hodnotu téměř ze 100%. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je 
predikce naplňování indikátoru bez rizika. 
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Číslo 
prioritní 
osy nebo 

oblasti 
podpory 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Cílová 

hodnota 

Závazek 
ze schválených 

projektů 
(projekty ve 

stavu P3, P4 a 
P45) 

Dosažená 
hodnota 
(projekty 
ve stavu 
P5 a P6) 

 2.2 
36.40.00
, 
výsledek 

Úspory energie 
celkem 

% 
snížení na 
75, tj. o 
25% 

snížení na 60,8, 
tj. o 39,2 

snížení o 
10,5 

Komentář: Tento indikátor by měl být realizovanými projekty naplněn. Z důvodu jednoznačnějšího 
metodického způsobu výpočtu se budou žadatele od další výzvy vyjadřovat k uspoření energie v GJ. Jde o 
jednoznačnější způsob vyjádření cílové hodnoty než jsou procenta.  

 2.2 

36.01.00
, Core 
23, 
výstup 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na zvýšení kapacit 
pro výrobu energie z 
OZE a úspory 
energie. 

počet  5 5 0 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. V současné době je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci nebo 
schválené 100%., prozatím žádný projekt naplňující daný indikátor není ukončen. Z hlediska sledování 
závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez rizika. 

 2.2 
36.03.00
, výstup, 
Core 24 

Zvýšení kapacit na 
výrobu energie 
z obnovitelných 
zdrojů 

MW 0,6 0,77 0,03 

Komentář:  Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování 
indikátoru bez rizika. Projekty, které jsou schváleny nebo jsou ve fázi realizace naplňují daný indikátor min. 
ze 100%. Projekty, které jsou již ukončeny naplňují cílovou hodnotu indikátoru z 5%. 

 2.2  
36.30.00
, výstup 

Počet podpořených 
projektů zaměřených 
na snižování 
energetické 
náročnosti 

počet 5 4 0 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce 
naplňování indikátoru bez rizika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OP 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 
 
Název indikátoru Popis / způsob zapojení Zdroj (e) / metoda 

shromáždění dat  
Odkaz nebo počáteční hodnota 
(2000-2006 / 2004-05) 

Cílová hodnota 
(2013-2015) 

Komentáře / způsob kvantifikace / prvky ospravedlnění 

Podíl domácností 
připojených k 
vysokorychlostnímu 
internetu  

Jde o podíl domácností nově připojených k 
vysokorychlostnímu internetu na celkovém počtu 
domácností. Pod vysokorychlostním připojením k 
internetu se má na mysli: ADSL, připojení přes 
kabelovou televizi, bezdrátové připojení, 
WIFI,vysokorychlostní mobilní připojení, atd.,  připojení 
umožňující vyšší přenosovou rychlost dat: 144 kilobajtů 
za sekundu (144 kB/s) a více. Jde o oblast podpory 1.2 

ČSÚ cca 26 % (odhad 2006) 36% Výše stanovena s ohledem na celkovou alokaci na oblast 
podpory 1.2, s ohledem na aktuální statistiky ČSÚ pro 
Prahu a s ohledem na možné přijemce podpory. Navýšení 
10 procent bude vytvořeno v rámci podpořených projektů 
OPPK. Jde o indikátor, který bude sledován jak v rámci 
monitoringu projektů OPPK, tak i v rámci statistiky 
Českého statistického úřadu. 

Počet nových plně 
elektrizovaných agend 
veřejné správy                                    

Naplnění indikátoru přispěje především ke 
zjednodušení činností veřejnosti při styku s veřejnou 
správou. eGovernment představuje transformaci 
vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí 
informačních technologií s cílem optimalizovat interní 
procesy. Cílem je pak rychlejší, spolehlivější a levnější 
poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti a 
zajištění větší otevřenosti veřejné správy ve vztahu ke 
svým uživatelům.  Jde o oblast podpory 1.2. 

MHMP, monitoring 
projektů 

0 15 Výše stanovena s ohledem na celkovou alokaci na oblast 
podpory 1.2 a s ohledem na možné přijemce podpory. Jde 
o indikátor pojatý globálně za celou Prahu. Nulová 
hodnota stanovena z důvodu možnosti odlišení, jak se na 
cílové hodnotě podílejí projekty zařazené do programu a 
jak výrazně se projeví aktivity mimo rámec OPPK. Důvod 
nulové hodnoty je rovněž v tom, že se jedná o aktivity, 
které sice již hl.m.Praha realizovala, ale hodnota nebyla 
monitorována. Jde o nový indikátor. Číslo cílové hodnoty v 
roce 2013-2015 se analyzuje příslušnými experty. 

Počet elektronických 
podání k městské 
správě  

Jedná o indikátor, který bude sledovat a prokazovat 
funkčnost, atraktivnost elektrizovaných agend. V 
obecné rovině se jedná rovněž o sledování stavu vývoje 
informační společnosti, tzn. že dojde např. k naplňování 
indikátoru dopadu "obyvatelstvo Prahy pravidelně 
používající internet". Jde o oblast podpory 1.2. 

MHMP, monitrong 
projektů 

0 2000 Jde o indikátor pojatý globálně za celou Prahu. Nulová 
hodnota stanovena z důvodu možnosti odlišení, jak se na 
cílové hodnotě podílejí projekty zařazené do programu a 
jak výrazně se projeví aktivity mimo rámec OPPK. Důvod 
nulové hodnoty je rovněž v tom, že se jedná o aktivity, 
které sice již hl.m.Praha realizovala, ale hodnota nebyla 
monitorována. Číslo cílové hodnoty v roce 2013-2015 se 
analyzuje příslušnými experty. 

Počet podporovaných 
projektů na zavádění a 
osvojování ICT 

Počet projektů předložených v programu OPPK. Jde o 
oblast podpory 1.2 

MHMP, monitoring 
projektů 

0 5 Výše indikatoru stanovena s ohledem na celkovou alokaci 
na oblast podpory 1.2 a s ohledem na možné příjemce 
podpory. Jde o indikátor pojatý globálně za celou Prahu. 
Nulová hodnota stanovena z důvodu možnosti odlišení, jak 
se na cílové hodnotě podílejí projekty zařazené do 
programu a jak výrazně se projeví aktivity mimo rámec 
OPPK. Důvod nulové hodnoty je rovněž v tom, že se jedná 
o aktivity, které sice již Praha realizovala, ale hodnota 
nebyla monitorována. 
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OP 2.1  Revitalizace a ochrana území 
 
 
Název indikátoru Popis/způsob zapojení Zdroj (e) / metoda 

shromáždění dat 
Odkaz nebo počáteční 
hodnota (2000-2006 / 2004-
05) 

Cílová hodnota 
(2013-2015) 

Komentáře / způsob kvantifikace / prvky 
ospravedlnění 

Nárůst počtu osob navštěvujících 
revitalizovaná území - původně 
znehodnocené areály, veřejná 
prostranství, plochy zeleně, 
vodní plochy a nádrže  

Využití plochy revitalizovaných nebo 
regenerovaných území zvýšením 
počtu návštěvníků v %. Jde o oblast 
podpory 2.1 

MHMP, monitoring 
projektů, případně 
speciální průzkum 

100% 180 % Cílová hodnota bude zjišťována půl roku až 1 rok po 
revitalizaci. Výše stanovena s ohledem na celkovou 
alokaci na oblast podpory 2.1 a s ohledem na možné 
přijemce podpory. 

Plocha revitalizovaných území - 
původně znehodnocených 
areálů, veřejných prostranství, 
zeleně, vodních toků a nádrží 
atd. 

Jde o snížení plochy 
znehodnocených areálů, veřejných 
prostranství, zeleně, vodních toků a 
nádrží atd. Jde o oblast podpory 2.1 

UK Praha, monitoring 
projektů 

5,68 km2               (tj. 100%) 5,18 km2                      
(tj. 91,2%) 

Hodnota stanovena na základě závěrů vzešlých z 
projektů Růst a úpadek metropole: suburbanizace a 
revitalizace brownfields  a projektu Revitalizace 
brownfields v Praze: potenciál a možnosti využití SF 
EU a s ohledem na celkový počet finančních 
prostředků, sledování na základě monitoringu 
projektů 

Plocha odstraněných starých 
ekologických zátěží 

Plocha odstraněných zátěží v ha. Jde 
o oblast podpory 2.1 

UK Praha, monitoring 
projektů 

0 10 ha Hodnota stavena s ohledem na celkový počet 
finančních prostředků, sledování na základě 
monitoringu projektů 

počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Počet podpořených projektů v 
OPPK. Jde o oblast podpory 2.1 

MHMP, monitoring 
projektů 

0 5 Hodnota stavena s ohledem na celkový počet 
finančních prostředků, resp. ohledem na finanční 
náročnost projektů. Hodnota se bude sledovat v 
rámci monitoringu projektů 

Počet podporovaných projektů 
zaměřených na ochranná 
opatření 

Počet projektů zaměřených na 
ochranu proti povodním, znečištění 
a poškození životního prostředí atd. 
Jde o oblast podpory 2.1 

MHMP, monitoring 
projektů 

0 5 Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě celkových dostupných finančních 
prostředků, zkušeností s realizací JPD 2, dostupných 
informací o plánovaných projektech a aktivitách 
v období 2007 - 2013 a na základě expertních 
odhadů. 

Zvýšení kapacit na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů  

Přírůstek nově vytvořených kapacit 
pro výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů v MW. Jde o oblast podpory 
2.1 

MHMP, monitoring 
projektů 

0 0,6 MW S ohledem na zúžení věcné a souvisejícím přesunem 
peněz do oblasti podnikání a inovace došlo ke 
zvýšení cílové hodnoty jen na 0,6 MW 
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Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 
 
Název indikátoru Popis / způsob zapojení Zdroj (e) / metoda 

shromáždění dat  
Odkaz nebo počáteční 
hodnota (2000-2006 / 2004-
05) 

Cílová hodnota 
(2013-2015) 

Komentáře / způsob kvantifikace / prvky 
ospravedlnění 

Provozní plocha nových nebo 
modernizovaných kapacit 

Plocha nově vybudovaných, 
zrekonstruovaných a rozšířených 
laboratoří, pracovišť, apod.v m2. Jde o 
provozní plochu v objektech, které jsou 
hmotným výstupem projektu, jemuž 
byla poskytnuta dotace z OPPK. Provozní 
plochou se rozumí prostory, ve kterých 
je bezprostředně zabezpečována činnost 
v členění na výzkum a vývoj a ostatní 
činnost. Jde o oblast podpory 3.1 a 3.2 

MHMP, monitoring 
projektů 

    S ohledem na navýšení finančních prostředků došlo 
k navýšení cílové hodnoty indikátoru, sledování 
indikátoru bude probíhat v rámci monitoringu 
projektů OPPK 

pro výzkum a vývoj 0 2 500 m2 

ostatní 0 7 000 m2 

Počet projektů na podporu 
MSP 

Počet 
předložených 
projektů v OPPK. 
Jde o oblast 
podpory 3.2 a 3.3 

 MHMP, monitoring 
projektů 

0 100 S ohledem na navýšení finančních prostředků došlo 
k navýšení cílové hodnoty indikátoru a ke sledování 
speciálně projektů zaměřených na oblast ICT 
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OP 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 
 
Název indikátoru Popis/způsob zapojení Zdroj (e) / metoda 

shromáždění dat 
Odkaz nebo počáteční 
hodnota (2000-2006 / 2004-
05) 

Cílová hodnota 
(2013-2015) 

Komentáře / způsob kvantifikace / prvky 
ospravedlnění 

Úspory energie v důsledku 
realizace podporovaných 
projektů  

Snížení energie v % na základě 
přijatých projektů. Jde o oblast 
podpory 2.2 

energetické audity 
projektů 

100 % 75% 

Cílová hodnota byla stanovena s přihlédnutím ke 
skutečnosti, že v rámci o. p. 2.2 budou 
implementovány také projekty menšího rozsahu, 
osvětového a výchovného charakteru, uplatnění 
fotovoltaiky nebo projekty v centru města, kde jsou 
možnosti úspor a instalace zařízení pro výrobu OZE 
vzhledem k hustotě zástavby a zachování 
památkové hodnoty budov omezené. 

Počet projektů pro výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na zvýšení kapacit pro 

výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů. Jde o oblast podpory 2.2 

monitoring projektů 0 5 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě zkušeností s realizací JPD 2, dostupných 
informací o plánovaných projektech a aktivitách 

v období 2007 - 2013 a na základě expertních 
odhadů. 

Počet podporovaných projektů 
zaměřených na úsporu energie 

Počet předložených projektů v rámci 
programu. Jde o oblast podpory 2.2 

monitoring projektů 0 5 

Cílová hodnota indikátoru byla stanovena na 
základě zkušeností s realizací JPD 2, dostupných 
informací o plánovaných projektech a aktivitách 

v období 2007 - 2013 a na základě expertních 
odhadů. 
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