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1 Manažerské shrnutí 

Tato studie představuje finanční nástroje JESSICA a JEREMIE a vyhodnocuje potenciál jejich 
implementace v regionu Praha v programovacím období 2007 – 2013. 

Výsledkem této studie je soubor doporučení, která povaţujeme za nejvhodnější pro hlavní město Prahu 
(HMP) jak z hlediska aktuálního stavu čerpání Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 
(OPPK), tak z hlediska vyuţitelnosti v budoucím programovacím období 2014 – 2020. 

Implementační studie prokázala, ţe v Operačním programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK) je prostor pro implementaci finančního nástroje 
JESSICA v regionu Praha. 

Z tohoto závěru vychází i struktura implementační studie. V první části se zaměřujeme na posouzení 
obou finančních nástrojů, druhá část rozpracovává doporučené řešení, tj. implementaci pouze nástroje 
JESSICA. Informace a analýzu týkající se finančního nástroje JEREMIE nicméně povaţujeme za velmi 
důleţité, a to zejména s ohledem na budoucnost tohoto nástroje v programovém období 2014 – 2020. 

Obecně vnímáme následující výhody finančních nástrojů: 

 Opakované pouţití finančních prostředků (revolvingové nástroje). 

 Flexibilita (moţnost nastavit podmínky implementace dle potřeb projektů). 

 U finančního nástroje JESSICA se jedná o obdobný princip jako PPP, který je ovšem na rozdíl od 
PPP jiţ zabudován do implementace strukturálních fondů. 

 Pákový efekt (moţnost znásobit mnoţství prostředků ve fondu prostřednictvím investic 
soukromého sektoru) 

 Přenos znalostí a zkušeností (spolupráce veřejného a soukromého sektoru). 

 Nový pohled na projekty a na přínosy, které generují (např. vyuţití nástrojů úvěrové analýzy pro 
posuzování projektů). Tento přístup by měl zajistit efektivnější vynakládání finančních 
prostředků EU neţ v případě dotací. 

Implementace finančního nástroje JESSICA s sebou můţe přinést následující výhody pro řídící orgán 
OPPK: 

 Moţnost podpořit projekty, které jsou schopné generovat příjmy. (Tyto příjmy zůstávají k 
dispozici HMP poté, co jsou vráceny zpět do fondu). 

 Nová platforma pro spolupráci HMP s bankovními ústavy a soukromými investory. 

Základními východisky pro implementační studii zaměřenou na region Praha jsou: 

 Výsledky rámcové socioekonomické analýzy: 

 V rámci rozvojových potřeb HMP byly vytipovány okruhy projektů, které lze obecně 
financovat prostřednictvím finančního nástroje JESSICA/JEREMIE (budování 
parkovacích ploch v objektech, řešení dopravní situace ve vymezených částech HMP 
formou zavedení poplatků, revitalizace sídlištní zeleně, regenerace brownfields, řešení 
odpadového hospodářství, projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti objektů, 
rozvoj cestovního ruchu). 

  



Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha  
 

PwC  Strana 5 ze 75 
 

 

1 Manažerské shrnutí 
(pokračování) 

 Zjištění rámcové evaluace OPPK: 

 Podle aktuální ho stavu alokace zbývá v OPPK cca 290 mil. Kč, které nejsou pokryty 

ţádnou z vyhlášených výzev. 

 Z výše zbývajících finančních prostředků vychází návrh základní alokace pro pilotní 
implementaci nástroje JESSICA/JEREMIE, tj. cca 300 mil. Kč. 

 Tato částka by měla postačovat k realizaci pilotního provozu jednoho z finančních 
nástrojů – JESSICA nebo JEREMIE. 

 Z analýzy ţadatelů vyplývá, ţe pro implementaci bude vhodné zaměřit finanční nástroj na 
co nejširší skupinu potenciálních příjemců (tzn. neomezovat ji pouze na MSP nebo pouze 
na HMP a jeho městské části). 

 Právní posouzení vybraných otázek implementace finančního nástroje JESSICA/ 
JEREMIE: 

 Toto rámcové posouzení neidentifikovalo ţádné zásadní legislativní rizikové 
oblasti pro implementaci finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE v regionu 
Praha. 

 Pokud se HMP rozhodne implementovat finanční nástroj JESSICA podle doporučení této 
studie, povaţujeme za důleţité dořešit některé právní otázky, a to zejména: 

◦ problematika dotace jako nedovolené veřejné podpory z pohledu komerčních bank 
jako správců UDF, 

◦ aplikace zákona o veřejných zakázkách v případě, ţe příjemcem dotace je HMP 
nebo jeho městská část, 

◦ přezkum rozhodnutí HMP o poskytnutí dotace z pohledu zákona o hlavním městě. 

Nejzávaţnější rizika, která mohou v souvislosti s implementací finančních nástrojů nastat, jsme 
identifikovali v souvislosti s nízkou absorpční kapacitou, omezeným časovým obdobím pro 
implementaci, chybějícími zkušenostmi ŘO a příjemců, popř. chybným nastavením implementační 
struktury. Řešení (eliminace) těchto rizik spočívá především v dostatečné informovanosti pro 
příjemce, ve vyuţití dosavadních zkušeností (Moravskoslezsko, MMR jako poradního orgánu), vhodné 
volbě příjemců a témat a v jasném nastavení a dodrţení časového harmonogramu, resp. akčního plánu 
dalších kroků. 

Pro volbu implementace pouze finančního nástroje JESSICA hovoří následující závěry 
srovnávací analýzy (poměřovali všechny tři moţné varianty – implementovat pouze nástroj JESSICA, 
pouze nástroj JEREMIE nebo oba nástroje současně). 

 Finanční nástroj JESSICA je vhodný pro implementaci jiţ v tomto programovém období, neboť 
lze vyuţít zkušeností z ostatních regionů soudrţnosti (zejména z NUTS II Moravskoslezsko). 

 Výhodou nástroje JESSICA je také to, ţe se můţe stát alternativou k tzv. projektům Public 
Private Partnership (PPP), neboť v sobě rovněţ zahrnuje spolupráci soukromých 
a veřejnoprávních subjektů. Na rozdíl od projektů PPP se jedná o spolupráci veřejného a 
soukromého sektoru, kde jsou jiţ dořešeny otázky související se zahrnutím do podpory ze 
strukturálních fondů. 

 Finanční nástroj JESSICA můţe kombinovat podporu pro veřejné i soukromé subjekty (za 
předpokladu rozšíření okruhu potenciálních příjemců v prioritní ose 2 o podnikatelské 
subjekty), finanční nástroj JEREMIE umoţňuje podpořit pouze podnikatelské subjekty. 
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Ze srovnávací analýzy tematických okruhů, které připadají v úvahu pro podporu formou JESSICA 
v regionu Praha, vyšel nejpříznivější poměr předností a nevýhod u projektů zaměřených na 
revitalizaci brownfields a projekty zaměřené na vyuţití opuštěných objektů pro oblast 
cestovního ruchu, které s oblastí brownfields úzce souvisejí. 

Následující obrázek znázorňuje doporučenou strukturu implementace finančního nástroje JESSICA 
v regionu Praha. 

 

Obrázek 1: Doporučená implementační struktura finančního nástroje JESSICA v podmínkách 
OPPK 

Specifikem tohoto schématu je, ţe nepočítá se zapojením holdingového fondu, který by u takto 
malé alokace finančních prostředků (ve srovnání s jiţ existujícími strukturami implementace JESSICA 
v Moravskoslezsku i v Evropě) znamenal nadměrnou finanční zátěţ v oblasti administrativy. Vzhledem 
k omezenému času, který zbývá do konce programovacího období, by zařazení dalšího článku 
v implementační struktuře mohlo znamenat zpoţdění v reálném čerpání finančních prostředků na 
úrovni konečných příjemců podpory.  

S ohledem na výši alokace povaţujeme v pilotní fázi za vhodné v regionu Praha ustavit pouze jeden 
fond rozvoje měst. 

  

Investiční 
rada
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Fond rozvoje měst

Projekty
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Implementaci nástroje JESSICA doporučujeme realizovat v krocích a časových limitech, které jsou 
uvedeny v harmonogramu na následující stránce. 

Vzhledem k omezenému času, který zbývá do konce programovacího období 2007 – 2013 
doporučujeme zaměřit se zejména na kroky: 

 Rozhodnutí o implementaci, kdy je velmi důleţité učinit rozhodnutí na straně řídicího 
orgánu o implementaci finančního nástroje JESSICA, připravit návrhy na změnu operačního 
programu a zpracovat veškeré podklady, které budou slouţit pro argumentaci navrhovaných 
změn na jednání Společného monitorovacího výboru 23. března 2012; 

 Výběr správce UDF, kdy důkladná příprava zadávací dokumentace a samotného výběrového 

řízení přispěje k rychlé a efektivní realizaci veřejné zakázky; 

 Uzavření dohody se správcem, kdy procedurální komplikace mohou vést k neţádoucím 
zdrţením zahájení činnosti finančního nástroje JESSICA. 

Dle časového harmonogramu je implementace nástroje JESSICA reálná za předpokladu rozhodnutí 
o implementaci do doby konání monitorovacího výboru. 

Implementace finančního nástroje JESSICA vyţaduje změny OPPK zejména ve vztahu k realokaci 
finančních prostředků do prioritní osy 2.1, otevření této osy pro podnikatele a nastavení pravidel 
a procesů (financování ex ante, výběr projektů, komunikace mezi ŘO, investiční radou a správcem 
UDF). 
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1 Manažerské shrnutí (pokračování) 

 

Obrázek 2: Harmonogram akčního plánu implementace finančního nástroje JESSICA (Pozn.: Šedě označené aktivity jsou aktivity průběţné, jejichţ 
konec není pevně časově omezen.) 
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2 Úvod 

2.1 Cíle studie 

Dle článku 44 Obecného nařízení Evropské komise (EK)1 mohou „strukturální fondy jako součást 
operačního programu financovat výdaje na: 

 operace zahrnující příspěvky na podporu nástrojů finančního inţenýrství pro podniky, zejména 
malé a střední, jako jsou fondy rizikového kapitálu, záruční fondy a úvěrové fondy, a pro 

 fondy rozvoje měst, tj. fondy investující do partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 
a dalších projektů zahrnutých do integrovaného plánu pro udrţitelný rozvoj měst.“ 

Cílem této studie je představit tyto finanční nástroje JESSICA a JEREMIE, vyhodnotit potenciál jejich 
implementace v regionu Praha v programovacím období 2007 – 2013 a doporučit taková řešení, která 
budou pro Prahu adekvátní jak z hlediska aktuálního stavu čerpání Operačního programu Praha 
Konkurenceschopnost, tak i z hlediska zkušeností vyuţitelných v budoucím programovacím období 
2014 – 2020. 

Evaluační studie by měla poskytnout odpovědi na následující otázky: 

 Jaký je na území regionu Praha potenciál pro implementaci nástrojů JESSICA a JEREMIE? 

 Jaké jsou právní a jiné aspekty moţnosti implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE 

v regionu Praha v rámci programovacího období 2007-2013 a 2014 – 2020? 

 Jakým způsobem lze vyuţít volné finanční prostředky z OPPK pro implementaci finančních 

nástrojů JESSICA a JEREMIE, případně pouze jednoho z nich? 

 Jaký nástroj (pouze JESSICA, pouze JEREMIE, oba nástroje) implementovat v návaznosti 

na stav čerpání OPPK a finanční a administrativní moţnosti ŘO? 

 Zda jsou nástroje finančního inţenýrství pro Prahu ekonomicky výhodné a za jakých 

předpokladů? 

 Jaká mohou pro region Praha vyplývat rizika z implementace finančních nástrojů JESSICA 

a JEREMIE? 

 Jaký je optimální návrh případné implementační struktury finančních nástrojů JESSICA 

a JEREMIE (nebo jednoho z nich) v regionu Praha? 

 Jak nastavit akční plán implementace nástrojů JESSICA a JEREMIE (případně jednoho z nich) 

v regionu Praha? 

2.2 Představení finančního nástroje JESSICA 

Finanční nástroj JESSICA (Společná evropská podpora udrţitelných investic do městských oblastí - 
Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciativou Evropské komise 
a Evropské investiční banky za spolupráce Rozvojové banky Rady Evropy. Jedná se o vyuţití části 
stávající alokace ze strukturálních fondů na podporu projektů rozvoje měst formou zapojení nástrojů 
finančního inţenýrství (úvěry, záruky, vlastní kapitál – „equity“). 

Jejím cílem je podporovat projekty rozvoje měst v následujících oblastech: 

 rozvoj městské infrastruktury včetně dopravních, vodohospodářských, energetických a jiných 
infrastruktur; 

 udrţitelnost kulturních a architektonických památek; 

 sanace a dekontaminace bývalých průmyslových areálů;  

                                                             
1 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů. 



Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha  
 

PwC  Strana 10 ze 75 
 

 

2 Úvod (pokračování) 

 výstavba kancelářských prostor pro malé a střední podniky; 

 výstavba budov vysokých škol včetně zařízení zaměřených na medicínu, biotechnologie aj.; 

 zvýšení energetické účinnosti objektů. 

Projekty financované prostřednictvím nástrojů finančního inţenýrství by měly dle nařízení EK 
splňovat následující kritéria: 

 zařazení do integrovaného plánu rozvoje města (v případě Prahy do Strategického plánu 
hl. m. Prahy (SPRM), viz kapitola 3.1); 

 zaměření na rozvoj deprivovaných zón, tématika regenerace měst; 

 schopnost projektu generovat příjmy. 

Hlavní přínosy finančních nástrojů obecně, a tedy i finančního nástroje JESSICA, spatřujeme ve třech 
hlavních aspektech, kterými jsou: 

1. Flexibilita 

a. na úrovni samotného nástroje, kdy je moţné pruţně reagovat na potřeby daného 
regionu, např. širší definicí moţných příjemců pomoci nebo tematického zaměření; 

b. na úrovni samotných projektů, kdy vyuţití tohoto nástroje umoţní nastavit jejich 
strukturu tak, aby co nejvíce odpovídala jejich podmínkám (např. majetkové 
struktuře, vyuţití různých zdrojů financování, různému zapojení soukromých 
partnerů). 

2. Působení pákového efektu („leveraging effect“), protoţe pouţití finančních prostředků 
prostřednictvím tohoto nástroje umoţní zapojení soukromých partnerů, a tím vyuţití jejich 
zdrojů financování a zkušeností v oblasti realizace a řízení projektů.  

3. Princip opakovaného pouţití prostředků, protoţe poskytnuté prostředky budou vráceny 
do fondu rozvoje měst (ve formě příjmů/výnosů vytvořených investicemi, které byly 
podpořeny). Takto vrácené prostředky je moţné znovu pouţít pro financování investičních 
projektů, a to i po ukončení programovacího období 2007 – 2013. Tento princip řadí finanční 
nástroje mezi tzv. revolvingové nástroje. 

Zkušenost s implementací finančního nástroje JESSICA dává nejen moţnost podpořit typ projektů, 
které nejsou vhodné k dotačnímu financování v tomto programovacím období, ale také výhodu pro 
období 2014 – 2020, kdy bude kladen větší důraz (cca 15 % celkové alokace) na poskytování pomoci 
v rámci kohezní politiky právě prostřednictvím nástrojů finančního inţenýrství. 

V tuto chvíli jiţ také probíhají jednání k přípravě kohezní politiky EU v programovacím období 2014 – 
2020, z nichţ vyplývá skutečnost, ţe při jejím uplatňování bude kladen větší důraz na vliv projektů na 
konkurenceschopnost, coţ bude mít vliv na tematické zaměření podporovaných aktivit/projektů. 

2.3 Představení finančního nástroje JEREMIE 

Iniciativa JEREMIE2 (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises - Společné  
evropské zdroje pro mikropodniky aţ střední podniky) vznikla na popud Evropské komise 
a Evropského investičního fondu. Prosazuje vyuţívání nástrojů finančního inţenýrství ke zlepšení 
přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí intervencí strukturálních fondů.  

                                                             
2 Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_network_en.cfm#1. 
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2 Úvod (pokračování) 

Země EU mohou vyuţít část finančních prostředků jim přidělených evropskými strukturálními fondy 
na investice do revolvingových nástrojů, jako jsou fondy rizikového kapitálu, zápůjčkové či záruční 
fondy. 

Prostřednictvím nástroje JEREMIE lze financovat: 

 budování nových podniků nebo rozšiřování podniků stávajících;  

 přístup podniků (zejména MSP) k investičnímu kapitálu za účelem modernizace a diverzifikace 
jejich činnosti, tvorby nových produktů, zajištění a rozšíření přístupu na trh); 

 obchodně zaměřený výzkum a vývoj, přenos technologií, inovace a podnikání; 

 technologickou modernizaci výrobních struktur s cílem přispět k dosaţení cílů nízkouhlíkové 
ekonomiky;  

 produktivní investice, které vytvářejí a ochraňují udrţitelná pracovní místa. 

Vyuţití finančního nástroje JEREMIE provázejí stejné výhody jako finanční nástroj JESSICA. Nad 
rámec uvedeného lze dále uvést výhodu v principu partnerství, kdy partnerství, které navázala Komise, 
EIF a EIB v rámci iniciativy JEREMIE, můţe fungovat i jako silný katalyzátor spolupráce mezi 
zeměmi, regiony, EIF, EIB, dalšími bankami a investory s cílem řešit otázku přístupu podniků, 
zejména MSP, k finančním prostředkům. 

Výhodou obou iniciativ je i nový pohled na projekty a na přínosy, které generují. Tento 
pohled souvisí s posuzováním a výběrem projektů pro podporu (toto hodnocení bude provádět správce 
UDF, viz kapitola 8.2), kdy se kromě hodnotících kritérií uplatňovaných v rámci dotačního financování 
uplatňují i kritéria pro poskytování úvěrů s vyuţitím nástrojů úvěrové analýzy. Tento přístup by měl 
zajistit efektivnější vynakládání finančních prostředků EU neţ v případě dotací. 

Tato zpráva byla připravena na základě smlouvy ze dne 10. listopadu 2011 Hlavním městem Prahou 
a PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“).  

Tento výstup Zhotovitele je adresován a určen výhradně Objednateli. Toto dílo je určeno výhradně pro 
potřeby Objednatele a nebude Zhotovitelem ani Objednatelem poskytnuto ţádným jiným třetím 
stranám. Zhotovitel neponese ţádnou odpovědnost vůči ţádné třetí straně, které toto dílo bude 
předloţeno nebo se s ním jinak seznámí. 
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3 Rámcová socioekonomická 
analýza regionu NUTS II 
Praha 

3.1 Náš přístup 

Tato rámcová socioekonomická analýza byla zpracována pro potřeby zmapování situace na území 
regionu soudrţnosti NUTS II Praha. Jejím smyslem bylo poskytnout základní přehled o oblastech, 
z nichţ lze vybrat potenciální témata pro financování prostřednictvím nástrojů JESSICA a JEREMIE. 

Při jejím vypracování jsme soustředili základní strategické, koncepční a rozvojové dokumenty města, 
vybrali v nich obsaţené relevantní informace, dali do vzájemných souvislostí, aktualizovali podle 
nejaktuálnějších statistických dat ČSÚ, informací z ŘO a doplnili vlastními komentáři. 

Jednalo se především o následující koncepční, rozvojové a analytické dokumenty, které mapují rozvoj 
regionu komplexně nebo se zaměřují na konkrétní oblast rozvoje. Jejich přehled obsahuje Tabulka 1. 

Název dokumentu Zaměření 
Datum 
zpracování 

Strategický plán hl. m. Prahy 
(aktualizace 2008) 

Základní programový dokument obsahující popis situace 
HMP a priorit pro následující roky 

2008 

Program realizace strategické koncepce 
hl. m. Prahy na období 2009 - 2015 

Návrhu hlavních úkolů pro naplňování strategického 
plánu města v letech 2009–2015 

2009 

OPPK, programový dokument, verze č. 2 Část Analýza ekonomické a sociální situace regionu Duben 2011 

Studie Analýza stavu malého a středního 
podnikání 

Zpracování analytických podkladů o stavu malého a 
středního podnikání v Praze a zjištění názorového 
spektra zdejších malých a středních podnikatelů na 
současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze 

30. 6. 2010 

Územní plán hlavního města Prahy. 
Závazná část (Koncept) 

Nová územně plánovací dokumentace ve fázi konceptu a 
vypořádání návrhů na jeho změny 

2009 

BRIS - Regionální inovační strategie pro 
Prahu 

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy zpracovaná v 
rámci projektu BRIS (Bohemian Regional Innovation 
Strategy)  

2004 

Výzkum, vývoj a inovace v hl. m. Praze - 
Analýza regionálních dat 

Analýza souboru regionálních dat z oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací za hl. m. Prahu 

2010 

Analýza brownfields v Praze 
Studie identifikující a vyhodnocující faktory rozvoje u 
105 lokalit brownfields na území HMP 

2008 

 CVCA: PRIVATE EQUITY & VENTURE 
CAPITAL V CESKÉ REPUBLICE 

Studie Asociace CVCA o rizikovém kapitálu v ČR 2010 

NUMERI PRAGENSES – Statistická 
ročenka hl.m. Prahy 2010 

Základní makroekonomické ukazatele HMP za rok 2010 28. 12. 2010 

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města 
Prahy na rok 2012 (Důvodová zpráva) 

Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy a 
dotačních vztahů k městským částem hlavního města 
Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu vlastního 
hlavního města Prahy do roku 2017 a z komparace s 
výsledky roku 2010 

2011 

Tabulka 1: Přehled rozvojových, koncepčních a analytických dokumentů HMP 
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3 Rámcová socioekonomická 
analýza regionu NUTS II 
Praha (pokračování) 

Standardním nástrojem velkých měst (tj. zejména statutárních) pro čerpání na projekty městského 
rozvoje v programovacím období 2007 – 2013 jsou integrované plány rozvoje měst (dále jen 
„IPRM“). V čl. 44 Obecného nařízení je stanoveno, ţe projekty financované prostřednictvím finančního 
nástroje JESSICA musí být součástí integrovaného plánu pro udrţitelný rozvoj měst. V podmínkách 
České republiky jsou za tento dokument povaţovány právě IPRM. 

Hlavní město Praha (jako region NUTS III, NUTS II, kraj i obec zároveň) má v tomto kontextu 
specifické postavení, neboť jeho hlavním koncepčním dokumentem, který plní i funkci specifického 
IPRM, je „Strategický plán hl. m. Prahy“. Tento dokument je stěţejní pro realizaci integrovaného 
přístupu k rozvoji města, neboť dne 20. června 2011 byla rozhodnutím Evropské komise schválena 
revize OPPK, kde je IPRM vypuštěn. 

Jak dále uvádí dokument „Zhodnocení moţností aplikace integrovaného plánu rozvoje města“ (2009), 
Praha nemá povinnost vypracovat IPRM, neboť není zařazena na Seznam měst a postup aplikace 
poskytování dotací formou IPRM. Tento Seznam byl v ČR nastaven a schválen pouze pro regiony cíle 
Konvergence, nikoliv pro regiony cíle Konkurenceschopnost, kam Praha spadá, protoţe překračuje 
limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. 

Pokud SPRM plní funkci IPRM, bude splněn článek 44 Obecného nařízení, které poţaduje, aby byly 
projekty podpořené z nástrojů finančního inţenýrství byly zahrnuty v IPRM, přičemţ tyto plány blíţe 
nespecifikuje. 

3.2 Cíle socioekonomické analýzy 

Cílem rámcové socioekonomické analýzy pro účely implementace finančních nástrojů 
JESSICA/JEREMIE není podrobná charakteristika všech oblastí rozvoje Prahy, ale nástin problémů 
v rámci oblastí, které povaţujeme za podstatné pro vyhodnocení moţného vyuţívání těchto finančních 
nástrojů. 

Při vypracování socioekonomické analýzy jsme se proto zaměřili na sledování následujících cílů: 

 Zasazení ekonomické výkonnosti HMP do kontextu kohezní politiky v současném 
programovacím období a po roce 2013. 

 Nástin rozvojových oblastí HMP a jejích střednědobých rozvojových priorit. 

 Identifikace typových projektů, které vycházejí z priorit HMP a jsou realizovatelné 
prostřednictvím finančního nástroje JESSICA/JEREMIE. 

 Zasazení typových projektů do podmínek podpory z OPPK. 

 Nástin finančních moţností HMP z hlediska přispění do rozvojových/holdingových fondů 
vytvořených v rámci finančního nástroje JESSICA/JEREMIE. 
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3 Rámcová socioekonomická 
analýza regionu NUTS II 
Praha (pokračování) 

3.3 Místní správa 

Postavení Prahy upravuje zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Praha má specifické 
postavení v rámci samosprávného uspořádání České republiky, neboť je zároveň obcí, krajem, 
regionem soudrţnosti a statistickou jednotkou EU na úrovni NUTS II i III. 

Praha je členěna na 22 správních obvodů pro výkon státní správy a na 57 autonomních městských částí 
s vlastními volenými orgány. Tyto městské části nemají homogenní charakter, liší se podle 
následujících kritérií: 

 převaţující funkce (charakter městského centra, převáţně obytný charakter, převaţující 
průmyslový charakter, sídlištní městské části se zástavbou panelového typu, městské části 
příměstského charakteru);  

 stupeň urbanizace, hustota zalidnění; 

 kvalita technické infrastruktury. 

Městské části se výrazně odlišují také podle počtu obyvatel: čtyři městské části počtem obyvatel 
k 31. 12. 2010 překračují 100 tisíc (Praha 4, Praha 10, Praha 8 a Praha 6), jedenáct městských částí 
nedosahuje ani 2 tisíc obyvatel a z toho dvě městské části mají méně neţ 1 000 obyvatel (Praha 
Nedvězí a Praha-Královice). 

3.4 Místní ekonomika 

Praha má v rámci celé České republiky dominantní ekonomickou pozici, coţ dokládá vývoj 
statistických dat. Na území hlavního města bylo v roce 2009 vytvořeno cca 26 % HDP ČR, přičemţ 
tento podíl má rostoucí trend (v roce 1995 činil podíl Prahy na HDP 20 %, zdroj: ČSÚ). 

Výkonnost Prahy je dána vysokým zastoupením odvětví s vysokou přidanou hodnotou (zejména 
výroba a rozvoj energií, peněţnictví a pojišťovnictví, doprava, sluţby pro podniky, viz Obrázek 3). 
Z 19 % se na praţském HDP podílí průmysl. V Praze sídlí 222 průmyslových podniků se 100 a více 
zaměstnanci (z celkového počtu 2 318 průmyslových podniků v ČR). Z hlediska oborové struktury 
praţského zpracovatelského průmyslu mají největší zastoupení farmacie, polygrafie, potravinářství, 
výroby dopravních prostředků, výpočetní techniky a elektrotechniky. 
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analýza regionu NUTS II 
Praha (pokračování) 

 

Obrázek 3: Podíl jednotlivých odvětví na HDP v Praze (zdroj: ČSÚ) 

Dle statistických údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat) zaujímala Praha v letech 2007 
a 2008 pátou pozici ve výši regionálního HDP na jednoho obyvatele oproti průměru 27 členských států 
(173 % unijního HDP v přepočtu na jednoho obyvatele). 

Uvedené charakteristiky řadí Prahu mezi nejvyspělejší regiony, které nemohou čerpat z cíle EU 
Konvergence (do 75 < % evropského průměru HDP), ale řadí se mezi regiony s moţností čerpat z cíle 
Konkurenceschopnost (> 90 % HDP průměru EU). 
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3 Rámcová socioekonomická 
analýza regionu NUTS II 
Praha (pokračování) 

3.4.1 Dostupnost a kvalita lidských zdrojů (obyvatelstvo 
a domácnosti) 

Z hlediska trhu práce je Praha regionálním centrem s celorepublikovým významem, kde se koncentruje 
značná část ekonomických aktivit. 

Dle statistických údajů (ČSÚ, 2010) zde pracuje cca 638 tisíc osob, které mají v Praze zároveň bydliště, 
více neţ 145,2 tisíc osob dojíţdějících z ostatních regionů (osoby dojíţdějící jsou započítávány do HDP 
tvořeného na území města). Podíl hlavního města na republikové zaměstnanosti tak činí více neţ 15 %. 

Strategický plán rozvoje (2008) predikoval počet zaměstnaných aţ na 850 tisíc osob, coţ je dáno ke 
stávajícímu nárůstu některých zdrojů praţského trhu práce (migrace, suburbanizační dojíţďka, 
zahraniční pracovníci) i avizované podnikatelské poptávce. V souvislosti s moţným útlumem 
způsobeným očekávanou ekonomickou recesí můţeme tuto hodnotu povaţovat za hraniční. S tím 
souvisí i dlouhodobě nízké hodnoty míry registrované nezaměstnanosti (3,66 % v roce 2009, 4,07 % 
v roce 2010). 

Ve srovnání s průměrem za Českou republiku připadá na Prahu velké mnoţství kvalifikované pracovní 
síly. Příčinou je jednak více neţ 40 vysokých škol, které mají v Praze své hlavní sídlo, jednak jiţ 
zmíněná migrace a dojíţďka motivovaná pracovním uplatněním, která zahrnuje zejména osoby 
s vyšším dosaţeným vzděláním. 

Praţská ekonomika je významně zaměřena na sektor sluţeb. V terciéru je zaměstnáno cca 80 % všech 
zaměstnaných (pro srovnání, v České republice je to 58 %). Jak vyplývá z Obrázku 4, obyvatelé Prahy 
jsou nejčastěji zaměstnáni v obchodě, stavebnictví a profesních, vědeckých a technických činnostech. 
Nadprůměrných hodnot v porovnání s celorepublikovým průměrem dosahuje podíl zaměstnaných 
osob v odvětvích veřejné správy, informačních a komunikačních činnostech. 
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3 Rámcová socioekonomická 
analýza regionu NUTS II 
Praha (pokračování) 

Obrázek 4: Sloţení zaměstnaných osob podle sektorů ekonomiky v Praze v porovnání s celou ČR 
(zdroj: ČSÚ) 

3.4.2 Podnikatelské prostředí v Praze 
V roce 2010 mělo v Praze zaregistrováno své sídlo více neţ 506 tisíc ekonomických subjektů, coţ bylo 
19,2 % celkového počtu subjektů registrovaných v ČR. Mezi ekonomickými subjekty se sídlem v Praze 
jsou ve větší míře zastoupeny právnické osoby (40,6 %), méně neţ v průměru za ČR jsou zastoupeny 
fyzické osoby. 

Z tohoto počtu tvoří naprostou většinu malé a střední podniky (MSP) do 250 zaměstnanců, které 
představují více neţ dvě třetiny zaměstnanosti praţského podnikatelského sektoru. Přesto je zřetelná 
tendence ke koncentraci (v posledních letech se zvýšil počet organizací s více neţ 250 zaměstnanci) 
a u firem s počtem zaměstnanců 1 - 49. 

Dle Registru ekonomických subjektů (RES) tvoří 88 % ekonomických subjektů malí podnikatelé 
(tj. fyzické osoby bez zaměstnanců nebo podnikající s rodinnými příslušníky). Velkých podniků nad 
1 000 zaměstnanců sídlí v Praze 134 (38 % z celkového počtu v České republice). 

Inovační prostředí v Praze 

Z hlediska koncentrace výzkumných a inovačních aktivit představuje Praha jasné centrum ČR. 
Potvrzuje se tak tendence těchto aktivit koncertovat se geograficky v nejpříznivějších lokalitách. 
V Praze jsou soustředěny zhruba dvě třetiny veřejných výzkumných institucí, třetina veřejných 
vysokých škol, Praha je také sídlem řady firemních center výzkumu a vývoje, včetně poboček 
významných nadnárodních firem. Dokládají to i aktuální statistiky. 

V roce 2010 působilo v Praze 657 výzkumných pracovišť z celkového počtu 2 587 v ČR. Výdaje na 
výzkum a vývoj v Praze ve stejném roce činily 21 mld. Kč, coţ představuje 2 % v poměru 
k regionálnímu HDP. Struktura VaV aktivit v Praze je však odlišná od dalších regionů ČR. Porovnání 
struktury výdajů na výzkum a zdrojů jeho financování v Praze s celou Českou republikou znázorňuje 
Tabulka 2. Zaměření výdajů na jednotlivé druhy výzkumu stejně jako zdroje financování vypovídají 
o charakteru výzkumných pracovišť v Praze. V Praze mnohem více dominuje veřejný a základní 
výzkum, který v řadě oborů patří k české špičce, mnohdy srovnatelné i se špičkou světovou. 

Typ výzkumu 
Podíl výdajů 

Zdroje financování 
Podíl financování 

Praha ČR Praha ČR 

Základní výzkum 47,7 % 30,6 % Veřejné zdroje 63,4 % 43,9 % 

Aplikovaný výzkum 28,6 % 24,0 % Soukromé zdroje 27,1 % 45,8 % 

Vývoj 23,7 % 45,4 % 
Ostatní zdroje (zahraniční, 
příjmy VŠ a soukromých NNO) 

9,4 % 10,2 % 

Tabulka 2: Struktura výdajů a zdrojů na vědu a výzkum v Praze a ČR (srovnání), zdroj: ČSÚ, 
vlastní dopočet 
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Koncentraci výzkumných a vývojových kapacit v Praze dokládají také statistiky v oblasti patentové 
činnosti a licencí. Podíl Prahy na celkovém počtu udělených patentů se dlouhodobě pohybuje nad 
úrovní 30 %, v roce 2009 činil 38 %. Navíc, praţské subjekty se dlouhodobě významně podílejí na 
poskytnutých licencích a příjmech z nich (viz tabulka 3). 

 

2004 2006 2008 2010 

Celkem 
 za nové 
licence 

Celkem                   
 za nové 
licence 

Celkem                   
 za nové 
licence 

Celkem           
 za nové 
licence 

Licence celkem 
        Celkem  481 791 31 958 783 796 55 329 1 159 675 10 335 1 508 721 124 304 

Praha  395 813 23 267 755 908 48 424 1 113 720 3 317 1 367 840 7 934 

Licence za patenty 
        Celkem  427 965 2 772 671 577 50 768 959 539 6 837 1 463 555 106 091 

Praha  364 557 1 951 646 678 44 768 918 842 - 1 345 000 100 
Tabulka 3: Příjmy z licenčních poplatků na patenty a uţitné vzory (v tis. Kč), zdroj: ČSÚ 

Praha je navíc také významným vývozcem sluţeb v oblasti VaV a dalších technologických sluţeb, a to 
zhruba ve výši tří pětin celorepublikové hodnoty.   

Naopak, kde se Praha významně neliší od dalších českých krajů, je podíl inovačních podniků. Za 
inovační lze označit asi polovinu podniků, zhruba třetina vykazuje technické inovace. Tedy hodnoty, 
které jsou srovnatelné s průměrem Česka. Zde lze tedy spatřovat první náznak bariér praţského 
inovačního systému – nedostatečný přesun nových poznatků ze silného výzkumu 
k praktickému vyuţití. Značí to i s úrovní ČR srovnatelný podíl inovujících podniků, které na 
inovačních aktivitách spolupracují s dalšími partnery, zejména veřejnými výzkumnými organizacemi. 
Zde jsou hodnoty v Praze i za Česko celkem prakticky totoţné, v případě vysokých škol je v Praze 
dokonce podíl podniků spolupracujících na inovačních aktivitách s vysokou školou niţší neţ v ČR jako 
celku. 

Tomu, stejně jako spolupráci aplikační a výzkumné sféry, by měla napomáhat také podpůrná inovační 
infrastruktura. Podle některých zdrojů (např. Regionální inovační strategie pro Prahu – BRIS, 2010, 
Strategický plán hl. m. Prahy aj.) nejsou její kapacity a efektivita v Praze zatím dostatečné. 
V současnosti se zde nacházejí čtyři vědeckotechnické parky, na Univerzitě Karlově i Českém vysokém 
učení technickém (ČVUT) jaké zástupců největších univerzit, existují jiţ centra pro transfer technologií 
a začínají se objevovat i další organizace podporující inovační podnikání, včetně čistě soukromých. 
Praha je v tomto ohledu významným centrem nových projektů zaměřených na podporu vzniku nových 
podniků (tzv. start-up), mezi nimiţ lze jmenovat například StartupYard nebo SeedCamp. Další 
významnou součástí inovačního systému je i veřejná správa a její strategická podpora v této oblasti. 

Základním rozvojovým dokumentem stanovujícím priority Prahy v oblasti inovací je stále ještě 
dokument Regionální informační strategie pro Prahu z roku 2004. V současné však době probíhá 
aktualizace tohoto dokumentu na základě činnosti Praţské Rady pro Výzkum a Ekonomiku 
(„PRVEK“), která by měla být provázána s přípravou kohezní politiky HMP v programovacím období 
2014 - 2020. 
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Inovační systém v Praze je stále velmi fragmentovaný, nedaří se propojit jeho nejvýznamnější subjekty, 
v podnikatelské sféře zejména zahraniční firmy (pobočky nadnárodních firem), jejichţ investice do 
výzkumu a vývoje (VaV) představují významný podíl podnikatelských výdajů na VaV v Česku, a místní 
podniky, ani tuto sféru s výzkumnými organizacemi či vysokými školami a dalšími inovačními hráči. 

Prakticky všechna dostupná data dokládají velmi silný výzkumný a inovační potenciál hl. m. Prahy. 
Tento potenciál však zatím leţí především v základním, neorientovaném výzkumu. Naopak aktivity ve 
sféře aplikovaného výzkumu, vývoje a zejména inovačních aktivit za tímto potenciálem výrazně 
zaostávají, stejně jako spolupráce mezi výzkumnou a akademickou sférou. Jedním z nástrojů 
zaměřených na podporu tohoto typu aktivit (tedy zejména aplikovaného výzkumu, vývoje 
a inovací), je iniciativa JEREMIE. 

Obecné překáţky pro podnikání MSP 

V rámci vypracování Studie Analýza stavu malého a středního podnikání (2010) bylo zpracováno 
dotazníkové šetření, na jehoţ základě stanovil zpracovatel devět obecných bariér podnikání v Praze 
v pořadí podle významu: 

 Administrativní a legislativní náročnost pro podnikání. 

 Trh ovládaný zavedenými firmami. 

 Vysoké náklady na inovace. 

 Dostupnost poradenských sluţeb veřejných institucí. 

 Přístup k finančním zdrojům (půjčky, bankovní úvěry). 

 Nejistá poptávka po inovovaném zboţí. 

 Špatná dohledatelnost informací potřebných pro podnikání. 

 Územní limity pro rozvoj podnikání. 

 Nedostatek kontaktů pro dodavatelsko-odběratelské vztahy. 

V okruhu finančních problémů dominují náklady na inovace a dostupnost úvěrových zdrojů od 
finančních institucí. Malí a střední podnikatelé obecně představují pro bankovní instituce rizikovější 
klienty (klienty s větší pravděpodobností, ţe nebudou schopni dostát svým závazkům). 

V Česku se dosud neetabloval trh poskytování rizikového kapitálu, který nabízí finance 
projektům a podnikům, jejichţ míra rizika je obecně pro banky těţko únosná. 

Dostupnost financí je pouze jednou z bariér rozvoje nových podniků a samotné zajištění financí jejich 
problémy neřeší. Dostupnost financí by měla být vţdy provázána s dalšími sluţbami a aktivitami, které 
začínající a inovující podnikatelé potřebují. Mělo by se tedy jednat nikoliv pouze o finance, ale o tzv. 
smart money – finanční investice spojená s poradenstvím, mentoringem, koučingem, poskytnutím 
potřebných prostor k podnikání a dalšími aktivitami. Jedině ty zajistí, ţe zajištěné finance přinesou 
skutečný efekt a pomohou úspěšnému rozjezdu podnikání. Patrné je to i ve výsledcích inovačního 
šetření ČSÚ – pro inovující podniky nejsou finanční zdroje tak významnou bariérou. 
Klíčové jsou pro ně znalostní bariéry – nedostatek kvalifikovaných pracovníků, 
informace o trzích, partnerech či technologiích. Tedy vše, s čím můţe pomoci investor, pokud 
se přímo zapojí do rozjezdu firmy (to je rozdíl oproti investičnímu fondu, který investuje „z dálky“). 
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Z pohledu investorů opět hlavní bariéry leţí spíše v nastavení podnikatelského prostředí neţ 
v nedostatku finančních prostředků nebo neochotě investovat do rizikových podniků. Ze studie jedné 
z asociací rizikového kapitálu v Česku (CVCA, 20103) vyplývá, ţe hlavními bariérami jsou 
především: 

 legislativa v oblasti zdanění příjmů fondů rizikového kapitálu; 

 právní a daňová podpora správce fondu; 

 regulace investic penzijních fondů a pojišťoven; 

 fungování obchodních rejstříků.  

3.5 Doprava, dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura představuje z dlouhodobého hlediska jeden z nejpalčivějších problémů 
rozvoje města. Délka komunikační sítě v Praze je včetně místních komunikací cca 3 500 km, z toho 
10 km tvoří dálnice a 76 km ostatní rychlostní komunikace. 

Jedním z klíčových problémů je aktuální stav a řešení infrastruktury pro automobilovou dopravu. 
Jedná se nejen o technický stav silniční sítě, ale zejména o chybějící nebo dosud nedokončené absence 
objízdných silničních tras okolo Prahy a vnitřního města. Priority Prahy v oblasti dopravy svým 
významem a finančním rozsahem překračují moţnosti města a tvoří jednu z priorit na národní úrovni 
(městský okruh, rozšíření tras metra). Proto odpovídají cílům tematického Operačního programu 
Doprava, realizovaného na národní úrovni. 

Pro rozvoj Prahy je klíčová podpora fungování městské veřejné dopravy s páteřním systémem metra 
(cca 60 km) a sítí tramvajových tratí o délce cca 141 km. Veřejná doprava se podílí 57 % na objemu 
přepravních výkonů na území města. Ročně přepraví praţská městská veřejná doprava zhruba 1,1 aţ 
1,2 mld. osob. S vyuţitím evropských finančních zdrojů v programovacím období 2004 - 2006 (JPD2 
financovaný z ERDF) byly provedeny modernizace tramvajových tratí, budovány bezbariérové přístupy 
a zvyšován podíl nízkopodlaţních vozidel (např. v březnu 2011 tvořily nízkopodlaţní autobusy 50 % 
spojů provozovaných DPP). 

Přestoţe se v průběhu uplynulých let podařilo vybudovat integrovaný dopravní systém, jehoţ součástí 
je systém záchytných parkovišť Park & Ride (P+R), problémem zůstává nedostatek parkovacích míst 
v intravilánu města. Řešení dopravy v klidu dále souvisí s nutností regulace individuální automobilové 
dopravy v centrální oblasti Prahy. 

V rámci SPRM jsou proto navrhovány projekty na rozšíření parkovacích ploch v zónách placeného 
stání a postupné zavádění systému zpoplatnění vjezdu do centrální oblasti města (mýtné). Rovněţ se 
počítá s podporou parkování v objektech (tj. projekty zaměřené na budování parkových domů). 

  

                                                             
3 Dále viz např. Odborný článek The biotechnology industry in the Prague metropolitan region: a cluster within a 
fragmented innovation system? Environment and Planning C (autoři Ţíţalová, Blaţek, 2010). 
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3.6 Technická infrastruktura 

Praha vyuţívá pro zásobování elektrickou energií (téměř 100 % domácností) a plynu (cca 80 % 
domácností) systémy a zdroje zdrojích celostátního a evropského významu.  

Jak uvádí programový dokument OPPK (verze duben 2011, část Analýza ekonomické a sociální 
situace), problémem v Praze je vysoká energetická náročnost města, nedostatečné vyuţívání 
obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (např. pro vytápění nebo ohřev teplé uţitkové vody). 

Systém odvádění a likvidace odpadních vod z převáţné části zajišťuje jednotná kanalizační soustava, 
jejíţ průměrné stáří je 58 let. Většina odpadních vod je kanalizační soustavou odváděna do Ústřední 
čističky odpadních vod na Císařském ostrově. Hlavním infrastrukturním projektem v Praze, který 
svým zaměřením a kapacitou překračuje OPPK, je rekonstrukce této čističky za účelem splnění 
podmínek Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. V malých ČOV je 
v současné době upravováno 5 % z celkového mnoţství odpadní vody v Praze (SPRM, 2008). 

Z hlediska technologie ukládání kabelů technické infrastruktury je zejména v centrální oblasti města 
preferován bezvýkopový způsob formou kolektorů. 

Z charakteru Prahy jako metropole vyplývá její význam jako nejvýznamnějšího uzlu národní 
internetové sítě, přes který se uskutečňuje část mezinárodní konektivity. Přestoţe se v posledních 
letech významným způsobem rozvíjí i bezdrátová (Wi-Fi) technologie, podíl domácností připojených 
na internet (cca 62 %) ani v Praze stále nedosahuje průměru EU (70 %; zdroj: EUROSTAT, 2010). 

3.7 Životní prostředí 

Z hlediska ţivotního prostředí patří Praha dlouhodobě k nejvíce postiţeným regionům v ČR. Ačkoli od 
90. let 20. století začaly být dosahovány příznivější hodnoty ukazatelů znečištění ţivotního prostředí, 
situace stále není příznivá. 

Nejvýznamnějším problémem ţivotního prostředí je dlouhodobě znečištění ovzduší. Širší centrum 
Prahy vykazuje nejvyšší koncentrace NO2 v České republice. Zatímco se podařilo významně sníţit 
emise ze stacionárních zdrojů, setrvale nepříznivé hodnoty vykazují cizorodé organické látky 
produkované zejména lokálním spalováním a motorovou dopravou (polycyklické aromatické 
uhlovodíky překračující imisní limity). Kombinace oxidů dusíku, oxidu siřičitého (SO2) a prašného 
aerosolu má vliv nejen na zdraví obyvatel Prahy, poškozuje také stav budov. 

Kromě ovzduší je ţivotní prostředí v Praze v mnoha částech negativně ovlivněno hlukovou zátěţí. 
V roce 2007 byla Ministerstvem zdravotnictví ČR zpracována Strategická hluková mapa ČR, z níţ 
vyplývá, ţe více neţ 50 % obyvatel (cca 585 tisíc v roce 2007) je v denních hodinách vystaveno hluku 
přesahujícímu hodnotu 60 dB. Hlavní příčinou (stejně jako v případě znečištění ovzduší) je pozemní 
doprava, která se na celkovém hlukovém zatíţení podílí cca 90 %. Na nejvíce vytíţených pozemních 
komunikacích dosahují ekvivalentní hladiny denního hluku aţ 80 dB, coţ je způsobeno nevyhovujícím 
technickým stavem vozovek a chybějícími protihlukovými opatřeními. 
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Zeleň 

Dalším charakteristickým problémem posledních dvou desetiletí v Praze je úbytek zeleně vyvolané 
nárůstem zastavěných ploch, a to zejména v širším centru města (centrum Prahy, lokality s hustou 
zástavbou, sociální koncentrace). 

Kromě úbytku ploch zeleně představuje problém řady míst její nedostatečná údrţba. To se týká 
zejména rozsáhlých sídlištních celků vybudovaných od 60. let 20. století, ale i dalších veřejných 
prostranství. 

Vzhledem k postupnému úbytku volných ploch v atraktivních částech města vhodných k zastavění se 
do popředí dostává otázka revitalizace území, které není vyuţíváno, případně aktuální způsob vyuţití 
není v dané oblasti ţádoucí (a to nejen z hlediska ţivotního prostředí, ale i s ohledem na sociální 
a ekonomické důvody). 

3.7.1 Brownfields 
V důsledku restrukturalizace průmyslu a změn v některých obsluţných činnostech došlo v Praze 
k opouštění výrobních a skladových areálů i dalších objektů. Tyto areály, tzv. brownfields, představují 
značnou urbanistickou, ekologickou i provozní zátěţ některých částí města. Zejména staré ekologické 
zátěţe zvyšují ekonomickou náročnost regenerace brownfields a odrazují potenciální investory.  

Jak uvádí programový dokument OPPK (verze duben 2011) v části Analýza ekonomické a sociální 
situace, plochy brownfields zabírají téměř 1,5 % rozlohy města (veškeré plochy určené k transformaci 
pak 4 %). Nezanedbatelnou část ploch tvoří areály ţelezniční dopravy. 

V roce 2008 byla zpracována Analýza brownfields v Praze, která shromáţdila informace o 105 
lokalitách vykazujících znaky brownfields s cílem poskytnout informační základnu pro identifikaci 
projektů vhodných k financování z fondů EU. Tato analýza zahrnuje rozlohu, analýzu majetkoprávních 
vztahů, stav ţivotního prostředí, funkční vyuţití podle platné územně plánovací dokumentace (ÚPD), 
vybavenost technickou infrastrukturou a celkové shrnutí silných a slabých stránek vyuţitelnosti lokalit 
ve formě analýzy SWOT. 

Z analýzy vyplývá, ţe většina objektů je alespoň částečně vyuţita, převáţně jako skladovací prostory 
v objektech, které ztratily svá původní vyuţití. Většina objektů nemá jednoho, ale více vlastníků 
(soukromí vlastníci, Pozemkový fond ČR, MHMP). Část objektů se nehodí pro nové vyuţití generující 
příjem (zejména z důvodu sousedství s významnou dopravní komunikací, případně z důvodu umístění 
mimo atraktivní lokality či časové náročnosti pro dořešení majetkoprávních vztahů). 

Dosavadní zkušenosti s revitalizací brownfields ukazují (včetně realizace projektů prostřednictvím 
iniciativy JESSICA v sousedních zemích4), ţe nejčastějším urbanistickým řešením je konverze 
nevyuţívaných objektů na administrativně-obchodní centra, případně na obytné komplexy. 

  

                                                             
4 Viz např. aktuální projekt na revitalizaci měst v Polsku v regionu Pomorskie. 
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3.7.2  Odpadové hospodářství 
Dalším z klíčových problémů Prahy v oblasti ţivotního prostředí je produkce odpadů a jejich následné 
zpracování. V roce 2009 dosáhla celková produkce odpadů 6 08o tisíc tun (Zdroj: ENVIS – informační 
systém o ţivotním prostředí v Praze). Více neţ polovinu tohoto mnoţství tvoří stavební odpad, cca 
6,3 % se na celkové produkci podílí komunální odpad (cca 382 tisíc tun). V posledních letech roste 
podíl tříděného odpadu, zároveň však roste mnoţství svezeného směsného odpadu. 

Vývoj produkce a způsobů nakládání s komunálním odpadem v Praze v uplynulých 11 letech 
znázorňuje Obrázek 5. 

 
Obrázek 5: Vývoj produkce a nakládání s komunálním odpadem v Praze (zdroj: ENVIS) 

Z uvedeného grafu je patrná rostoucí produkce odpadů a zároveň mírně rostoucí objem vyuţití 
odpadů. Setrvalý stav vykazuje energetické vyuţití odpadu. Více neţ polovina komunálního odpadu je 
zpracovávána ve spalovně Malešice s roční kapacitou 310 tis. tun, přičemţ její vytíţenost se odvíjí od 
odběru tepla. 

Více neţ 20 % komunálního odpadu je ukládáno na skládkách (ENVIS dle údajů z roku 2009), přičemţ 
kapacita hlavní skládky komunálního odpadu v Ďáblicích je předmětem změn v územně plánovací 
dokumentaci (bez rozšíření a rozšíření). Zároveň se předpokládá ukončení skládkové činnosti 
a postupná rekultivace tohoto území, takţe se v obou případech bude jednat o dočasné řešení. 

Dalším problém odpadového hospodářství města tvoří staré skládky, ekologické zátěţe a nakládání se 
stavebním odpadem. V Praze je aktuálně (říjen 2011, ENVIS) k dispozici 15 sběrných dvorů na vybrané 
druhy odpadů (včetně nebezpečných odpadů), které jsou součástí projektu zaměřeného na 
hospodaření s odpady v HMP. 
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Obnovitelné zdroje energie 

Rozmach obnovitelných zdrojů v posledních letech se v Praze neprojevil tolik jako v ostatních 
oblastech ČR (zejména instalací velkoplošných zdrojů, především fotovoltaických panelů). Tato situace 
je dána zejména omezeními pro instalaci a vyuţitelnost některých způsobů získávání energie 
z obnovitelných zdrojů. 

Tento charakter Prahy reflektuje programový dokument OPPK podporou energetických úspor 
v budovách, které nekladou nároky na novou výstavbu, tj. typ projektů, po kterých je dlouhodobě 
nadprůměrná poptávka ze strany ţadatelů. Tento trend se projevil i ve vyčerpání finanční alokace pro 
oblasti podpory 2.2 (viz kapitola 4). 

3.8 Cestovní ruch 

Podle statistik Českého statistického úřadu (ČSÚ) je Praha nejnavštěvovanější destinací v České 
republice. V posledních letech se náskok Prahy ještě zvýrazňuje, v roce 2009 se v některém z praţských 
ubytovacích zařízení ubytovalo 4,3 mil. návštěvníků (coţ následkem ekonomické recese představuje 
pokles o 5,2 % oproti roku 2008).  

Z návštěvníků a turistů tvoří naprostou většinu cizinci (87,6 % v roce 2009, zdroj: ČSÚ), přičemţ jejich 
podíl je výrazně vyšší neţ za celorepublikový průměr (50,3 % v roce 2009). Největší podíl zahraničních 
návštěvníků a turistů tvoří občané Německa (15,3 %), Velké Británie (8,6 %) a Itálie (8 %). Dle 
informací ČSÚ zveřejněných na webových stránkách http://cestovniruch.praha-mesto.cz/Uvod, Prahu 
kaţdoročně navštíví cca 2/3 všech zahraničních návštěvníků a turistů, kteří navštíví Českou republiku. 
Zahraniční návštěvníci pobývají v Praze v průměru 2,7 nocí, oproti domácím hostům (2 noci). 

Počet přenocování všech hostů (domácích i zahraničních, jejichţ podíl byl cca 90 %) v roce 2009 
dosáhl 11,2 milionu (o cca 8 % méně neţ v roce 2008 (zdroj: ČSÚ)). 

Mezi největšími příleţitostmi v oblasti cestovního ruchu pro Prahu je koncepční přístup k rozvoji 
cestovního ruchu, zlepšování image města (prostřednictvím zvyšování kvality sluţeb), rekonstrukce 
historických památek spojené s jejich ekonomizací a zvýšení ekonomického efektu plynoucí 
z atraktivity Prahy jako turistické destinace. 

3.9 Finanční analýza 

Finanční analýza vychází z Návrhu rozpočtu HMP a dotačních vztahů k městským částem hlavního 
města Prahy na rok 2012 a rozpočtového výhledu HMP do roku 2017 a z komparace s výsledky roku 
2010 (dle Centrálního systému účetních informací státu). 

Z hlediska očekávaných daňových příjmů vychází návrh rozpočtu z hodnot rozpočtovaných 
v předchozím roce 2010 (tj. daňové příjmy ve výši cca 37,4 mld. Kč). Očekávaný pokles výkonu české 
ekonomiky s sebou přináší riziko ještě niţší daňové výtěţnosti, a tedy niţší objem daňových příjmů 
(stěţejní poloţky běţného rozpočtu města), neţ je očekáváno v rámci rozpočtu. 
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V návrhu rozpočtu je ohlášen proces hledání úspor v běţných výdajích během 1. čtvrtletí roku 2012, 
kdy uţ bude moţné reagovat na aktuální prognózy Ministerstva financí ČR. Tyto úspory by měly být 
pouţity na posílení výdajové stránky kapitálového rozpočtu. Kapitálový rozpočet je rozpočtován ve 
formě limitu výdajů ve výši 10,191 mld. Kč. Tento limit bude vázán na rozpis konkrétních investičních 
akcí v rámci úpravy rozpočtu k 30. lednu 2012. 

Pokud by HMP bylo v roli spoluinvestora fondu (resp. fondů) vytvořeného v rámci finančního nástroje 
JESSICA nebo JEREMIE (viz kapitola 8.1), byl by takový příspěvek vyplacen právě z kapitálového 
rozpočtu. 

Nejvyšší poloţku výdajů tvoří doprava (cca 13,4 mld. Kč v Návrhu rozpočtu na rok 2012, coţ 
představuje 30 % všech výdajů rozpočtu. 

V roce 2010 činila skutečná roční dluhová sluţba města (tj. splátka všech tuzemských a zahraničních 
dlouhodobých závazků, zejména jistiny a úroků z úvěrů, obligací) 4,31 mld. Kč. Souhrn všech přijatých 
úvěrů se splatností nad jeden rok byl 5,75 mld. Kč. 

Na rok 2012 počítá Návrh rozpočtu s dluhovou sluţbou ve výši 815,5 mil. Kč. Tato rozpočtovaná částka 
by mohla naznačovat pozitivní trend ve správě dluhové sluţby, k podrobnějšímu vyhodnocení bude 
třeba vyuţít auditované výsledky roku 2011. 

Pozitivní vývoj v hospodaření byl vyhodnocen společností Standard & Poor’s zvýšením dlouhodobého 
ratingového stupně z hodnoty A na hodnotu A+ „vyšší střední kvalita“ (coţ průvodní zpráva 
odůvodňuje stabilní finanční likviditou a přiměřenou úrovní dluhové zátěţe). 

Součástí analýz provedených v rámci SPRM je záměr posílit vyuţití Partnerství veřejného 
a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) jako alternativy k dalšímu zadluţení města při financování 
velkých investic (jedna z variant pro čistírnu odpadních vod (ČOV), silniční okruţní trasy, spojení 
Letiště Ruzyně s centrem města, pilotní projekt revitalizace brownfields). Jak vyplývá z kapitoly 5.1.2, 
nástroj JESSICA se můţe stát alternativou k PPP projektům, neboť v sobě rovněţ zahrnuje spolupráci 
soukromých a veřejnoprávních subjektů. 

Nejen v Praze, ale ani v České republice není dostatek zkušeností s realizací této formy spolupráce se 
soukromým sektorem. Dosud úspěšně realizované projekty mají spíše charakter menších investic 
(rekonstrukce zastávek městské hromadné dopravy (MHD), parkovací domy). U investičně méně 
náročných projektů, generujících příjmy, se můţe finanční nástroj JESSICA stát alternativou PPP, a to 
jak s vyuţitím soukromého kapitálu, tak s vyuţitím finančních zdrojů z EU (v rámci OPPK). 
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3.10 Závěry z rámcové socioekonomické analýzy pro 
implementaci finančních nástrojů JESSICA a/nebo 
JEREMIE 

Při zpracování socioekonomické analýzy jsme vycházeli z aktuálního znění OPPK (verze č. 2, duben 
2011). Tomuto znění odpovídá zaměření, podporované aktivity, typ projektů, podporovaných příjemců 
a výše podpory, které jsme do analýzy zahrnuli (viz Tabulky 4 a 5), i návrh změn, které povaţujeme za 
vhodné pro implementaci finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE. 

Číslo a název oblasti 
podpory OPPK 

Oprávnění příjemci podpory 
(stávající verze OPPK) 

Typové podporované aktivity 

Prioritní osa 2 – Ţivotní prostředí 

2.1 Revitalizace a ochrana 
území 

Hlavní město Praha revitalizace ploch s ekologickou zátěţí 

Městské části revitalizace ploch významných pro rozvoj města 

Organizace zřízené a zaloţené hl. 
m. Prahou a městskými částmi 
hl. m. Prahy 

regenerace veřejných prostranství v obytných 
územích 

Nestátní neziskové organizace 
revitalizace poškozených a nevhodně vyuţívaných 
zelených ploch (parky aj.) 

  

obnova nevyuţívaných historicky cenných objektů 
a areálů 

  
revitalizace nevhodně vyuţívaných ploch 
omezujících budoucí rozvoj území 

  
výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů 
zeleně 

2.2 Úsporné a udrţitelné 
vyuţívání energií a 
přírodních zdrojů 

Hlavní město Praha realizace energetických úspor v kombinaci s 
vyuţitím obnovitelných zdrojů energie Městské části 

Organizace zřízené a zaloţené hl. 
m. Prahou a městskými částmi 
hl. m. Prahy 

Sníţení energetické náročnosti provozu města 

Nestátní neziskové organizace realizace obnovitelných zdrojů energie 

Tabulka 4: Oblasti podpory OPPK tematicky vhodné pro implementaci finančního nástroje 
JESSICA 
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Číslo a název oblasti 
podpory OPPK 

Oprávnění příjemci podpory 
(stávající verze OPPK) 

Typové podporované aktivity 

Prioritní osa 3 – Inovace a podnikání 

3.2 Podpora příznivého 
podnikatelského prostředí 

Hlavní město Praha 
Transfer technologií a zdokonalení sítí spolupráce 
mezi MSP a dalšími podniky a univerzitami 

Městské části Investice do firem 

Organizace zřízené a zaloţené hl. 
m. Prahou a městskými částmi 
hl. m. Prahy 

Opatření na zlepšení přístupu MSP k informačním 
a komunikačním technologiím 

Nestátní neziskové organizace 
 

 Profesní a zájmová sdruţení 
(podnikatelská sdruţení, 
hospodářské komory, atd.) 

 

3.3 Rozvoj malých 
a středních podniků 

Podnikatelské subjekty (MSP) Transfer technologií a zdokonalení sítí spolupráce 
mezi MSP a dalšími podniky a univerzitami 

 

 
Pomoc MSP při prosazování výrobků a výrobních 
postupů šetrných k ţivotnímu prostředí 

 
Opatření stimulující výzkum, inovace a 
podnikavost v MSP 

 
Opatření na zlepšení přístupu MSP k informačním 
a komunikačním technologiím 

 
Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání 
podniků 

Tabulka 5: Oblasti podpory OPPK tematicky vhodné pro implementaci finančního nástroje 
JEREMIE 

V jednotlivých oblastech bylo naším cílem identifikovat typové projekty, které by bylo moţné, resp. 
vhodné podpořit z OPPK prostřednictvím finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE. 

V následujícím přehledu uvádíme závěry socioekonomické analýzy v členění podle zkoumaných 
sloţek/ oblastí regionálního rozvoje, včetně moţného tematického zaměření projektů v těchto 
oblastech. 

1. Místní správa – Městské části hlavního města Prahy se liší nejen strukturou, ale také 
absorpční kapacitou, coţ vyplývá i z rámcové evaluace OPPK (viz kapitola 4). Mezi úspěšnými 
projekty městských částí (z celkového počtu 180 úspěšných projektů činil počet projektů 
městských částí 31, tj. přibliţně 1/6)5 převaţovaly projekty zaměřené na revitalizace veřejných 
prostranství a sníţení energetické náročnosti veřejných budov. 
Z analýzy místní správy vyplývá, ţe městské části patří mezi stěţejní potenciální příjemce 
podpory formou finančního nástroje JESSICA. Okruhy moţných projektů jsme identifikovali 
v dalších tematických okruzích (Doprava/dopravní infrastruktura, Technická infrastruktura, 
Ţivotní prostředí, Cestovní ruch).  
Obecně lze konstatovat, ţe se nejedná o projekty vhodné pro financování prostřednictvím 
nástroje JESSICA v tomto programovacím období (2007 – 2013).  

                                                             
5 Zdroj: MHMP, Seznam příjemců 2. prioritní osy OPPK. 
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2. Místní ekonomika – Výkonnost praţské ekonomiky a výše jejího HDP ve vztahu k průměru 
EU (173 %) omezuje maximální výši podpory, kterou je moţné poskytnout z OPPK i 
prostřednictvím finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE, na 50 %. 

a. Dostupnost a kvalita lidských zdrojů (obyvatelstvo a domácnosti) – Tuto oblast pokrývá 
Operační program Praha Adaptabilita a není relevantní pro vyuţití finančních nástrojů 
JESSICA/JEREMIE. 

b. Podnikatelské prostředí v Praze – Ze socioekonomické analýzy vyplývá, ţe dostupnost 
finančních zdrojů je pouze jednou z bariér (inovačního) podnikání. Samotná 
implementace nástroje JEREMIE vyřeší jenom dílčí problém podnikatelského prostředí 
v Praze. Aby byla implementace nástroje JEREMIE skutečně efektivní, povaţujeme za 
nezbytné nejprve odstranit zejména administrativně právní bariéry pro podnikání 
(legislativa, právní a daňová podpora správce fondu, regulace investic penzijních fondů 
a pojišťoven či fungování obchodních rejstříků). 

3. Doprava, dopravní infrastruktura – Z oblasti dopravy má charakter projektů vhodných 
k podpoře formou nástroje JESSICA řešení dopravy v klidu formou budování parkovacích 
ploch v objektech. Tento typ projektů by bylo moţné z OPPK podpořit pouze formou zapojení 
do rozvoje systému park & ride, resp. doplnění o systémy Bike & Ride a Kiss & Ride. 
Součástí analýzy projektového záměru u tohoto typu projektu je nezbytně vymezení vhodného 
příjemce podpory (MHMP, městská část, městská organizace), forma zapojení města, výnosová 
stránka projektu (aktivity generující příjmy, jejich poměr vůči nákladové stránce). Zároveň by 
bylo nutné tento typ projektů zařadit do širší koncepce řešení dopravy v klidu (dopravní generel 
v rámci ÚPD). 
Projekty zaměřené na řešení dopravní situace ve vymezených částech HMP formou 
zavedení poplatků nejsou součástí podporovaných aktivit v rámci OPPK (oblast podpory 1.1 - 
Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy). Kromě toho, zpoplatnění centrálních částí 
města dosud nebylo v Praze realizováno, a to ani formou pilotního projektu, proto tento typ 
projektů nepovaţujeme za optimální pro podporu formou nástrojů JESSICA/JEREMIE 
v programovacím období 2007 – 2013. 

4. Technická infrastruktura – Velké infrastrukturní projekty (např. rekonstrukce ČOV), 
které představují největší prioritu Prahy v této oblasti, nejsou určeny pro financování z OPPK 
a nejsou typem projektů vhodných k realizaci finančního nástroje JESSICA. 
Projekty zaměřené na rozvoj telekomunikačních sítí, podporované v OPPK rámci oblasti 
podpory 1.2 (Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb), rovněţ nejsou typem projektů vhodných 
k podpoře formou finančního nástroje JESSICA. S podporou těchto projektů prostřednictvím 
finančních nástrojů (rozvoj telekomunikačních sítí, tak e-Government a projekty zaměřené na 
stimulaci vyuţívání internetu) dosud nejsou zkušenosti, proto by jejich případná podpora touto 
formou (v příštím programovém období) měla být nejprve předmětem hlubšího rozboru. 

5. Ţivotní prostředí – Projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí, 
řešící největší problém HMP v oblasti ţivotního prostředí, nejsou součástí podporovaných 
aktivit v rámci OPPK a nejsou vhodné pro podporu prostřednictvím finančních nástrojů 
JESSICA/JEREMIE. 
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Projekty zaměřené na budování protihlukových zdí a bariér nejsou vhodné pro podporu 
prostřednictvím finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE zejména proto, ţe negenerují příjmy. 
Revitalizace sídlištní zeleně není sama o sobě nosnou aktivitou, která by generovala příjem. 
Tuto aktivitu by bylo moţné podpořit za předpokladu, ţe by se jednalo o ucelený projekt, který 
by obsahoval další aktivity (regenerace území) a jeho nositelem by byl oprávněný příjemce podle 
stávajícího, případně upraveného vymezení oprávněných příjemců (mezi stávajícími příjemci 
podpory nejsou soukromé subjekty, společenství vlastníků, bytová druţstva). 
 
Následující výčet obsahuje projektové okruhy, které za určitých okolností mohou být podpořeny 
formou nástroje JESSICA/JEREMIE, proto je podrobíme hlubšímu rozboru (viz srovnávací 
analýza moţných témat v kapitole 8.1).  

a. Brownfields – Z hlediska zaměření OPPK a podpory ve formě finančního nástroje 
JESSICA se jedná o nejvhodnější typ projektů. Tomu odpovídá i pokročilejší stadium 
přípravy projektových záměrů a jejich relevantnost pro potenciální uchazeče o správce 
UDF, kteří by tyto projekty zahrnuli ve svém investičním plánu obsaţeném v nabídce (viz 
kapitola 8). 

b. Odpadové hospodářství – Obecně se jedná o investičně značně náročné akce, pro 
podporu v rámci iniciativy JESSICA by se mohlo jednat o menší lokální projekty (např. 
druhotné zpracování odpadů v rámci městské části za účelem vyuţití odpadního tepla). 
Předpokladem úspěchu takového projektu by v tom případě bylo zasazení do širší 
koncepce odpadového hospodářství (např. doloţená poptávka po odběru odpadního tepla 
apod.) a jasně nastavená finanční projekce (výhled příjmů). 

c. Zvýšení energetické účinnosti objektů je jedním z cílů iniciativy JESSICA 
obsaţených v nařízení EK, proto zařadíme tento typ projektů do srovnávací analýzy 
moţných témat k financování prostřednictvím nástroje JESSICA (za předpokladu 
realokace finančních zdrojů do oblasti podpory 2.2). 

6. Cestovní ruch – V oblasti cestovního ruchu lze finanční nástroj JESSICA vyuţít na financování 
projektů obnovy historicky cenných objektů a areálů. Předpokladem úspěchu takového projektu 
je ekonomická vyuţitelnost objektu. 
V souvislosti s podporou v rámci OPPK doporučujeme tuto problematiku propojit 
s brownfields (tj. na projekty řešící vyuţití zanedbaných objektů, které mají historickou 
hodnotu). 

Jak vyplývá z finanční analýzy, v současné době probíhá finalizace kapitálového rozpočtu, který úzce 
souvisí s financováním (resp. spolufinancováním) investičních projektů. Investiční akce zařazené na 
finální rozpis investičních akcí jsou výsledkem politických a rozvojových priorit HMP, coţ platí i 
o případném příspěvku HMP do fondu vytvořeného v rámci finančního nástroje JESSICA/JEREMIE, 
který by navýšil zdroje takového fondu (viz kapitola 8). Proto doporučujeme zahájit jednání na téma 
moţností případné finanční podpory implementaci finančního nástroje (nástrojů) ze strany HMP.  
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4 Rámcová evaluace 
Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost 

Cílem rámcové evaluace OPPK bylo v první řadě určit, kolik finančních prostředků je ve stávajícím 
programovacím období k dispozici pro moţné vyuţití ve finančních nástrojích JESSICA a/nebo 
JEREMIE. Dále jsme sledovali, kdo jsou úspěšní příjemci v OPPK a potenciální ţadatelé o podporu 
poskytovanou v rámci finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE. 

Při vypracování rámcové evaluace OPPK jsme vycházeli z: 

 dokumentů, které jsou k dispozici na webových stránkách OPPK; 

 měsíční monitorovací zprávy za říjen 2011 (vydanou Národním orgánem pro koordinaci (NOK)); 

 dokumentů poskytnutých řídícím orgánem OPPK; a 

 rozhovorů se zástupci řídícího orgánu. 

4.1 Finanční zdroje v OPPK 

Přehled prostředků, které jsou dle oficiálních údajů v tuto chvíli ze zdrojů OPPK k dispozici, uvádí 
tabulka na následující stránce (Tabulka 6: Volné prostředky v OPPK).  

Celkové zdroje (EUR) jsou pouţity z revizního návrhu textu Operačního programu, který je předloţen 
Evropské komisi ke schválení. V této revizi dochází ke sníţení alokace na oblast podpory 3.2 a navýšení 
alokace na oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3.6  

Údaje o zasmluvněných prostředcích (projekty s vydaným Rozhodnutím / podepsanou Smlouvou) 
vycházejí z měsíční monitorovací zprávy za říjen 2011 (k 3.11.2011). V této monitorovací zprávě je 
uveden směnný kurz 1 EUR = 24,70 CZK. Tímto kurzem byly přepočítány hodnoty celkových zdrojů 
v EUR. Vzhledem k zaokrouhlení čísel v měsíční monitorovací zprávě hodnoty celkových zdrojů v CZK 
v následující tabulce (Tabulka 6: Volné prostředky v OPPK) neodpovídají přesně číslům v měsíční 
monitorovací zprávě (při zohlednění plánované realokace). Částky, které jsou uvedeny jako zbývající 
alokace, je proto třeba vnímat jako rámcové v řádech desítek milionů Kč.  

Řídící orgán převis zasmluvněných prostředků v oblasti podpory 2.2 vysvětluje tím, ţe projekty 
podporované v rámci 2.2 jsou v převáţné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu 
plateb dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.  

V oblasti podpory 3.2 se převis váţe na zaokrouhlené hodnoty vycházející z monitorovací zprávy (viz 
výše) a kurzové rozdíly. 

 

                                                             
6 Společný monitorovací výbor schválil dne 30. března 2011 usnesením č. 33 dodatečnou alokaci do oblasti 3.1 a 
realokaci z 3.2 do 2.1, 3.1 a 3.3. 
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4 Rámcová evaluace Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost (pokračování) 

Prioritní 
osa / 

Oblast 
podpory 

Název prioritní osy / oblast 
podpory 

Celkové zdroje 
(EUR) 

Celkové zdroje 
(CZK) 

Projekty s 
vydaným 

Rozhodnutím / 
podepsanou 

Smlouvou 

Zbývající 
prostředky 

Zbývající alokace 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 102 781 486 2 538 702 704 2 074 900 000 463 802 704 18,27% 

1.1 
Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy  

92 503 337 2 284 832 419 1 995 200 000 289 632 419* 12,68% 

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb  10 278 149 253 870 288 79 700 000 174 170 288* 68,61% 

2 Ţivotní prostředí 73 079 851 1 805 072 320 1 751 700 000 53 372 320 2,96% 

2.1 Revitalizace a ochrana území 63 958 805 1 579 782 477 1 455 800 000 123 982 477 7,85% 

2.2 
Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a 
přírodních zdrojů  

9 121 046 225 289 840 295 900 000 -70 610 160 -31,34% 

3 Inovace a podnikání 100 133 331 2 473 293 266 2 035 600 000 437 693 266 17,70% 

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

72 473 440 1 790 093 968 1 474 300 000 315 793 968* 17,64% 

3.2 
Podpora příznivého podnikatelského 
prostředí 

2 016 092 49 797 461 62 900 000 -13 102 539 -26,31% 

3.3 Rozvoj malých a středních podniků 25 643 799 633 401 831 498 400 000 135 001 831 21,31% 

    

Celkem7 1 038 580 983 
 

Tabulka 6: Volné prostředky v OPPK 

                                                             
7 Součet kladných hodnot, záporné hodnoty převisů zasmluvněných prostředků nejsou odečteny. 
* V oblastech podpory 1.1, 1.2 a 3.1 byla vyhlášena výzva č. 8, ve které je ve schvalovacím procesu 33 projektů v celkové hodnotě 750,6 mil. Kč (údaje z Měsíční monitorovací 
zprávy za říjen 2011). 
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4 Rámcová evaluace 
Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost 
(pokračování) 

Za relevantní pro posuzování volných prostředků na případné vyuţití ve finančních nástrojích 
JESSICA/JEREMIE povaţujeme prostředky, které nejsou v tuto chvíli kryty vydaným Rozhodnutím 
nebo podepsanou Smlouvou. Pokud vycházíme z předpokladu, ţe převisy zasmluvněných prostředků 
v oblastech podpory 2.2 a 3.2 nepovedou k přečerpání prostředků a nebude nutné je krýt realokací 
z jiných oblastí podpory, součtem nevyčerpaných zdrojů dostáváme částku cca 1,039 mld. Kč. 

Jak vyplývá z měsíční monitorovací zprávy za říjen 2011, ke 3.11.2011 bylo evidováno 33 projektů ve 
schvalovacím procesu v celkové hodnotě 750,6 mil. Kč (projekty předloţené do 8. výzvy v oblastech 
podpory 1.1, 1.2 a 3.1). Tím je dáno cca 290 mil. Kč, které nejsou pokryty ţádnou 
z vyhlášených výzev. Prostředky budou k dispozici zejména z oblastí podpory 2.1, 3.1 (kdy volné 
prostředky nejsou kryty alokací na výzvu ani celkovým objemem podaných ţádostí ve schvalovacím 
procesu) a 3.3. 

Řídící orgán na základě svých predikcí čerpání předpokládá, ţe prostředky v obou oblastech podpory 
prioritní osy 1 budou vyčerpány. Proto nejsou do kalkulací volných prostředků zahrnuty. 

Prostředky pro případné vyuţití ve finančních nástrojích JEREMIE/JESSICA je moţné alokovat ze 
všech oblastí podpory, kde není plánováno další vyhlášení výzev, případně je předpokládána nízká 
absorpční kapacita včetně zbývajících prostředků z prioritní osy 4 Technická pomoc. Tato změna bude 
vyţadovat revizi operačního programu, v něm je však třeba měnit i věcný obsah nad rámec finanční 
alokace (viz kapitola 9.2). 

Další moţností je vyuţít prostředky podle typu podporovaných aktivit nebo oprávněných příjemců 
podpory pouze z jedné z oblastí podpory (např. 2.1 nebo 3.3). V takovém případě by ani v jedné 
z oblastí podpory nebyla k dispozici dostatečná finanční alokace a bylo by nutné realokovat část 
finančních prostředků z jiné oblasti podpory při realizaci stejných schvalovacích procedur, jako je 
tomu v případě volných prostředků ze všech oblastí podpory bez omezení. Tento přístup vnímáme jako 
omezení, které není nezbytně nutné. 

Na základě analýzy dostupných prostředků a best practices z oblasti realizace finančních nástrojů 
v Evropě doporučujeme alokovat cca 300 mil. na nástroje JESSICA/JEREMIE. Dle našich 
zkušeností by tato částka měla postačovat k realizaci pilotního provozu jednoho z finančních 
nástrojů – JESSICA nebo JEREMIE. Prostředky alokované ze zdrojů OPPK mohou být 
samozřejmě rozšířeny o soukromé zdroje nebo příspěvek z rozpočtu HMP (viz kapitola 9.4). Takovým 
příspěvkem by došlo k naplnění tzv. pákového efektu, jedné z hlavních výhod vyuţití finančních 
nástrojů. Uvědomujeme si však, ţe pro toto rozhodnutí bude nutné najít širokou podporu napříč 
politickou reprezentací HMP. 
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4 Rámcová evaluace 
Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost 
(pokračování) 

4.2 Žadatelé a příjemci v OPPK 

Analýzu ţadatelů a příjemců jsme provedli pro prioritní osy 2 a 3, vzhledem k tomu, ţe na základě výše 
uvedeného předpokládáme vyuţití prostředků na nástroj JESSICA nebo JEREMIE pouze v těchto 
prioritních osách.  

Následující tabulka uvádí přehled prioritních os, oblastí podpory a oprávněných příjemců v těchto 
oblastech podpory. 

Prioritní osa 2 – Ţivotní prostředí 

2.1 Revitalizace a ochrana území 

Hlavní město Praha 

Městské části 

Organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 
Prahy 

Nestátní neziskové organizace 

2.2 Úsporné a udrţitelné 
vyuţívání energií a přírodních 
zdrojů 

Hlavní město Praha 

Městské části 

Organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 
Prahy 

Nestátní neziskové organizace 

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání 

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

Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, 
výzkumné ústavy apod.) 

Podnikatelské subjekty (zejména MSP) 

Nestátní neziskové organizace 

Profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská sdruţení, hospodářské 
komory apod.) 

3.2 Podpora příznivého 
podnikatelského prostředí 

Hlavní město Praha 

Městské části 

Organizace zřízené a zaloţené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. 
Prahy 

Nestátní neziskové organizace 

Profesní a zájmová sdruţení (podnikatelská sdruţení, hospodářské 
komory apod.) 

3.3 Rozvoj malých a středních 
podniků 

Podnikatelské subjekty (MSP) 

Tabulka 7: Oprávnění ţadatelé – PO 2 a 3 

Tabulka 8 ukazuje nejčastější ţadatele a jejich úspěšnost v jednotlivých oblastech podpory v prioritních 
osách 2 a 3. (Pozn.: Neúspěšné projektové ţádosti zahrnují nejen projektové ţádosti vyřazené z důvodu 
nesplnění formálních náleţitostí a nesplnění kritérií hodnocení, ale jsou do nich započítány i ţádosti, 
které nesplnily podmínky pro vydání Rozhodnutí či podepsání Smlouvy, byly staţeny ţadatelem či 
příjemce od realizace projektu odstoupil).  



Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha  

PwC  Strana 34 ze 75 
 

 

4 Rámcová evaluace 
Operačního programu Praha 
– Konkurenceschopnost 
(pokračování) 

Typ ţadatelů se liší dle jednotlivých oblastí podpory v závislosti na nastavení pravidel oprávněnosti 
příjemců. Lze však vypozorovat trend, kdy nejčastějšími ţadateli byli v prioritní ose 2 (v obou 
oblastech podpory) městské části, v prioritní ose 3 se nejčastější typ ţadatelů měnil dle podmínek 
příslušné oblasti podpory. Oblast podpory 3.2 vykazovala nízkou absorpční kapacitu při velmi vysokém 
procentu neúspěšných ţádostí (proto byly prostředky z ní realokovány – viz výše). Zájem ze strany 
MSP byl poměrně značný co do počtu předloţených projektových ţádostí, i v této oblasti podpory však 
převaţují neúspěšné projektové ţádosti, kdy 90 z nich, tj. přes 25 %, bylo vyřazeno z důvodu nesplnění 
formálních náleţitostí. Naopak v prioritní ose 3 bylo při nesplnění podmínek formálních náleţitostí 
projektové ţádosti vyřazeno poměrně mnohem méně projektových ţádostí neţ v samotném procesu 
hodnocení. 

Oblast 
podpory 

Nejčastější 
ţadatelé 

Úspěšné 
PŢ 

Neúspěšné 
PŢ 

Podíl 
neúspěšné : 

celkem 

Vyřazené 
Formální 

náleţitosti 

Vyřazené 
Hodnocení 

2.1 Městské části 34 47 58,0 % 11 34 

2.2 Městské části 12 9 42,9 % 3 6 

3.1 
Vysoké školy, ústavy 
AV ČR, podnikatelské 
subjekty (MSP) 

33 88 72,7 % 46 41 

3.2 NNO 4 17 81,0 % 7 9 

3.3 MSP 97 253 72,3 % 90 140 
Tabulka 8: Projektové ţádosti v PO 2 a 3 

Analýza ţadatelů a příjemců v OPPK nepřináší jasný závěr o specifickém zájmu určitého typu subjektů 
o podporu ze zdrojů operačního programu. Lze předpokládat, ţe absorpční kapacita bude záviset na 
nastavených parametrech výzvy k předkládání projektů pro financování prostřednictvím nástroje 
JESSICA nebo JEREMIE s tím, ţe jako vhodnější se jeví zaměřit finanční nástroj na co nejširší skupinu 
potenciálních příjemců (tzn. neomezovat ji pouze např. na MSP). 

Zároveň doporučujeme, aby byli ţadatelé vyuţívající finanční nástroj JESSICA/JEREMIE důkladně, 
podrobně a s dostatečným časovým předstihem informováni o pravidlech pro předkládání projektové 
ţádosti a jejích nezbytných náleţitostech tak, aby byly pokud moţno v co největší míře eliminovány 
případy, kdy projektová ţádost nesplní formální podmínky. 
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5 Vyhodnocení 
realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE 

5.1 Identifikace rizik / bariér realizace finančního 
nástroje JESSICA/JEREMIE 

Na základě výsledků socioekonomické analýzy, evaluace OPPK a právní analýzy jsme identifikovali 
následující rizika / bariéry, které mohou nastat při přípravě implementace a realizaci finančních 
nástrojů JESSICA a JEREMIE na území regionu soudrţnosti NUTS II Praha: 

 Finanční rizika. 

 Nízká absorpční kapacita. 

 Omezené časové období pro zavedení JESSICA/JEREMIE. 

 Chybné nastavení implementační struktury. 

 Chybějící zkušenosti řídícího orgánu. 

 Nedostatečná zkušenost příjemců s řízením projektů obdobného typu. 

Do identifikace rizik a jejich vypořádání jsme zahrnuli následující aspekty: 

 Popis rizika – pojmenování rizika včetně jeho bliţší charakteristiky a odůvodnění, proč by 
mohlo nastat. 

 Závaţnost – míra vlivu na moţné změny oproti ţádoucímu/očekávanému průběhu 
implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE; rozeznáváme nízkou, střední a vysokou 
závaţnost. 

- Nízká – neovlivní významně průběh implementace finančního nástroje, riziko je třeba 
řešit na niţší manaţerské/rozhodovací úrovni ŘO 

- Střední – částečně můţe ovlivnit průběh a úspěšnost implementace finančního nástroje, 
riziko je třeba řešit na střední manaţerské/rozhodovací úrovni ŘO 

- Vysoká – zásadním způsobem ovlivní průběh a úspěšnost implementace finančního 
nástroje, riziko je třeba řešit na nejvyšší manaţerské/rozhodovací úrovni ŘO, příp. na 
národní úrovni 

 Pravděpodobnost výskytu – vyjádření míry, nakolik povaţujeme dané riziko za 
pravděpodobné při implementaci finančního nástroje JESSICA/JEREMIE; rozeznáváme 
nízkou, střední a vysokou pravděpodobnost výskytu. 

- Nízká – někdy se můţe vyskytnout, ale není to pravděpodobné 
- Střední – můţe se vyskytnout 
- Vysoká – pravděpodobně se vyskytne 

 Opatření ke zmírnění/nápravě – slovní popis kroků nebo opatření, které mohou moţnost 
výskytu či dopad rizika eliminovat nebo zmírnit. 

 Vlastník rizika – subjekt, který můţe riziko eliminovat nebo řešit. 
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5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika 

Finanční rizika 

Nedostatek volných (nezasmluvněných) 

finančních prostředků pro finanční nástroj 

JESSICA/JEREMIE 

V OPPK jsou alokované prostředky v některých 

oblastech podpory kompletně vyčerpány (2.2) nebo 

nejsou disponibilní v dostatečném objemu. 

Vysoká Střední Spíše neţ riziko je třeba vnímat tento bod jako bariéru pro 

rozsah vyuţití tohoto finančního nástroje ve stávajícím 

programovacím období. 

Na úrovni ŘO je řešením omezená moţnost realokací napříč 

prioritními osami (pro finanční nástroj JESSICA připadá 

v úvahu realokace z PO 3 do PO 2, případně PO 1), případně 

vyuţití rezerv vytvořených pro pokrytí kurzových rizik. 

Volné prostředky je moţné doplnit z rozpočtu HMP. 

Doporučujeme proto zařadit UDF (případně fond JEREMIE) na 

rozpis investičních akcí, které budou podpořeny z kapitálového 

rozpočtu HMP. 

ŘO 

Finanční rizika 

Neochota převést disponibilní prostředky pro 

finanční nástroj JESSICA/JEREMIE 

Vzhledem k aktuálnímu stavu čerpání a dalším 

okolnostem můţe nastat situace, ţe monitorovací 

výbor, který schvaluje převod prostředků z operačního 

programu do UDF (případně holdingového fondu) 

nebude ochoten (např. z politických důvodů) takovou 

změnu schválit. 

Vysoká Střední Důleţitým opatřením je zajistit dostatečnou komunikaci ze 

strany ŘO vůči Společnému monitorovacímu výboru včetně 

předjednání. Rovněţ doporučujeme podpořit argumentaci pro 

schválení převodu např. prostřednictvím přípravy pilotních 

projektů. 

ŘO 
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5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika 

Nízká absorpční kapacita 

Nedostatečná absorpční kapacita finančního 
nástroje JESSICA/JEREMIE způsobená 

chybným či zkresleným vnímáním tohoto 

nástroje ze strany potenciálních příjemců 
Dosud neexistuje konkrétní představa o tom, zdali 

existuje dostatečné mnoţství projektů a oprávněných 

ţadatelů na vyuţití tohoto finančního nástroje.  
Potenciální příjemce zvyklé na čerpání dotací můţe 

odradit jiná forma podpory, se kterou dosud nemají 

zkušenosti a jejímţ podmínkám a výhodám 
neporozumějí. 

Vysoká Střední Pro zajištění dostatečné absorpční kapacity doporučujeme 
vytipovat pilotní projekty zaměřené na podporu vhodných 

aktivit (např. brownfields), včetně oprávněných příjemců 

podpory, u kterých doporučujeme provést ověření zájmu 
oprávněných příjemců (u pilotních projektů), ţe mají zájem o 

realizaci projektů s touto formou podpory. 

Součástí opatření zaměřených na zajištění dostatečné absorpční 
kapacity by měly být: 

 informační kampaň v otázkách výhod finančního nástroje 

JESSICA (i ve vztahu ke zbývající alokaci OPPK a důvodů pro 
realokace); 

 průzkum poptávky po zájmu o správcovství UDF (včetně 

splnění obecných předpokladů na správce UDF zahrnujících 
přípravu pilotních projektů – blíţe viz kapitoly 8.2 a 9.6). 

ŘO 

Nízká absorpční kapacita 

Neschopnost příjemců/partnerů připravit 

odpovídající projekty 
Projekty JESSICA/JEREMIE jsou svým nastavením a 
fungování odlišné od projektů, které byly dosud ze 
strany příjemců dotací realizovány, byť podobně 
tematicky zaměřené. 
Projekty typu JESSICA mají prvky projektů 
realizovaných na základě subdodavatelských smluv a 
tzv. PPP projektů. 
Sestavit projekt pro JESSICA/JEREMIE vyţaduje 
nový přístup v myšlení, vytvoření reálného partnerství 
či projektu, který bude fungovat částečně na komerční 
bázi. 

Střední Střední Příjemcům, případně dalším zainteresovaným subjektům 

(správce UDF) doporučujeme zajistit součinnost a plnou 

informační podporu, zejména při nastavení projektů a formou 

Best Practices (vzorových projektů). 

Dle míry zkušeností ţadatelů je rovněţ vhodné vyuţít sluţeb 

poradců při nastavování projektů. 

ŘO/UDF 
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5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika 

Omezené časové období pro zavedení JESSICA/JEREMIE 

Časová náročnost ustavení implementační 

struktury s ohledem na harmonogram 

realizace programovacího období vedoucí k 

tomu, ţe se nestihnou prostředky přidělit 

projektům do konce programovacího období 

Nastavení implementační struktury je časově značně 

náročné: 

 Na straně implementace je třeba mj. provést 

realokaci prostředků, schválení přesunu 

monitorovacím výborem, vytvoření investiční 

strategie, ustavení fondu rozvoje měst včetně 

konkrétních podmínek poskytnutí podpory. 

 Na straně ţadatelů je třeba připravit projekty 

(zajistit partnerství, územní rozhodnutí, stavební 

povolení, zajistit doplňující financování atd.). Lze 

předpokládat, ţe ţadatelé nebudou tyto kroky 

realizovat zcela paralelně s nastavením 

implementační struktury, ale spíše budou vyčkávat 

aţ na konkrétní podmínky finančních nástrojů, čili 

spíše naváţí na předchozí krok; 

 Další čas je třeba započíst na výběr projektů, tedy 

vlastní proces hodnocení. 

 Časový rámec daný pro předchozí tři body je přitom 

limitován v souladu s pravidlem n+ 2 do konce roku 

2015. 

Střední Střední Součástí této Studie je nastavení akčního plánu včetně 

harmonogramu i s ohledem na moţná rizika vyplývající z časové 

náročnosti. Proto doporučujeme vyvinout maximální úsilí pro 

jeho dodrţení. 

Zároveň doporučujeme poskytnout dostatečnou podporu a 

informovanost potenciálním ţadatelům tak, aby mohli zahájit 

přípravu projektů paralelně s ustavením implementační 

struktury. 

ŘO 
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5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika 

Chybné nastavení implementační struktury 

Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou 

Při nastavení podmínek finančního nástroje 

JESSICA/JEREMIE můţe dojít k situaci, ţe pro 

podporu touto formou nebudou vybrány projekty, 

které příjemci budou mít zájem realizovat. Tato 

skutečnost by mohla mít za následek nedostatečný 

zájem ze strany příjemců, a tím by došlo k nevyčerpání 

prostředků z fondu, které by se musely vrátit zpět 

Evropské komisi. 

Střední Střední Doporučujeme zváţit typ podporovaných aktivit v rámci 

JESSICA/JEREMIE v návaznosti na oprávněné příjemce. 

V případě podpory pro oblasti urbánního rozvoje, jejichţ nositeli 

jsou z velké části také soukromé subjekty (brownfields), 

doporučujeme rozšířit okruh oprávněných příjemců v příslušné 

oblasti podpory na tuto skupinu (podle vybraných CZ-NACE). 

Doporučujeme vybrat a připravit pilotní projekty a jejich 

nositele zapojit do procesu nastavení podmínek, aby nedošlo 

k tomu, ţe nastavená pravidla neumoţní jejich realizaci. 

Zároveň je nutné zajistit takovou komunikační platformu, která 

zajistí dostatečnou informovanost potenciálních příjemců o 

průběhu implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE 

v Praze. 

ŘO/UDF 

Chybějící zkušenosti řídícího orgánu 

Jedná se o nový způsob vyuţití prostředků ze 

strukturálních fondů EU, u něhoţ dosud nejsou jasné 

podmínky fungování. Tato skutečnost se můţe odrazit 

v pasivním přístupu k tomuto tématu, coţ můţe být 

způsobeno jednak obavou z neznámé problematiky či 

nedostatečnou informovaností. 

Vysoká Střední Doporučujeme, aby se ŘO obrátil na Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR, které má koordinační roli jako národní orgán pro 

koordinaci (NOK). NOK by měl ŘO poskytnout informační a 

koordinační podporu a zajistit řešení těch otázek, které přesahují 

jeho kompetence. 

Dále doporučujeme při nastavování finančního nástroje 

spolupracovat a čerpat zkušenosti od ROP Moravskoslezsko. 

ŘO 
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5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika 

Nedostatečná zkušenost příjemců s řízením projektů obdobného typu 

Finanční nástroj JESSICA představuje nový způsob 

financování projektů, který vyţaduje odlišný přístup k 

řízení projektů ze strany příjemců, zejména z důvodu, 

ţe by se mělo jednat o projekty, při jejichţ realizaci 

spolupracují soukromí partneři s veřejnými, případně 

jsou projekty realizovány z různých zdrojů financování 

apod. 

Pokud nebude řízení projektů věnována dostatečná 

pozornost, můţe docházet k situacím, ţe projekty 

nebudou úspěšně realizovány a prostředky poskytnuté 

z fondu rozvoje měst nebudou vraceny zpět. 

Střední Střední Výzvy zaměřené na financování projektů prostřednictvím 

nástroje JESSICA budou vyţadovat specifickou informační 

kampaň a srozumitelnou dokumentaci (příručku pro ţadatele) 

obsahující specifika tohoto finančního nástroje. 

V průběhu realizace projektů bude vhodné poskytnout 

příjemcům podporu při řízení, a to ze strany fondu rozvoje měst 

i řídícího orgánu. 

ŘO/UDF 

 

  



Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha  

PwC  Strana 41 ze 75 
 

 

5 Vyhodnocení realizovatelnosti finančního 
nástroje JESSICA/ JEREMIE (pokračování) 

Popis rizika Závaţnost 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Opatření ke zmírnění/nápravě 

Vlastník 

rizika8 

Legislativní a procesní překáţky 

Pokud bude příjemcem podpory prostřednictvím 

nástroje JESSICA HMP nebo jeho městská část, bude 

nezbytné, aby na poskytnutí návratné finanční pomoci 

vypsaly veřejnou zakázku. Teprve v případě, ţe 

nabídka, připravená a podaná UDF, bude 

vyhodnocena jako nejvýhodnější, bude poskytnuta 

podpora z UDF pro tuto městskou část. 

 

Tento proces je upraven povinnými zákonnými 

lhůtami dle ZVZ, coţ můţe proces poskytování 

podpory (a v důsledku toho čerpání OPPK) zpomalit. 

 

Nutnost přípravy VZ na financování v kombinaci 

s přípravou projektu a podáním ţádosti můţe odradit 

některé městské části, a tedy sníţit absorpční kapacitu. 

  

Vysoká Střední Pro zajištění dostatečné absorpční kapacity 

doporučujeme rozšířit okruh příjemců oblasti 

podpory 2.1 o soukromé subjekty (např. 

MSP), kteří by se tak stali nositelem projektů 

zaměřených na městský rozvoj. 

Rozšíření příjemců by zachovalo přístup 

podnikatelů k podpoře z OPPK, v případě, ţe 

by zajištění dostatečného objemu finančních 

prostředků v UDF bylo dosaţeno realokací 

z oblasti podpory zaměřené na podnikatele 

(např. oblast podpory 3.3). 

 

Dále doporučujeme provést právní posouzení 

moţnosti aplikace výjimky ze ZVZ pro HMP a 

jeho městské části. 

ŘO/UDF 

                                                             
8 Subjekt, který můţe riziko eliminovat nebo řešit. 
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nástroje JESSICA/ JEREMIE 
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5.2 Srovnávací analýza přínosů implementace 
finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE 

Cílem této implementační studie je ověřit, jaká varianta je pro region Praha nejvýhodnější 
v programovacím období 2007 - 2013, pokud vezmeme v úvahu aktuální stav čerpání OPPK a finanční 
a administrativní moţnosti ŘO. V úvahu přicházejí dvě varianty implementace finančního nástroje 
JESSICA/JEREMIE: 

1. V probíhajícím programovacím období bude implementován pouze finanční nástroj JESSICA. 
2. V probíhajícím programovacím období bude implementován pouze finanční nástroj JEREMIE. 

Variantu, ţe by oba nástroje byly implementovány současně, jsme vyloučili vzhledem k výši 
disponibilních prostředků. Objem finančních prostředků, který bude k dispozici pro implementaci 
finančního nástroje JESSICA/ JEREMIE (předběţná výše je cca 300 mil. Kč) postačuje na realizaci 
pouze jednoho z nich. Jako limitní hranice pro zřizování UDF je v zahraničních studiích uváděna 
částka 20 milionů EUR. Fondy jsou zpravidla zřizovány ve vyšších objemech, neţ je tento limit (např. 
cca 500 mil. Kč v NUTS II Moravskoslezsko, který svým rozsahem patří spíše k menším fondům). 

Proto povaţujeme tento objem za limitní částku na zabezpečení chodu jednoho rozvojového fondu 
z hlediska efektivity po započítání administrativních poplatků. 

Výběr nástroje vhodného pro pilotní implementaci jsme provedli na základě porovnání výhod 
a nevýhod implementace finančního nástroje JESSICA a JEREMIE, které je znázorněno na Obrázku 6. 
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JESSICA JEREMIE

Lze vyuţít zkušenosti z 
regionu NUTS II 
Moravskoslezsko
V regionu HMP byly 
identifikovány projekty, 
které je vhodné touto 
formou podpořit
Podpora můţe zahrnout 
veřejnoprávní subjekty i 
MSP (při úpravě podmínek)
Do PO 2 byly předkládány 
kvalitnější projektové 
ţádosti

Můţe přispět k udrţení 
inovačních firem v regionu 
HMP
Má potenciál pro vytvoření 
platformy pro setkání 
zájemců o rizikový kapitál, 
která chybí v celé ČR
Můţe zvýšit atraktivitu a 
absorpční kapacitu PO 3

Výhody

Nevýhody

Nutnost provést změny 
Operačního programu 

Nedokáţe pojmout podporu 
veřejnoprávních subjektů 
(HMP a jeho městské části), 
určenou na rozvojové 
projekty města
Absorpční kapacita při 
omezeném typu 
potenciálních příjemců můţe 
být nedostatečná
Existuje riziko vysokého 
poměru nekvalitních 
projektových ţádostí 
předkládaných ze strany 
MSP
V ČR neexistuje s tímto 
nástrojem zkušenost
Nutnost provést změny 
Operačního programu

 

Obrázek 6: Výhody a nevýhody implementace finančních nástrojů JESSICA a JEREMIE 

Je třeba vzít v úvahu, ţe pokud region Praha bude implementovat finanční nástroje v programovacím 
období 2007 – 2013, půjde o způsob dočerpání stávající alokace OPPK formou poskytování jiného typu 
podpory neţ dosud. 

Při implementaci finančního nástroje JESSICA bude moţné vyuţít zkušenosti z regionu NUTS II 
Moravskoslezsko, coţ při časovém omezení stávajícího programovacího období zvyšuje šance na 
eliminaci rizik spojených s chybějícími zkušenostmi ŘO a potenciálních příjemců s tímto typem 
projektů.  
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nástroje JESSICA/ JEREMIE 
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Finanční nástroj JESSICA také představuje prostor pro širší spektrum potenciálních příjemců (při 
změně operačního programu); nástroj JEREMIE je vhodný pouze pro podnikatelské subjekty. 

Jak vyplývá z analýzy ţadatelů a příjemců v OPPK, do prioritní osy 2, která by byla předmětná pro 
realizaci nástroje JESSICA, byly předkládány projektové ţádosti s niţší chybovostí, zatímco projektové 
ţádosti v prioritní ose 3 vykazovaly vysokou míru neúspěšnosti zejména z hlediska nenaplnění 
formálních náleţitostí. 

Zásadním přínosem finančního nástroje JEREMIE by bylo vytvoření prostředí pro podporu 
podnikatelských subjektů zejména prostřednictvím rizikového kapitálu. To je nástroj, který v prostředí 
ČR chybí na celonárodní úrovni. Proto bude význam tohoto nástroje klíčový zejména v programovacím 
období 2012 - 2020. 

Obě varianty (pouze JESSICA nebo pouze JEREMIE) vyţadují provedení změny operačního programu, 
a to jednak vzhledem k nutným realokacím finančních prostředků a dále, pokud to bude ţádoucí, 
rozšíření okruhu potenciálních příjemců v prioritní ose 2 o podnikatelské subjekty (MSP) v případě 
vyuţití finančního nástroje JESSICA. (Více o změnách v operačním programu a programovací 
dokumentaci viz v kapitole 9.2). 

Při zváţení všech předností a nevýhod jsme dospěli k závěru, ţe pro implementaci 
v tomto programovacím období je nejvýhodnější první varianta, tj. implementace 
finančního nástroje JESSICA. 

Finanční nástroj JEREMIE nebyl prozatím v České republice realizován, proto 
doporučujeme rozpracovat moţnosti jeho implementace po roce 2013 (tj. v dalším 
programovacím období). 

5.2.1  Závěry srovnávací analýzy – doporučení finančního 
nástroje pro financování v OPPK 

Ze srovnávací analýzy, která se opírá o výsledky rámcové evaluace OPPK a socioekonomické analýzy, 
vyplývají následující zjištění: 

 Při přípravě implementace finančních nástrojů v probíhajícím programovacím období 2007 – 
2013 musíme brát v úvahu aktuální stav čerpání OPPK a časový harmonogram. 

 Variantu implementace obou finančních nástrojů nedoporučujeme zejména s ohledem na to, ţe 
objem disponibilních finančních prostředků v OPPK odpovídá velikosti pouze jednoho 
finančního nástroje. 

 Komplexnější podporu poskytuje finanční nástroj JESSICA, z něhoţ lze podpořit i podnikatelské 
subjekty (u projektů zaměřených na rozvoj městského prostředí). Finanční nástroj JESSICA je 
vhodnější pro pilotní implementaci, neboť lze vyuţít zkušeností z ostatních regionů soudrţnosti 
(zejména Moravskoslezsko). 

 Finanční nástroj JEREMIE doporučujeme rozpracovat pro implementaci v rámci 
programovacího období 2014 – 2020. 

Na základě výsledků srovnávací analýzy v dalších částech této studie rozpracujeme 
pouze variantu implementace finančního nástroje JESSICA.  
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5.2.2 Porovnání mechanismu fungování finančního nástroje 
JESSICA s projekty PPP 

Finanční nástroj JESSICA je protipólem financování projektů prostřednictvím PPP. Při tomto typu 
partnerství je nejčastější model, kdyţ město (případně jiný veřejnoprávní subjekt) vlastní pozemky, na 
kterých soukromý subjekt realizuje investici a město ji postupně splácí ze svého rozpočtu (jedná se 
o formu skrytého zadluţení). Další variantu splacení investice představuje moţnost soukromého 
subjektu vybírat poplatky od koncových uţivatelů (např. občanů), které splatí jeho investici a budou 
tvořit jeho zisk (např. v případě vybudování parkovacího domu formou PPP od majitele vozidel). Tento 
typ projektů je upraven koncesním zákonem (Zákon č. Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách 
a koncesním řízení, ve znění pozdějších předpisů). 

Finanční nástroj JESSICA nabízí více moţných scénářů. Nositelem tohoto projektu můţe být jak 
veřejnoprávní subjekt (město, městská část, případně kraj), tak soukromý subjekt. 

Pokud bude projekt realizován veřejnoprávním subjektem (tj. vlastníkem pozemku, který bude 
budovat nějakou investici), soukromý sektor se na projektu můţe podílet následujícími způsoby: 

 formou příspěvku z UDF (pokud správce UDF, kterým bude soukromý subjekt, přispěje na 
projekt vlastními zdroji); 

 jako nájemce objektu, který bude veřejnoprávnímu subjektu platit nájemné (tj. opačný postup 
neţ u PPP). 

U projektů, jejichţ nositelem je soukromý subjekt, se model spolupráce se soukromým sektorem bude 
blíţit PPP. Soukromý subjekt bude realizovat projekt zaměřený na rozvoj městských oblastí, jehoţ 
realizace je v zájmu města. Veřejnoprávní subjekt (město, městská část) se na projektu můţe účastnit 
např. formou platby nájemného soukromému subjektu za uţívání těchto prostor. Další spolupráce 
s veřejným subjektem můţe nastat v případě, kdy soukromý subjekt zajistí poskytování sluţeb, které 
jsou ve veřejném zájmu (např. umístěním neziskových sociálně orientovaných sluţeb ve vybudovaném 
administrativně-obchodním komplexu). 
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6.1 Veřejná podpora 

Při vyuţívání nástroje finančního inţenýrství JESSICA je poskytovatel (v tomto případě Hlavní město 
Praha) povinen dodrţovat obecná pravidla o veřejné podpoře. Platí, ţe JESSICA je veřejnou 
podporou, avšak dovolenou9. 

Hlavní město Praha je řídícím orgánem v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o hlavním městě“) neobsahuje specifické podmínky pro přijímání, resp. poskytování 
dotací. Hlavní město Praha a městské části jsou povinny chránit majetek a sledovat včasné a řádné 
plnění závazků (viz ustanovení § 35 zákona o hlavním městě k úpravě hospodaření hlavního města 
Praha). Tato obecná pravidla se rovněţ vztahují i na vyuţití finančních nástrojů jako formy návratné 
peněţní výpomoci. 

Dle ustanovení § 35 odst. 6 zákona o hlavním městě Praze hlavní město ani jeho městské části nesmí 
ručit za závazky fyzických či právnických osob, vyjma závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, 
jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici uskutečňovanou s finanční podporou ze státního 
rozpočtu, státních fondů nebo Národního fondu10. Pro splnění výjimky ze zákazu poskytování ručení 
za závazky tak musí být splněny podmínky: 

 Existence smlouvy o úvěru (tj. nikoliv smlouva o půjčce či výpůjčce); 

 Určení peněţních prostředků k investování (účel investování, např. investice do majetku, na 
tvorbu pracovních míst atd. zákon nespecifikuje); 

 Existence finanční podpory z veřejných fondů.  

V případě poskytování záruk při pouţívání nástroje JESSICA tak lze předpokládat splnění všech výše 
uvedených podmínek. 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme k dalšímu posouzení problematiku dotace 
jako nedovolené veřejné podpory z pohledu komerčních bank jako správců UDF. 

6.2 Veřejné zakázky 

Poskytování veřejných zakázek hlavním městem Prahou není zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) specificky 
omezeno. Zákon o veřejných zakázkách ani pro tento typ subjektu nestanoví speciální pravidla. 

  

                                                             
9 Veřejná podpora bez oznamovací povinnosti.  
10 Národní fond, inter alia, obsahuje rovněţ peněţní prostředky, které svěřuje Evropská unie České republice k 
realizaci programů nebo projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie (viz § 37 zákona o velkých 
rozpočtových pravidlech). 
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Vzhledem k rozsahu analýzy se stručně věnujeme dvěma otázkám: 

a) Výjimka z povinnosti vyhlásit veřejnou zakázku podle zákona o veřejných zakázkách 

Výjimka z povinnosti postupovat při zadávání veřejných zakázek při vyuţití nástroje JESSICA podle 
zákona o veřejných zakázkách spočívá v aplikaci ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona. 
Dle dané výjimky veřejný zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku, pokud poskytovatel 
má v dané osobě výlučná majetková práva (tj. disponuje veškerými hlasovacími právy nebo tato osoba 
má právo hospodařit s majetkem zadavatele, nemá vlastní majetek a kontrolu nad touto osobou 
vykonává výlučně veřejný zadavatel). 

Uvedené ustanovení tedy uvádí příkladným výčtem podmínky pro posouzení, zda veřejný zadavatel má 
výlučná majetková práva v dané osobě.  

 
Jedná se zejména o situace, kdy:  

a) veřejný zadavatel disponuje veškerými hlasovacími právy v dané osobě, nebo 

b) taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek  
a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad danou osobu.  

Z konstrukce podmínek uvedených výše je zřejmé, ţe postačuje, aby byla splněna pouze jedna 
z uvedených charakteristik (viz pouţití spojky „nebo“ s čárkou vyjadřuje dle Legislativních pravidel 
vlády varianty). 

 
Pro přehlednost níţe uvádíme znázornění podmínek, které je nutné pro aplikaci výjimky nutné splnit.  
Jedná se o: 

 
1. výlučná majetková práva 

a. Dispozice veškerými hlasovacími právy nebo 
b. Hospodaření s majetkem zadavatele, absence vlastního majetku osoby a výkon 

kontroly nad danou osobou 
2. výkon podstatné části své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele. 

 

Výše uvedená výjimka, resp. povinnost vyhlásit veřejnou zakázku podle zákona o veřejných zakázkách, 
byla testována na následujících zvaţovaných variantách (podobách) zapojení holdingového fondu 
vyuţití finančního nástroje JESSICA: 

1. Evropská investiční banka 

V souladu s prováděcím nařízením11 lze zadat zakázku k uskutečňování operací holdingového fondu 
přímo Evropské investiční bance (dále jen „EIB“). Při přímém zadání zakázky EIB se 
zákon o veřejných zakázkách nepouţije, postupuje se podle čl. 44 odst. 2 písm. c) prováděcího 
nařízení, který představuje výjimku sui genesis z aplikace zákona o veřejných zakázkách.   

                                                             
11  Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ve znění pozdějších předpisů.  
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2. komerční banka (česká i zahraniční) 

V souladu s čl. 44 odst. 2 písm. a) prováděcího nařízení lze poskytováním činností holdingového fondu 
pověřit rovněţ i třetí osobu, a to v souladu s platnou legislativou pro zadávání veřejných zakázek.  

V případě komerčních bank lze předpokládat nesplnění podmínek pro aplikaci výjimky 
dle ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, coţ by mělo za následek povinnost 
postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. 

Předmětnou výjimku je moţné aplikovat pouze v případě tzv. in house zakázek, tj. zakázek, kdy 
osoba poskytující sluţbu pro veřejného zadavatele je materiálně povaţována za součást struktury 
veřejného zadavatele, ale je formálně právně a ekonomicky oddělena od veřejného zadavatele. 

V případě, ţe by třetí osobou pověřenou řízením fondu měla být organizace, která je 
součástí struktury HMP v souladu s předchozím bodem, doporučujeme aplikovatelnost 
výjimky pro in house zakázky prověřit ad hoc, tzn. pro tuto konkrétní organizaci. 

b) Pouţití zákona o veřejných zakázkách ve specifických případech 

Zákon o veřejných zakázkách musí být aplikován na všech úrovních implementace nástroje 
JESSICA vţdy, kdy jsou splněny podmínky zákona o veřejných zakázkách pro jeho aplikaci (se 
zohledněním výše uvedené výjimky).  

Hlavní město Praha je veřejným zadavatelem dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných 
zakázkách; proto je třeba i při poskytování sluţeb či jiných činností (např. poradenské sluţby, úvěrové 
nástroje) ve prospěch hlavního města Praha při implementaci nástroje JESSICA sledovat 
překročení hranice pro povinnost vyhlásit a zadat veřejnou zakázku příslušného typu 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

S ohledem na výše uvedené doporučujeme k dalšímu posouzení aplikaci zákona 
o veřejných zakázkách v případě, ţe příjemcem dotace je hlavní město Praha nebo jeho 
městská část. 
 

6.3 Posouzení vztahu zákona o malých rozpočtových 
pravidlech a velkých rozpočtových pravidlech 

Poskytnutím peněţních prostředků řídícímu orgánu ve formě dotace tyto peněţní prostředky jiţ nelze 
povaţovat za peněţní prostředky státní pokladny dle § 3 písm. h) zákona o velkých 
rozpočtových pravidlech. Uvedené tedy znamená, ţe na poskytnutí peněţních prostředků se jiţ 
nevztahují omezující podmínky pro nakládání s peněţními prostředky státní pokladny (např. drţení 
prostředků jen na bankovních účtech v České republice). 

Ministerstvo pro místní rozvoj jako orgán poskytující peněţní prostředky, je oprávněno vůči 
řídícímu orgánu (HMP) uplatnit kontrolní, resp. sankční mechanizmy při nedodrţení podmínek 
jejich pouţití (rovněţ viz ustanovení § 118 odst. 2 zákona o hlavním městě, dle kterého je při výkonu 
přenesené působnosti hlavní město podřízeno příslušnému ministerstvu).   
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S ohledem na výše uvedené doporučujeme k dalšímu posouzení formu poskytnutí 
dotace Ministerstvem pro místní rozvoj (zejména zda se jedná o poskytnutí dotace podle 
§ 14 zákona o velkých rozpočtových pravidlech nebo o poskytnutí dotace dle § 19 zákona 
o velkých rozpočtových pravidlech). 

Poskytnutí dotace ve formě návratné finanční výpomoci hlavním městem Prahou příjemci 
se však řídí zákonem o malých rozpočtových pravidlech a poskytnuté dotace tvoří příjem 
hlavního města Praha v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. f) zákona o malých rozpočtových 
pravidlech. Vůči konečnému příjemci, v případě nesplnění podmínek poskytnutí dotace, mohou být 
uplatněny sankční mechanizmy podle uvedeného zákona a souvisejících předpisů (např. správní řád, 
jehoţ aplikaci při výkonu přenesené působnosti výslovně předpokládá ustanovení § 119 zákona 
o hlavním městě).  

S ohledem na výše uvedené doporučujeme k dalšímu posouzení problematiku přezkumu 
rozhodnutí hlavního města Praha o poskytnutí dotace z pohledu zákona o hlavním 
městě. 

Na základě tohoto rámcového posouzení jsme neidentifikovali ţádné zásadní legislativní rizikové 
oblasti pro implementaci finančních nástrojů JESSICA/JEREMIE. Pokud bude schválena 
implementace finančního nástroje JESSICA, tak jak navrhuje tato studie, doporučujeme k hlubšímu 
posouzení výše uvedené právní otázky uvedené v rámci jednotlivých okruhů.  
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V této kapitole navrhujeme vhodné tematické zaměření podpory a základní pravidla, která je třeba při 
implementaci finančního nástroje JESSICA respektovat. 

7.1 Srovnávací analýza jednotlivých témat zaměření 
nástroje JESSICA v Praze 

Ze závěrů socioekonomické analýzy vyplývají níţe uvedené okruhy projektů, které lze podpořit z OPPK 
s vyuţitím finančního nástroje JESSICA. Tyto okruhy vycházejí z šesti základních témat projektů 
rozvoje městských regionů vhodných k podpoře poskytované formou finančního nástroje JESSICA 
v programovacím období 2007 – 2013, uvedených v kapitole 2.2. 

 Z oblasti podpory 1.1 

 parkovací plochy v objektech, parkovací domy. 

 Z oblasti podpory 2.1 

 revitalizace sídlištní zeleně v kombinaci s regenerací území; 

 revitalizace brownfields; 

 cestovní ruch (vyuţití opuštěných objektů pro oblast cestovního ruchu). 

 Z oblasti podpory 2.2 

 zvýšení energetické účinnosti objektů (např. vyuţití tepelných čerpadel, solárních systémů 
ve veřejně přístupných objektech). 

 druhotné zpracování odpadů (vyuţití odpadního tepla). 

Následující přehled vychází z našich dosavadních zkušeností s poradenstvím v oblasti implementace 
nástroje JESSICA12 a obsahuje obecná kritéria, podle kterých lze posuzovat projekty z uvedených 
tematických kategorií z hlediska vhodnosti vyuţití finanční nástroj JESSICA. Konkrétní parametry je 
třeba posuzovat individuálně v rámci kaţdého z připravovaných / předloţených projektů. 

  

                                                             
12 Studie proveditelnosti implementace nástroje finančního řízení JESSICA v podmínkách České republiky na 
programovací období 2007 – 2013 (MMR, 2010). 
Evaluační studie „Implementace finančního nástroje JESSICA v Moravskoslezsku“ (EIB, 2009). 
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Název kritéria Komentář 

Zkušenost s daným 
typem projektů při 
financování formou 
JESSICA 

V rámci tohoto kritéria posuzujeme, jestli existují tzv. Best Practices pro financování 
tohoto typu projektů formou finančního nástroje JESSICA, a to zejména v rámci ČR 
(NUTS II Moravskoslezsko). Pro pilotní implementaci nástroje JESSICA 
doporučujeme vybrat takové zaměření projektů, které se pro financování 
prostřednictvím nástroje JESSICA jiţ osvědčilo. 
Tento přístup vyţaduje i časový harmonogram implementace JESSICA, kdy bude 
třeba preferovat projekty více připravené k realizaci, nikoli generovat zcela nové 
projektové záměry. 

Rozvoj deprivovaných 
zón 

Toto kritérium je součástí nařízení EK. Proto u jednotlivých témat projektů 
posuzujeme, zda je projekt zaměřen na komplexní řešení rozvoje deprivovaných zón 
na území města nebo pouze na dílčí řešení (které bude mít např. dopad pouze na 
jeden objekt). Pokud je projekt komplexnějšího charakteru, je to pro pouţití nástroje 
JESSICA vhodnější. 

Schopnost projektu 
generovat příjmy pro 
účely uhrazení úvěru 

Toto kritérium je rovněţ součástí nařízení EK. V jeho rámci posuzujeme, jaký 
potenciál generovat příjmy má konkrétní tematická oblast. Splnění tohoto kritéria je 
důleţité vzhledem k tomu, ţe se v rámci finančního nástroje JESSICA nejedná a 
klasickou dotaci, ale o prostředky, které budou muset být vráceny. 

Podpora v rámci OPPK 

V rámci tohoto kritéria rozlišujeme projekty, které jsou přímo podporovány v rámci 
aktivit dané oblasti podpory, a projekty, které jsou podporovány pouze okrajově nebo 
ve spojení s další přímo podporovanou aktivitou. Protoţe spuštění finančního 
nástroje JESSICA bude pravděpodobně vyţadovat realokace v rámci oblastí podpory, 
povaţujeme za vhodnější podporu projektů, jejichţ podpora je v OPPK zahrnuta 
přímo. 

Zbývající alokace v 
rámci příslušné oblasti 
podpory OPPK 

Z evaluace OPPK vyplývá různá výše zbývajících finančních prostředků v jednotlivých 
oblastech podpory. Předpokládáme schůdnější argumentaci pro realokaci do oblastí 
podpory, kde nebyly kompletně vyčerpány alokované zdroje. 

Zařazení projektu 
v SPRM 

Toto kritérium je součástí nařízení EK. Ačkoli Praha nemusí mít IPRM, tuto funkci 
plní její hlavní strategický dokument (SPRM). Projekty zařazené mezi priority v rámci 
SPRM povaţujeme pro podporu prostřednictvím nástroje JESSICA za průchodnější. 

Tabulka 9: Charakteristika kritérií pro srovnávací analýzu 

Tabulky 10 aţ 11 obsahují porovnání identifikovaných tematických okruhů projektů v rámci 
relevantních oblastí podpory v OPPK podle výše těchto z hlediska předností a nevýhod, a to podle výše 
popsaných principů. 
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Oblast podpory 1.1 - Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy 

Zaměření 
projektu 

Parkovací plochy v objektech, parkovací domy 

Přednosti 

Moţnost vyuţít existující zkušenosti s financováním tohoto typu prostřednictvím PPP 

Obecný nedostatek parkovacích kapacit v Praze 

Schopnost tohoto typu projektů generovat stabilní příjmy pro účely uhrazení úvěru 
(pronájem parkovacích míst) 

Moţnost začlenění projektu do širší koncepce řešení dopravy v klidu v Praze 

Vyšší alokace finančních zdrojů zbývající v oblasti podpory 1.1 (menší potřeba realokovat 
finanční prostředky) 

Jedna z priorit SPRM 

Nevýhody 

Chybějící zkušenost s tímto typem projektů v rámci iniciativy JESSICA, nevhodnost pro 
pilotní financování prostřednictvím nástroje JESSICA 

Zaměření podpory OPPK umoţňuje pojmout projekt pouze jako součást systému P+R, kde 
by zpoplatnění sniţovalo atraktivitu a efekt vyuţívání tohoto systému 

Vyšší poptávka po placeném parkování je v centrální části města 

Delší příprava projektů (majetkoprávní vztahy, riziko nesouhlasu obyvatel dotčených 
lokalit) 

Pouze nepřímá souvislost s rozvojem deprivovaných zón (málo komplexní zaměření) 

Doporučení 
TOTO TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ NENÍ VHODNÉ PRO OVĚŘENÍ 
IMPLEMENTACE FINANČNÍHO NÁSTROJE JESSICA V PROGRAMOVACÍM 
OBDOBÍ 2007 – 2013 

Tabulka 10: Vyhodnocení předností a nevýhod moţných projektů z oblasti podpory 1.1 pro 
financování prostřednictvím nástroje JESSICA  

Jak vyplývá z Tabulky 10, projekty zaměřené na řešení dopravy (resp. dopravy v klidu) nevycházejí 
z vyhodnocení předností a negativ jako vhodné. Ačkoliv jsme identifikovali několik stěţejních 
předností a předpokladů pro podporu tohoto zaměření projektů, vychází toto zaměření jako málo 
komplexní, s nejistým potenciálem pro generování příjmů ke krytí návratné pomoci. 

Nedostatkem komplexnosti rozumíme zejména začlenění projektu do systému P+R, které bez 
souvisejících aktivit (například posílení spojů do centra prostřednictvím ekologických dopravních 
prostředků) nezaručí dostatečnou atraktivitu pro uţivatele, kteří by parkovací místa vyuţívali i za 
poplatek. Tento typ projektů doporučujeme vyuţít v podmínkách programovacího období 2014 – 2020 
s vyuţitím zkušeností realizovaných v jiných městech (např. budování parkovacích domů formou PPP), 
případně i v Praze. 
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Oblast podpory 2.1 - Revitalizace a ochrana území 

Zaměření 
projektu 

Revitalizace sídlištní zeleně v rámci 
regenerace území 

Revitalizace brownfields 
Cestovní ruch (vyuţití opuštěných 
objektů/památek pro oblast cestovního 
ruchu) 

Přednosti 
  

Moţnost vybrat projekt jako komplexní součást 
řešení deprivovaných zón 

Typ projektu splňující cíle EK ve vztahu k vyuţití 
finančních nástrojů (sanace a dekontaminace 
bývalých průmyslových areálů) 

Typ projektu splňující cíle EK ve vztahu k vyuţití 
finančních nástrojů (udrţitelnost kulturních a 
architektonických památek) 

Priorita SPRM (ve spojitosti s regenerací sídlišť 
jako celku) 

Moţnost vyuţít zahraničních zkušeností (Best 
Practices) a z ostatních regionů NUTS II 
(Moravskoslezsko) pro vypracování pilotních 
projektů 

Některé objekty s historickou nebo památkovou 
hodnotou jsou součástí zmapování brownfields - 
včetně majetkoprávních vztahů a územních 
omezení 

  

Velké mnoţství lokalit zmapováno - včetně 
ekologických zátěţí, majetkoprávních vztahů a 
územních omezení (ÚPD), tzn. niţší hrozbu 
vícenákladů a zpoţdění časového harmonogramu 

Typ projektů schopných generovat příjmy pro 
účely uhrazení návratné pomoci (příjmy z 
pronájmu nebo z prodeje nemovitosti) 

  
Typ projektů schopných generovat příjmy pro 
účely uhrazení návratné pomoci (příjmy z 
pronájmu nebo z prodeje nemovitosti) 

Moţnost vybrat projekt jako komplexní součást 
řešení deprivovaných zón 

  

Potenciál pro dostatečnou absorpční kapacitu 
(dostatek projektů generujícících příjmy, pro něţ 
je podpora formou JESSICA vhodnější neţ 
formou dotace), velká škála projektů s 
přiměřenou investiční náročností ve vztahu k 
předpokládanému objemu finančních prostředků 

Moţnost vyuţít dosavadních zkušeností (Best 
Practices) a pro vypracování pilotních projektů  

  
Jedna z aktivit SPRM (zamezit devastaci 
bývalých průmyslových a provozních areálů) 

Priorita SPRM 
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Zaměření 
projektu 

Revitalizace sídlištní zeleně v rámci 
regenerace území 

Revitalizace brownfields 
Cestovní ruch (vyuţití opuštěných 
objektů/památek pro oblast cestovního 
ruchu) 

Nevýhody 

Zaměření, které samo o sobě negeneruje příjem 
pro účely splátek návratných prostředků, 
nutnost kombinace s dalšími aktivitami v rámci 
revitalizace sídlišť, obecně typ projektů 
vhodnější pro dotace 

Část vhodných lokalit/objektů ve vlastnictví 
soukromých subjektů vyvolávající nutnost změny 
OPPK (rozšíření okruhu oprávněných příjemců 
podpory) a vyţadující specifické zaměření 
projektů (rozvoj městských oblastí) tak, aby byly 
splněny podmínky pro JESSICA 

Část vhodných lokalit/objektů ve vlastnictví 
soukromých subjektů, nutnost změny OPPK 
(rozšíření okruhu oprávněných příjemců 
podpory) a vyţadující specifické zaměření 
projektů (rozvoj městských oblastí) tak, aby byly 
splněny podmínky pro JESSICA 

Převaţující typ příjemců neodpovídá 
stávajícímu vymezení oprávněných příjemců 
(soukromé subjekty, společenství vlastníků, 
bytová druţstva), nutnost změny OPPK a 
rozšíření okruhu oprávněných příjemců 
podpory 

Součástí zmapování brownfields není rozpočet 
ani kvalifikovaný odhad investiční náročnosti 

Památková ochrana u tohoto typu objektů 
vyţadující delší čas na přípravu projektu a 
omezující některé funkce vyuţití 

Nízká alokace finančních zdrojů zbývající v 
oblasti podpory 2.1 (větší potřeba realokovat 
finanční prostředky) 

Nízká alokace finančních zdrojů zbývající v 
oblasti podpory 2.1 (větší potřeba realokovat 
finanční prostředky) 

Nízká alokace finančních zdrojů zbývající v 
oblasti podpory 2.1 (větší potřeba realokovat 
finanční prostředky) 

Doporučení 

TOTO TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ NENÍ 
VHODNÉ PRO OVĚŘENÍ 
IMPLEMENTACE FINANČNÍHO 
NÁSTROJE JESSICA 
V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 – 
2013 

VHODNÉ TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ 
VHODNÉ TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ (jako 
součást regenerace brownfields) 

Tabulka 11: Vyhodnocení předností a nevýhod moţných projektů z oblasti podpory 2.1 pro financování prostřednictvím nástroje JESSICA 

Z projektů, které je moţné realizovat v oblasti podpory 2.1, se pro vyuţití finančního nástroje JESSICA ukazuje nejméně vhodnou revitalizace sídlištní zeleně, 
a to zejména z důvodu nastavení projektu tak, aby měl komplexní charakter, generoval dostatečné příjmy a splňoval podmínky podpory v rámci OPPK. 

Nejpříznivější poměr předností a nevýhod vykazují projekty zaměřené na revitalizaci brownfields a projekty zaměřené na vyuţití opuštěných objektů pro 
oblast cestovního ruchu, které s oblastí brownfields úzce souvisejí. Z analýzy moţných negativ u těchto projektů vyplývá několik faktorů, které doporučujeme 
vzít v úvahu tak, aby podpora těchto projektů formou JESSICA byla úspěšná. 
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Oblast podpory 2.2 - Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a přírodních zdrojů  

Zaměření 
projektu 

Zvýšení energetické účinnosti objektů 
Druhotné zpracování odpadů (vyuţití 
odpadního tepla) 

Přednosti 

Typ projektu splňující cíle EK ve vztahu k 
vyuţití finančních nástrojů  

Typ projektů schopných generovat příjmy pro 
účely uhrazení návratné pomoci (příjmy 
z vyuţití odpadního tepla) 

Dostatečná absorpční kapacita (stabilně vysoká 
poptávka po tomto typu projektů ze strany 
různého typu příjemců) 

  

Typ projektů schopných generovat příjmy pro 
účely uhrazení návratné pomoci (příjmy z 
energetických úspor)   

Moţnost vyuţít zahraničních zkušeností (např. 
UDF zaměřené na zateplování panelových 
domů) 

 

Nevýhody 

Chybějící zkušenost s tímto typem projektů v 
rámci iniciativy JESSICA v ČR, nevhodnost 
tohoto zaměření pro pilotní financování 
prostřednictvím nástroje JESSICA 

Chybějící zkušenost s tímto typem projektů v 
rámci iniciativy JESSICA v ČR, nevhodnost 
tohoto zaměření pro pilotní financování 
prostřednictvím nástroje JESSICA 

Nutnost koncipovat projekt jako menší lokální 
projekt, s jejichţ realizací není dostatek 
zkušeností 

Zcela vyčerpaná alokace oblasti podpory 2.2 pro 
projekty financovatelné formou dotace, potřeba 
realokovat finanční prostředky z jiných oblastí 
podpory 

Zcela vyčerpaná alokace oblasti podpory 2.2 pro 
projekty financovatelné formou dotace, potřeba 
realokovat finanční prostředky z jiných oblastí 
podpory 

Příjmy generované projektem jsou závislé na 
poptávce po teple (která jiţ nyní není 
dostatečná pro plné vytíţení centrální spalovny 
v Malešicích) 

V rámci OPPK jsou preferovány projekty 
týkající se veřejně přístupných budov - není 
zaručena schopnost tohoto typu projektu 
generovat příjmy, sloţitější nastavení 
partnerství veřejného sektoru jako vlastníka se 
soukromým sektorem 

Nutnost souladu s širší koncepcí odpadového 
hospodářství v Praze 

Pouze dílčí řešení rozvoje deprivovaných zón 
týkající se jednoho objektu (tento typ projektu 
nemá komplexní charakter ve vztahu k 
regeneraci deprivovaných zón, které jsou pro 
nástroj JESSICA vhodnější) 

Obecně dlouhá příprava takto zaměřených 
projektů (riziko nesouhlasu obyvatel dotčených 
lokalit, dlouhá projektová příprava včetně 
posouzení vlivu na ŢP apod.) 

Delší doba návratnosti finančních prostředků   

Doporučení 
TOTO TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ NENÍ VHODNÉ PRO OVĚŘENÍ IMPLEMENTACE 
FINANČNÍHO NÁSTROJE JESSICA V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2007 - 2013 

Tabulka 12: Vyhodnocení předností a nevýhod moţných projektů z oblasti podpory 2.2 pro financování 
prostřednictvím nástroje JESSICA  
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Dva moţné typy projektů spadajících do oblasti podpory 2.2 jsme vyhodnotili jako nevyhovující, neboť moţná 
negativa převládají nad přednostmi tohoto zaměření. 

Zvýšení energetické účinnosti objektů nedoporučujeme pro výběr zejména proto, ţe u preferovaných projektů 
v rámci OPPK by bylo obtíţné nastavit mechanismus vracení finančních prostředků zpět do UDF. Kromě toho 
se jedná o dílčí projekty, zaměřené na řešení lokálního problému (veřejné budovy/objektu), který by byl 
vhodným pro JESSICA pouze za předpokladu začlenění do širší koncepce řešení deprivované zóny. 

Projekty na druhotné zpracování odpadů obecně vyţadují delší čas na přípravu a zasazení do širší koncepce 
odpadního hospodářství v Praze, zejména proto, aby byla zajištěna dostatečná poptávka po odpadním teple, 
které by bylo zdrojem výnosů vyuţitelných ke splátkám návratné pomoci. Pokud se ukáţe dostatečná absorpční 
kapacita tohoto zaměření a bude identifikován vhodný projektový záměr, doporučujeme tuto formu návratné 
pomoci vyuţít v programovacím období 2014 – 2020. 

Závěry plynoucí ze srovnávací analýzy témat vhodných pro financování formou nástroje 
JESSICA 

Na základě výsledků srovnávací analýzy doporučujeme zaměřit podporu na projekty regenerace brownfields 
(případně v kombinaci se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu) splňující následující kritéria: 

 Vzhledem k časovému harmonogramu programovacího období 2007 – 2013 by mohl převod vlastnictví 

ohrozit realizaci projektu v potřebném čase, proto za vhodnější povaţujeme objekty a lokality, u kterých 
jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy a nejsou nutné změny ve vlastnictví (tj. stávající nebo majoritní 
vlastník bude zároveň nositelem projektu).13 

 Pokud bude zachován stávající okruh příjemců v oblasti podpory 2.1, doporučujeme podpořit projekty 
ve vlastnictví veřejného subjektu (případně dalších subjektů vymezených jako příjemce oblasti podpory 
2.1). Vzhledem k charakteru nevyuţívaných objektů, které jsou jiţ zmapovány, by se však jednalo 
o výraznou redukci počtu lokalit brownfields vhodných pro podporu. 

 Aby byl odstraněn limitující faktor vlastnictví objektů, doporučujeme rozšířit okruh oprávněných 
příjemců pro oblast podpory 2.1 o vymezené skupiny příjemců o podnikatele s odpovídajícím 
vymezením činností dle CZ-NACE. Dále doporučujeme, aby na přípravě a realizaci projektů, jejichţ 
nositeli jsou soukromé subjekty, úzce spolupracovalo město a příslušné městské části. 

 Za vhodnější povaţujeme lokality, které nejsou vyuţívány, případně lokality, kde přesun nebo zrušení 
stávajících činností neohrozí časový harmonogram. 

 Vzhledem k finančním limitům doporučujeme podporu zaměřit na projekty, jejichţ realizace se neváţe 
na rozsáhlou dekontaminaci a kde nehrozí zpoţdění časového harmonogramu a výrazné překročení 
rozpočtovaných nákladů. 

 Doporučujeme vybrat projekty s přiměřenou investiční náročností. Součástí posouzení by měl být 
odhad nákladů na přípravu území, případně odstranění stávajících zátěţí (dekontaminace, demolice). 

 Pro financování prostřednictvím finančního nástroje JESSICA doporučujeme vyhodnotit ekonomický 
potenciál lokality/objektu, který má pouze část lokalit. V některých případech např. spočívá řešení 
v ozelenění, coţ nepředstavuje typ projektu generujícího příjmy.  

                                                             
13 V této souvislosti připomínáme článek 7 odst. 1 nařízení č. 1080/2006, který stanoví, ţe příspěvek z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj nelze poskytnout na nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou 
operaci. 
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7.2 Základní pravidla nástroje JESSICA z hlediska řídících 
struktur a příjemců 

Jak jsme jiţ zmiňovali v kapitole 2.2, nástroj JESSICA nezakládá nový typ projektů v rámci operačního 
programu, ale je pouze zvláštním reţimem správy prostředků přidělených v rámci daného operačního 
programu. Podobně jako přidělování dotací, i uskutečňování investic za pouţití těchto prostředků musí splňovat 
podmínky stanovené Operačním programem Praha – Konkurenceschopnost. Jedná se o naplnění všech 
náleţitostí vázaných na prioritní osu a oblast podpory, ze které je investice poskytována, jako jsou zejména: 

 tematické zaměření projektů včetně cílů podpory; 

 výše podpory a typ operací; 

 územní zaměření podpory; 

 způsobilost příjemců; 

 způsobilost výdajů. 

V případě, ţe programovací dokumenty obsahují podmínky, které nejsou s vyuţitím nástroje JESSICA 
slučitelné, či by mohly jeho vyuţití brzdit, je na místě vyuţít moţnosti provést revizi operačního programu. 

Revize OPPK pro vyuţití finančního nástroje JESSICA je nutná pro  

 převedení volných prostředků do prioritní osy 2, konkrétně do oblasti 2.1, která byla pro implementaci 
finančního nástroje JESSICA v programovacím období 2007 - 2013 vyhodnocena jako tematicky 
nejvhodnější (revitalizace brownfields je jiţ v oblasti podpory 2.1 zahrnuta);  

 doplnění typu revolvingového financování nad rámec stávající kategorie 01 Nevratná pomoc; 

 zařazení malých a středních podniků, které v současné době mohou přijímat podporu z OPPK pouze 
v rámci prioritní osy 3, mezi potenciální příjemce v oblasti podpory 2.1; 

 uvedení fondu rozvoje měst (UDF) jako příjemce podpory ve zvláštní kategorii příjemců při implementaci 
finančního nástroje JESSICA;   

 úpravu pravidel pro projekty vytvářející příjmy; 

 zařazení UDF mezi subjekty, které mohou přijímat ex-ante platby. 

Detailní informace vztahující se ke změně pravidel operačního programu jsou uvedeny v kapitole 9.2. 

Je třeba připomenout, ţe pravidla daná operačním programem se vztahují pouze na první vyuţití prostředků 
v rámci revolvingového schématu. Prostředky jsou povaţovány za vyčerpané (z hlediska pravidla n+2) 
v okamţiku, kdy jsou převedeny na holdingový fond nebo fond rozvoje měst (tzv. výdaje dočasně způsobilé), 
avšak aby byla naplněna pravidla pro uzavření operačního programu, do konce roku 2015 musí být veškeré 
prostředky profinancovány konečným příjemcům (tzv. výdaje finálně způsobilé). Při druhém a dalším vyuţití 
prostředků, které budou z úspěšných investic navráceny zpět do fondu rozvoje měst, jiţ tyto prostředky nejsou 
vázány podmínkami operačního programu, ze kterého byly v prvním kole poskytnuty. Nicméně je nutné tyto 
prostředky dále pouţít do projektů rozvoje měst dle ustanovení par. 78 odst. 7 obecného nařízení.14  

                                                             
14 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů. 
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nástroje JESSICA 
(pokračování) 

Při implementaci finančních nástrojů a nástroje JESSICA konkrétně se posunuje význam termínů „příjemce“ 
a „operace“. Dle sdělení EK jsou v případě implementace JESSICA příjemcem konkrétní fondy, tj. holdingový 
fond nebo fond rozvoje měst. Fondy pak nesou zodpovědnost za samotné operace, kterými jsou v tomto případě 
investice do projektů rozvoje měst. 

Z toho vyplývá, ţe zodpovědnost v oblasti monitorování operací, reportingu vůči řídícímu orgánu a předkládání 
ţádostí o platbu nese právě fond rozvoje měst (příp. holdingový fond). Zároveň je však třeba zavázat konečné 
příjemce investice (tj. realizátory projektů), aby plnili reportovací povinnosti vůči správci fondu a předkládali 
např. ţádosti o čerpání. 

Nastavení implementační struktury nástroje JESSICA rozpracované do vyšší míry detailu je předmětem 
kapitoly 8.  
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8 Návrh implementační 
struktury 

V této kapitole uvádíme naše doporučení pro nastavení implementační struktury finančního nástroje JESSICA 
v podmínkách Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Při jeho konstruování jsme vycházeli 
z východisek uvedených v předchozích kapitolách zejména s ohledem na mnoţství potenciálně volných 
prostředků a také s přihlédnutím k časovým souvislostem (časová náročnost ustavení implementační struktury 
a fáze programovacího období). 

V této souvislosti povaţujeme za vhodné uvést moţnou roli HMP při implementaci finančního nástroje 
JESSICA, která můţe být: 

 jako řídící orgán, tj. zřizovatel UDF a poskytovatel primární alokace finančních prostředků z OPPK; nebo 

 jako spoluinvestor do UDF v případě, ţe se HMP rozhodne navýšit alokaci UDF ze svého rozpočtu. 

8.1 Základní návrh implementace 

Základní návrh implementační struktury vychází ustanovení čl. 44 obecného nařízení a z čl. 43 – 46 
prováděcího nařízení15. 

Řídící orgán na základě schválení monitorovacího výboru převede část alokace operačního programu, která je 
určená pro oblast regenerace měst do holdingového fondu, se kterým uzavře dohodu o financování. V případě, 
ţe tento nepovinný článek, tj. holdingový fond, nebude zřízen, budou prostředky převedeny přímo do fondů 
rozvoje měst. Fondy rozvoje měst mohou být dále doplněny o další prostředky (např. soukromých investorů, 
městských zastupitelstev či finančních institucí). Prostředky je rovněţ moţné doplnit o prostředky dalších 
operačních programů. Fondy rozvoje měst mohou poskytovat své prostředky dále prostřednictvím půjček, 
záruk a equity. 

Následující obrázek znázorňuje obecnou strukturu implementace finančního nástroje JESSICA, od které se 
odvíjejí naše doporučení pro hlavní město Prahu tak, aby navrţená struktura pro OPPK umoţnila co 
nejjednodušší a nejrychlejší implementaci. 

  

                                                             
15  Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj, ve znění pozdějších předpisů.  
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Obrázek 7: Základní model implementace finančního nástroje JESSICA 

Při doporučení vhodné implementační struktury pro Hlavní město Praha (HMP) jsme brali v úvahu následující 
aspekty: 

 výše disponibilních prostředků – předpokládaný objem finančních prostředků pro finanční nástroj 
JESSICA je 300 mil. Kč z OPPK. Tato částka nemusí být konečná v případě, ţe volené orgány HMP 
rozhodnou o navýšení částky z rozpočtu HMP (skupina kapitálové výdaje). Tento krok by mohl být 
realizován formou úpravy kapitálového rozpočtu (zařazení na rozpis konkrétních investičních akcí, které 
budou tvořit limit kapitálových výdajů) nebo poskytnutím rezervy, kterou má HMP na spolufinancování 
akcí podpořených z evropských fondů. Výše tohoto příspěvku by měla být adekvátní k předběţnému 
objemu, tj. alespoň jeho polovina (150 mil. Kč). Jeho přidělení je součástí finančního plánování města 
a neobejde se bez politické podpory. Z těchto důvodů doporučujeme vstoupit do jednání 
s pověřenými zástupci města, zda to stávající situace HMP umoţňuje a tento návrh můţe 
potřebnou podporu získat. 

 zapojení holdingového fondu – domníváme se, ţe vzhledem k potenciální finanční alokaci (max. 
300 mil. Kč) by tento článek znamenal nadměrnou finanční zátěţ v oblasti administrativy finančního 
nástroje. Zároveň vzhledem k času, který zbývá do konce programovacího období, by zařazení dalšího 
článku v implementační struktuře mohlo znamenat zpoţdění v reálném čerpání finančních prostředků na 
úrovni konečných příjemců podpory. 

 počet fondů rozvoje měst – obdobně jako v předchozím bodě s ohledem na výši alokace povaţujeme 
v pilotní fázi za vhodné ustavení jednoho fondu rozvoje měst.  

 zaměření fondu rozvoje měst – tematickému zaměření se věnujeme v kapitole 7. Dále lze fondy 
rozvoje zaměřit dle poskytovaných produktů. Nicméně v tomto případě bychom doporučovali v pilotní 
fázi neomezovat poskytování pomoci ze strany řídícího orgánu, ale umoţnit vybranému správci fondu 
stanovit produktové portfolio v investiční strategii, která bude podkladem pro jeho výběr v souladu 
s tematickým zaměřením, které odpovídá podporovaným aktivitám dle operačního programu. 
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Na základě vyhodnocení těchto aspektů doporučujeme nastavit implementační strukturu tak, 
jak je uvedena v následujícím obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Návrh implementační struktury finančního nástroje JESSICA v podmínkách OPPK 

 

8.2 Popis rolí jednotlivých subjektů v rámci implementační 
struktury 

V této části uvádíme přehled institucí, které dle našeho názoru budou zapojeny do jednotlivých procesů v rámci 
implementace finančního nástroje JESSICA v České republice (a tedy v Praze) s uvedením jejich hlavních 
odpovědností. 

Evropská komise 

 Schvaluje změny operačního programu. 

 Provádí zálohové a průběţné platby a platby konečného zůstatku. 

 Provádí své standardní kontrolní a auditní činnosti. 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

 Vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace na předfinancování výdajů, které mají být hrazeny z prostředků 
EU. 

 Provádí kontrolu a monitoring plnění podmínek poskytnuté dotace. 

 Plní roli Národního orgánu pro koordinaci (tzn., ţe monitoruje realizaci všech operačních programů). 

 Jeho prostřednictvím jsou EK zasílány změny operačního programu ke schválení). 
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Řídící orgán OPPK 

 Připravuje změny OPPK a předkládá je ke schválení monitorovacímu výboru a EK. 

 Zajišťuje přípravu finančního nástroje, 

 Připravuje vyhlášení výběrového řízení na správce fondu rozvoje města a provádí jeho výběr v souladu 
s interními pravidly MHMP. 

 Plní funkci zřizovatele investiční rady. 

 Provádí kontrolu plnění smluvních podmínek. 

 Nese odpovědnost za správu prostředků poskytovaných z rozpočtové kapitoly MMR na národní 

financování OPPK a předfinancování výdajů OPPK, které mají být kryty prostředky EU. 

Investiční rada 

Investiční rada bude zřízena jako poradní orgán pro řídící orgán OPPK. Členy investiční rady by měli být 
zástupci řídícího orgánu OPPK, odborníci MHMP, zástupci MMR a případně další odborníci. Vybraný správce 
fondu rozvoje měst by měl být osobou přizvanou na jednání investiční rady z důvodu zajištění pravidelné 
komunikace mezi správcem a zadavatelem. 

Domníváme se, ţe mezi hlavní činnosti investiční rady by měly patřit zejména následující: 

 posouzení a revize obchodního plánu předloţeného správcem fondu rozvoje města; 

 prostředek pro monitorování plnění dohody o financování; 

 prostředek pro monitorování realizace finančního nástroje; 

 příprava pravidel pro výběr a fungování fondu rozvoje měst včetně kritérií, kterými se vybraný fond dle 
příslušné dohody o financování budou řídit při výběru adresátů svých investic; 

 účast na hodnocení a schvalování investic z hlediska jejich souladu se strategickými dokumenty HMP 
a ČR. 

Správce Fondu rozvoje měst (UDF) 

 Účastní se jednání investiční rady. 

 Spravuje prostředky přidělené ve prospěch finančního nástroje JESSICA. 

 Identifikuje vhodné projekty a provádí jejich hodnocení z finančního hlediska (bonita realizátora 
projektu, hodnocení výnosnosti a rizikovosti investice apod.). 

 Podílí se na výběru projektů v rámci jednání investiční rady. 

 Zajišťuje smluvní vztahy s realizátory projektů. 

 Zpracovává pravidelné zprávy o stavu realizace finančního nástroje JESSICA pro řídící orgán OPPK. 

 Asistence poskytována řídícímu orgánu za účelem plnění jeho zákonných povinností vyplývajících z jeho 
postavení v rámci správy příslušných prostředků z fondů EU (asistence při procesech vykazování výdajů, 
certifikace, notifikacích veřejných podpor apod.). 

 V případě, ţe bude poskytovat kapitál formou equity, bude zajišťovat také výkon akcionářských práv. 

Koneční příjemci (Realizátoři projektů) 

 Realizují své projekty a ţádají o poskytnutí prostředků z finančního nástroje JESSICA 

 Podávají zprávy o realizaci svých projektů správci fondu rozvoje měst 

 Provádí splátky úvěrů v souladu s podmínkami smluvního vztahu se správcem fondu rozvoje měst. 

  



Studie implementace finančního nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha  

PwC  Strana 63 ze 75 
 

 

8 Návrh implementační struktury 
(pokračování) 

Ministerstvo financí 

 Plní roli Platebního a certifikačního orgánu (tzn., ţe provádí kontrolu souhrnné ţádosti o platbu a proces 
certifikace, převádí prostředky podílu EU na příjmové účty kapitoly MMR, podává průběţné ţádosti o 
platbu/ţádost o platbu konečného zůstatku na EK). 

 Plní roli Auditního orgánu (tzn., ţe provádí své standardní auditní a kontrolní šetření). 

8.3 Popis základních implementačních procesů 

Při popisu základních implementačních procesů jsme vycházeli z platných interních procesů v rámci řídícího 
orgánu uvedených v aktuální verzi operačního manuálu a zároveň jsme brali v úvahu následující skutečnosti: 

 První pouţití finančních prostředků z fondu rozvoje měst musí být plně v souladu s pravidly OPPK a těch 
prioritních os/oblastí podpory, z nichţ je financován a to včetně poţadavků na monitorování, kontrolu, 
zajištění auditní stopy, reporting atd. 

 Příjemcem ve smyslu definice dle obecného a prováděcího nařízení je v případě nástrojů finančního 
inţenýrství fond rozvoje měst a realizátoři projektů mají roli konečných příjemců,  

 Řídící orgán OPPK zůstává odpovědný za zajištění všech aspektů řízení finančních prostředků na všech 
úrovních implementace finančního nástroje JESSICA (tedy na úrovni fondu rozvoje měst i realizátorů 
projektů). 
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Základní návrh implementačních procesů je uveden v následujícím obrázku. 
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Obrázek 9: Návrh implementačních procesů  
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Řídicí procesy 

1. ŘO OPPK ţádá Evropskou komisi o schválení operačního programu, resp. jeho změn. (O změnách pravidel 

operačního programu více v kapitolách 7.2 a 9.2.) 

2. Evropská komise stanovuje finanční rámec OPPK podle jednotlivých let a podle jednotlivých priorit 

a oblastí podpory v rámci programovacího období 2007-2013. Dále schvaluje realokace finančních 

prostředků mezi prioritními osami a zásadní změny programu.  

3. MMR na začátku kaţdého roku vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace dle par. 14 velkých rozpočtových 

pravidel. 

4. Na základě rozhodnutí společného monitorovacího výboru programu o implementaci finančního nástroje 

JESSICA provede ŘO OPPK výběr správce UDF v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách a v souladu s interními postupy MHMP (včetnně schválení výběrového řízení ze strany RHMP 

atd.). 

5. ŘO zajistí podpis dohody o financování tvořené smlouvou o poskytnutí dotace dle malých rozpočtových 

pravidel a dále obchodní smlouvou dle obchodního zákoníku. Součástí dohody o financování nebo smlouvy 

o poskytnutí dotace bude harmonogram tranší, kterými budou na správce převedeny prostředky ke správě 

a také harmonogram faktur, na jejichţ základě bude docházet k úhradě odměny správce. 

6. Správce fondu rozvoje měst provádí identifikaci vhodných projektů vyhlašuje výzvy k předkládání ţádostí 

a zajišťuje smluvní vztah s realizátory projektu. Smluvní vztah mezi správcem UDF a realizátorem projektu 

se bude řídit obchodním zákoníkem. Samotný výběr projektů/investic bude probíhat na úrovni investiční 

rady. 

Finanční toky 

7. Finanční útvar při ŘO OPPK (odbor rozpočtu ve spolupráci s odborem účetnictví MHMP) provede na 

základě schváleného harmonogramu tranší v dohodě o financování a dle platných interních postupů 

MHMP úhradu odpovídající částky z rozpočtu výdajů kapitoly MMR na účet správce UDF (v případě, ţe 

dojde k úpravě principů financování z ex post na ex ante). V opačném případě by úhrada tranší proběhla aţ 

na základě schválení ţádosti o platbu (F1) a příkazu k převodu (F2) ze strany ŘO OPPK. 

8. Na základě provedeného výběru a uzavřeného smluvního vztahu převádí správce UDF prostředky na účty 

realizátorů projektů. Smluvní vztah mezi správcem UDF a realizátorem projektů se bude řídit obchodním 

zákoníkem. 

9. Na základě harmonogramu stanoveného v dohodě o financování a podmínkách k rozhodnutí generuje 

správce UDF v aplikaci Benefit7 elektronickou ţádost o platbu (zjednodušená ţádost o platbu) a společně 

s monitorovací zprávou o stavu realizace finančního nástroje a povinnými doklady ji předkládá ŘO OPPK. 

10. Na základě provedené formální, finanční a věcné kontroly ţádosti o platbu ŘO OPPK vygeneruje v IS 

Monit7+ ţádost o platbu (F1). Po ukončení finanční kontroly je v IS Monit7+ generováno Prohlášení 

o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu (F2) 

11. V pravidelných intervalech ŘO OPPK připravuje souhrnné ţádosti o platbu, které zahrnují schválené 

ţádosti o platbu (F1) a zasílá je ke kontrole na PCO. Kopii souhrnné ţádosti o platbu zasílá ŘO na MMR.   
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12. PCO ţádá EK o doplnění zůstatku na příslušném účtu PCO a to průběţnou platbou. Ţádost o průběţnou 

platbu zasílá PCO EK po provedení certifikace uskutečněných výdajů. 

13. EK na základě schváleného finančního rámce zasílá zálohové a průběţné platby a platby konečného 

zůstatku. 

14. PCO na základě předloţené souhrnné ţádosti o platbu převádí prostředky ve výši podílu EU na příjmové 

účty kapitoly MMR. Provádí kontrolu souhrnné ţádosti o platbu a proces certifikace. 

15. Na základě smluvních podmínek provádí realizátor projektu úhradu splátek jistiny a úroků. Zároveň 

podává pravidelné zprávy o realizaci projektu. 

Monitorování a kontrola 

16. ŘO OPPK jako smluvní strana vztahu bude provádět pravidelnou kontrolu plnění smluvních podmínek 

a monitorování stavu realizace finančního nástroje a to na základě pravidelných zpráv o stavu realizace 

finančního nástroje (viz krok 17). 

17. Správce fondu rozvoje měst v pravidelných intervalech stanovených v dohodě o financování podává ŘO 

OPPK zprávy o činnosti fondu a o stavu realizace pomoci. Tyto zprávy jsou pak podkladem pro správce 

holdingového fondu pro vypracování pravidelných zpráv o stavu realizace finančního nástroje (přílohy 

zjednodušené ţádosti o platbu). 

18. Správce UDF provádí pravidelné monitorování své investice. 

Do procesu implementace finančního nástroje JESSICA budou zasahovat také Auditní orgán, Pověřený auditní 

subjekt ŘO a další kontrolní a auditní instituce včetně institucí EU, které budou provádět svá standardní 

auditní a kontrolní šetření dle svých interních postupů. V tomto případě mohou být tyto činnosti vykonávány aţ 

do úrovně správce fondu rozvoje města a jeho investice tedy realizátorů projektů a to na základě informací 

obsaţených v doporučení COCOF16 a auditních postupech EK17. 

  

                                                             
16 Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006 
17 COMMON AUDIT FRAMEWORK FINANCIAL ENGINEERING INSTRUMENTS IN THE CONTEXT OF STRUCTURAL 
FUNDS 
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Aby mohl být finanční nástroj JESSICA plně implementován v souladu s výše uvedenými pravidly, je třeba 
realizovat následující kroky: 

1. rozhodnutí Společného monitorovacího výboru o implementaci finančního nástroje JESSICA;  
2. úprava pravidel OPPK a dalších dokumentů nezbytných pro realizaci finančního nástroje JESSICA;  
3. schválení změn Evropskou komisí; zajištění spolufinancování ze zdrojů rozpočtu HMP nebo ze 

soukromých zdrojů; 
4. ustavení investiční rady;  
5. výběr správce fondu rozvoje města;  
6. uzavření dohody o financování s fondem rozvoje města;  
7. zahájení činnosti finančního nástroje; 
8. komunikační kampaň. 

9.1 Rozhodnutí o implementaci finančního nástroje 
JESSICA 

Rozhodnutí o implementaci finančního nástroje JESSICA provede na základě návrhu řídícího orgánu OPPK 
Společný monitorovací výbor. Vzhledem k tomu, ţe je vhodné tuto otázku řešit v plénu, navrhujeme předloţit 
případné rozhodnutí o implementaci JESSICA nejbliţšímu Společnému monitorovacímu výboru, který je 
plánován na 23. března 2012. Doporučujeme, aby podklad pro jednání monitorovacího výboru zahrnoval 
odůvodnění návrhu implementace finančního nástroje JESSICA, jeho tematické zaměření, finanční rozsah, 
implementační strukturu nástroje a harmonogram přípravných kroků. 

Časové rozmezí pro tento krok (viz harmonogram níţe) v sobě zahrnuje jednání vedoucí k případnému 
rozhodnutí o implementaci finančního nástroje JESSICA na úrovni řídícího orgánu a přípravu podkladů pro 
Společný monitorovací výbor. 

9.2 Úprava pravidel OPPK 

Tento krok zahrnuje provedení veškerých nezbytných změn v programovací dokumentaci, zejména v OPPK, 
který doporučujeme revidovat jako první a po schválení SMV co nejdříve změnu zaslat ke schválení Evropské 
komisi. Schválení změn operačního programu Společným monitorovacím výborem doporučujeme realizovat 
procedurou per rollam vzhledem k tomu, ţe veškeré změny by měly být projednány a odsouhlaseny na 
mimořádném zasedání SMV v kroku 1 (viz výše). 

Pokud vycházíme z předpokladu, ţe finanční nástroj JESSICA bude realizován v rámci oblasti podpory 2.1, není 
nutné měnit tematické zaměření této oblasti. Musí však být změněn typ financování (resp. přidán typ 
revolvingového financování) a – v souladu s doporučeními této analýzy – případně rozšířit skupinu způsobilých 
konečných příjemců v prioritní ose 2 / oblasti podpory 2.1 o podnikatelské subjekty (MSP). Mezi příjemce musí 
být zařazen subjekt plnící funkci správce UDF. 

V další programovací dokumentaci (zejm. projektová příručka, operační manuál) musí být doplněna pravidla 
pro financování ex-ante pro fond rozvoje měst nad rámec stávajících pravidel pro MHMP, městské části a 
příspěvkové organizace HMP a městských částí. Úpravy se týkají finančních toků a kontrolních mechanismů 
obecně při zařazení dalších prvků implementační struktury (fond rozvoje města – správce fondu, investiční 
rada). 

Ve všech metodických dokumentech je nutné zapracovat pravidla pro projekty vytvářející příjmy v rámci 
finančního nástroj JESSICA.  
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Změny provedené v metodických dokumentech musí být zároveň promítnuty do úprav informačních systémů 
(zejména IS Monit 7+ a aplikace Benefit 7 pro výzvu na projekty financované prostřednictvím nástroje 
JESSICA). Je třeba zváţit, zda příjemce finančního nástroje, tj. správce fondu rozvoje měst, bude mít 
v informačním systému obdobné postavení jako zprostředkující subjekt v dotačním schématu s tím, ţe koneční 
příjemci budou mít povinnost reportovat také prostřednictvím aplikace Benefit 7. 

9.3 Schválení změn Evropskou komisí 

Ačkoli neexistuje standardní mechanismus, jak ovlivnit délku rozhodování Evropské komise, proces 
schvalování změn lze podpořit tím, ţe veškeré změny budou řídícím orgánem dostatečně a důkladně s EK 
předjednány. Vzhledem k tomu, ţe Evropská komise klade na realizaci finančních nástrojů velký důraz, lze 
předpokládat, ţe bude implementaci nástroje JESSICA ze zdrojů OPPK jednoznačně podporovat. I z tohoto 
důvodu doporučujeme, aby přípravné práce v dalších krocích probíhaly souběţně se schvalovacím procesem EK 
– při kvalitně nastavených implementačních podmínkách je dle našeho názoru riziko neschválení změn 
minimální. 

Jak je uvedeno v harmonogramu, odhadujeme délku schvalovacího procesu na straně Evropské komise na 
6 měsíců. Tento odhad vychází z předpokladu, ţe při včasném předjednání změn bude mít EK zájem projednat 
změny a implementovat nástroj JESSICA v rámci OPPK co nejrychleji. Půlroční interval by v takovém případě 
měl být dostatečný pro zajištění veškerých procedurálních náleţitostí. 

9.4 Zajištění spolufinancování 

Zajištění spolufinancování z rozpočtu HMP nebo soukromých zdrojů není podmínkou úspěšného fungování 
finančního nástroje JESSICA, přispívá však k naplnění tzv. pákového efektu, který je jednou z hlavních výhod 
nástrojů finančního inţenýrství. Tento krok je z naší strany navrhován jako průběţná jednání řídícího orgánu 
s potenciálními finančními partnery. Je zřejmé, ţe pro takové řešení je třeba zajistit politickou podporu napříč 
politickou reprezentací HMP a proto doporučujeme, aby tato jednání byla zahájena co nejdříve po rozhodnutí 
o implementaci finančního nástroje JESSICA. 

9.5 Ustavení investiční rady 

Jak je uvedeno v kapitole 8, investiční rada bude zřízena jako poradní orgán pro řídící orgán OPPK. Členy 
investiční rady by měli být zástupci řídícího orgánu OPPK, odborníci MHMP, zástupci MMR a případně další 
odborníci. Vybraný správce fondu rozvoje měst by měl být osobou přizvanou na jednání investiční rady z 
důvodu zajištění pravidelné komunikace mezi správcem a zadavatelem. Doporučujeme, aby investiční rada byla 
zřízena před výběrem správce fondu a byla tak zároveň poradním orgánem při výběru správce fondu rozvoje 
měst. 
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9.6 Výběr správce fondu rozvoje měst 

9.6.1  Požadavky a předpoklady pro funkci správce fondu rozvoje 
měst 

Správce fondu rozvoje měst by měl odpovídat určitým poţadavkům, které vyplývají z povahy implementace 
finančního nástroje JESSICA. To znamená, ţe by se mělo jednat o subjekt schopný spravovat prostředky OPPK, 
disponující potřebným Know-How v oblasti zaměření projektů, tj. zejména v oblasti brownfields. 

Při definování poţadavků můţeme vycházet ze zkušeností s výběrem UDF pro region NUTS II Moravskoslezsko, 
který se týkal projektů zaměřených na brownfields. Protoţe implementační struktura obsahuje holdingový fond 
spravovaný EIB, byly podmínky výběru správce UDF vyhlášeny EIB.  

V implementační struktuře, kterou navrhujeme pro HMP (v kapitole 8.1, Obrázek 8: Návrh implementační 
struktury finančního nástroje JESSICA v podmínkách OPPK), je úroveň holdingového fondu vypuštěna, přesto 
se domníváme, ţe z poţadavků EIB pro region Moravskoslezsko můţeme odvodit základní poţadavky, které by 
měl správce UDF obecně splňovat (s přihlédnutím na zaměření brownfields): 

 Investiční strategie a pilotní projekty – správce UDF by měl disponovat investiční strategií 
v souladu s cíli a podmínkami OPPK a měl by disponovat předběţným zásobníkem projektových záměrů 
vhodných k podpoře formou nástroje JESSICA z UDF (optimálně ve stadiu předběţné studie 
proveditelnosti), v případě OPPK zaměřenými na regeneraci brownfields. 

 Identifikace a vyhodnocování projektů – správce UDF by měl být schopen identifikovat 
a vyhodnocovat vhodné projekty a měl by disponovat metodikou tohoto výběru. Měl by disponovat 
zkušenostmi s hodnocením projektů na základě bonity nositele projektu, návratnosti zdrojů (s vyuţitím 
nástrojů finanční a úvěrové analýzy, případně ratingu). 

 Právní a vlastnická struktura – EIB pro NUTS II Moravskoslezsko stanovila jako přípustnou právní 
formu oddělených finančních bloků v rámci finančních institucí, akciových společností, společností 
s ručením omezeným a investičních fondů. Za klíčové bylo povaţováno prokázání důvěryhodné vlastnické 
struktury a v případě nutnosti i povolení a licence k udělování půjček fyzickým a právnickým osobám. 

 Způsobilost ke správě UDF – správce UDF by měl být způsobilý svými postupy pro investiční 
rozhodování, vnitřními kontrolními postupy, postupy pro řízení rizik operací UDF. EIB vyţadovala, aby 
ţadatel prokázal (ve formě návrhu opatření) způsobilost monitorovat, vykazovat a kontrolovat proces 
realizace projektu. 

 Likvidace a opětovné vyuţití zdrojů – správce UDF by měl být schopen zajistit opětovné vyuţívání 
zdrojů UDF z investic do městských projektů (tj. projektů z OPPK zaměřených zejména na regeneraci 
brownfields). 

 Spolufinancování – snahou správce UDF by mělo být získání zdrojů (peněţních i nepeněţních) 
z externích zdrojů pro spolufinancování projektů nebo UDF a měl by za tím účelem disponovat 
zkušenostmi i strategií. 
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9.6.2  Varianty správce fondu rozvoje měst 
Vycházíme z předpokladu, ţe správcem fondu rozvoje měst (UDF) bude některá z komerčních bank. V takovém 
případě bude výběr správce UDF probíhat prostřednictvím veřejné zakázky. Výběrové řízení musí probíhat 
v souladu s platnou legislativou a interními předpisy MHMP. V harmonogramu je na tuto činnost plánováno 
s obdobím cca 6 měsíců, do kterých je započítána příprava výběrového řízení a všechny předepsané lhůty 
související s realizací nadlimitní (dle našeho předpokladu) veřejné zakázky. 

Doporučujeme, aby před zahájením výběru správce byla zajištěna transparentní a nediskriminační komunikace 
s potenciálními uchazeči tak, aby bylo zajištěno, ţe zadávací dokumentace bude obsahovat všechny aspekty 
důleţité pro přípravu nabídky externím subjektem. 

V souvislosti s výběrem správce UDF doporučujeme, aby výběr subjektu byl proveden mimo jiné na základě 
předloţeného obchodního plánu, tedy aby obchodní plány byly předkládány jako součást nabídky v rámci 
výběrového řízení a byly také v jeho rámci hodnoceny. 

Výhodou realizace veřejné zakázky můţe být relativně vysoká míra kontroly nad procesem výběru dodavatele. 
Vyuţití bankovního subjektu jako správce UDF zároveň můţe přinést zkušenosti z realizace obdobných 
funkčních nástrojů. 

Jak vyplývá z právního posouzení vybraných otázek (viz kapitola 6), existuje teoretická moţnost aplikovat 
výjimku ze Zákona o veřejných zakázkách, kdy není třeba vybrat dodavatele podle zákona v případě, kdy 
„předmětem [zakázky] je poskytnutí dodávek, sluţeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která 
vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel 
výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud 
disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má 
právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává 
kontrolu nad hospodařením takové osoby“18. 

Vyuţití této výjimky ze zákona pro ustanovení správce UDF vyţaduje ad hoc analýzu pro konkrétní navrhovaný 
subjekt a hlubší rozbor a porovnání s vyhlášením veřejné soutěţe. 

9.7 Uzavření dohody se správcem fondu rozvoje měst 

S vybraným správcem fondu rozvoje měst (UDF) bude podepsána dohoda o financování, která musí obsahovat 
minimálně ty aspekty, které stanovuje čl. 43 odst. 6 prováděcího nařízení: 

 investiční strategii a plánování; 

 monitorování prováděné v souladu s platnými pravidly; 

 výstupní politiku pro vyvázání příspěvku z operačního programu z nástroje finančního inţenýrství; 

 pravidla pro zrušení nástroje finančního inţenýrství, včetně opětovného vyuţití zdrojů, které se nástroji 
finančního inţenýrství vrátily z investic, nebo zdrojů, které zbývají po vyplacení všech záruk přičtených k 
příspěvku z operačního programu. 

  

                                                             
18 Zákon o veřejných zakázkách, § 18, odst. 1, písm. e) 
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9.8 Zahájení činnosti finančního nástroje JESSICA 

Po realizaci předchozích kroků je moţné zahájit činnost finančního nástroje JESSICA.  

Při zahájení činnosti správce fondu dopracuje investiční strategii, rozpracovanou při předkládání nabídky do 
výběrového řízení, kterou se bude řídit výběr vhodných investičních projektů. Tato strategie bude posléze 
schválena investiční radou. 

Správce fondu vyhlásí výzvu k předkládání projektových ţádostí a zajistí identifikaci vhodných projektů 
k financování prostřednictvím nástroje JESSICA. 

Zahájení činnosti je v harmonogramu uvedeno jako milník, ač, jak z výše uvedeného vyplývá, nese s sebou 
některé dílčí kroky. Délku jejich trvání však pro potřeby této analýzy nepovaţujeme za směrodatnou. 

9.9 Komunikační kampaň 

Finanční nástroj JESSICA je v českém prostředí relativně novým nástrojem, proto potenciální příjemci a často 
ani instituce, které budou součástí implementační struktury, nemají o fungování tohoto nástroje dostatečné 
informace. Proto povaţujeme za nedílnou součást postupů v implementaci nástroje JESSICA komunikační 
kampaň, která přispěje ke zvýšení informovanosti 

 potenciálních příjemců - o pravidlech získání podpory prostřednictvím finančního nástroje 
JESSICA, jeho podmínkách ale také o typových projektech a případně zkušenostech ze zahraničí nebo 
regionu NUTS II Moravskoslezsko. Tuto roli by měl zajišťovat řídící orgán OPPK; 

 subjektů zapojených do implementační struktury - cílem této aktivity je zejména zajištění 
přenosu zkušeností mezi jednotlivými institucemi, coţ je důleţité zejména s ohledem na skutečnost, ţe 
JESSICA je jiţ implementována v rámci ROP Moravskoslezsko; 

V neposlední řadě se jedná také o informovanost potenciálních kandidátů na roli správce fondu rozvoje měst 
tak, jak je uvedeno výše.  

Prostřednictvím komunikační kampaně by měla být získávána také zpětná vazba od všech zainteresovaných 
subjektů – potenciálních příjemců, subjektů zapojených do implementační struktury i moţných správců fondu 
rozvoje měst. 

Komunikační kampaň by měla být realizována kontinuálně, od období zahájení přípravných prací a pokračovat 
po zahájení činnosti finančního nástroje. 

Na následujícím schématu je znázorněn námi navrhovaný harmonogram výše uvedených činností, který vychází 
z našich zkušeností a běţných termínů. Tento harmonogram není ţádným způsobem závazný, představuje 
pouze orientační přehled časového sledu jednotlivých kroků. Jak jsme jiţ uvedly výše, některé termíny mohou 
být povaţovány za příliš optimistické; vzhledem ke skutečnosti, ţe Evropská komise klade na implementaci 
finančních nástrojů a efektivní vynaloţení prostředků strukturálních fondů velký důraz, předpokládáme, ţe 
harmonogram je moţné povaţovat za realizovatelný. 
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Obrázek 10: Harmonogram akčního plánu implementace finančního nástroje JESSICA (Pozn.: Šedě označené aktivity jsou aktivity průběţné, 
jejichţ konec není pevně časově omezen.) 
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ČR Česká republika 

ČOV Čistička odpadních vod 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPP Dopravní podnik hlavního města Prahy 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj (European Regional Development Fund) 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

EUROSTAT Evropský statistický úřad 

HDP Hrubý domácí produkt 

HMP Hlavní město Praha 

IPRM Integrovaný plán rozvoje města 

JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudrţnosti Praha 

MHMP Magistrát hlavního města Prahy 

MHD Městská hromadná doprava 

MSP Malé a střední podniky 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

OP Operační program 

P+R Park and Ride („zaparkuj a jeď) 

PPP Partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership) 

RES Registr ekonomických subjektů 

ŘO Řídící orgán 
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SPRM Strategický plán rozvoje města (Strategický plán hl. m. Prahy) 

UDF Fond rozvoje měst (Urban Development Fund) 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

VaV Výzkum a vývoj 

VŠ Vysoká škola 

VZ Veřejná zakázka (dle zákona č. 137/2006 Sb). 

ZVZ Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 

ŢP Ţivotní prostředí
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