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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

 

Váţení spoluobčané, 

 

je mi ctí Vám prostřednictvím tohoto úvodního slova představit výroční zprávu 

Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) za rok 2010. Následující 

stránky by Vás měly blíţe seznámit se vším důleţitým, co se během roku 2010 v rámci tohoto 

operačního programu realizovalo. Zpráva souhrnně popisuje provádění programu a také přehled 

o průběhu výzev, které byly vyhlášeny v průběhu roku 2010 a jejich výsledcích. 

Výroční zpráva obsahuje všechny podstatné informace o OPPK. Jedná se o hloubkový 

přehled plnění tohoto programu, zpráva se zaobírá věcným a finančním pokrokem, výsledky 

dosaţenými v první aţ sedmé výzvě v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. 

K naší radosti se v roce 2010 opakovala poptávka po podpoře z OPPK, která svědčí 

zejména o dobré informovanosti potenciálních příjemců o tomto operačním programu. Dá se 

očekávat, ţe poptávka po podpoře z OPPK bude v dalších výzvách přinejmenším obdobná a 

nejspíše bude ještě vzrůstat. Čerpání finanční alokace programu se úspěšně daří a bude 

vyčerpána dle předpokládaného plánu.  

Výroční zpráva však neobsahuje pouze čísla a tabulky. Díky úspěšnosti tohoto 

operačního programu se můţete seznámit s celou řadou příkladů úspěšných a zajímavých 

projektů, které uţ byly dokončeny nebo se právě realizují. Jedná se o důkaz toho, ţe je moţné 

efektivně a účelně čerpat prostředky z evropských fondů, s výsledky tohoto programu se 

navíc můţe setkat běţný občan ve svém kaţdodenním ţivotě a přesvědčit se o úspěších, 

kterých jsme společně dosáhli. 

V roce 2010 se programu OPPK dařilo naplňovat všechny stanovené cíle a nedošlo 

k ţádným komplikacím, které by narušily jeho realizaci. A proto bych tímto chtěl poděkovat 

všem, kdo se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho dobrou implementaci.  

Věřím, ţe i v dalších letech programového období budeme stejně úspěšní jako v  roce 

2010. 

 

 

 

 

Petr Dolínek 

Radní hl. m. Prahy pro oblast sociální 

politiky, bydlení a evropských fondů 
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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ  

Hlavní město Praha je řídícím orgánem pro dva programy, a to Operační program Praha – 

Konkurenceschopnost (OPPK) i Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA). Oba 

programy zahrnují celé území města. OPPA je financován ze zdrojů Evropského sociálního 

fondu  a je orientovaný na podporu lidských zdrojů. Ty jsou jedním z významných faktorů 

konkurenceschopnosti města a váţí se na ostatní faktory, které jsou předmětem podpory 

OPPK (dostupnost klíčových sluţeb, prostředí města, inovace a podnikání).  

Operační program Praha – Konkurenceschopnost představuje pro hl. m. Prahu 

v programovém období 2007–2013 nástroj pro naplnění cílů NSRR ČR 2007–2013, zejména 

v oblastech Konkurenceschopný podnikatelský sektor, Podpora kapacit vědy a výzkumu 

(VaV) pro inovace, Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, Posilování sociální 

soudrţnosti, Rozvoj informační společnosti, Ochrana a zlepšení kvality prostředí, Zlepšení 

dostupnosti dopravou a Vyváţený rozvoj území. 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního 

cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyváţený rozvoj 

území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudrţnosti hl. m. 

Prahy. Cílem této priority je trvale udrţitelný rozvoj Prahy jako významného centra 

socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. 

Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole 

členské země EU prostřednictvím odstraňování rozvojových bariér a slabin regionu, 

zkvalitňováním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních 

sluţeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 

Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím 

informačním systémem, který je základním nástrojem pro administraci projektů. Byly pouţity 

výsledky interních dat, statistik a výpočtů řídícího orgánu. Důleţitým podkladem pro zpracování 

Výroční zprávy za rok 2010 byl dokument Zpráva o realizaci programu OPPK, ve které jsou 

zpracována data a informace o pokroku k 30. červnu 2010.    

V roce 2010 bylo ukončeno celkem 69 projektů, coţ je dvojnásobný nárůst oproti roku 2009. 

Kumulativně k 5. 1. 2011 ukončilo fyzickou realizaci 109 projektů, z toho finančně bylo 

ukončeno 48 projektů. Smlouva byla podepsána s 203 projekty. Došlo k nárůstu počtu finančně 

ukončených projektů o 23 projektů o celkovém objemu 22,36 mil. € (564,37 mil. Kč). V roce 

2010 bylo uzavřeno celkem 76 smluv o objemu 105,68 mil. € (2,67 mld. Kč).  

S postupným vývojem realizace projektů došlo i k pokroku v objemu proplacených finančních 

prostředků. K 5. 1. 2011 bylo proplaceno příjemcům 109,05 mil. € (tj. 2,75 mld. Kč; nárůst o 

25 % oproti roku 2009). 

Do konce roku 2010 byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 39,37 mil. € 

(1,003 mld. Kč) a EK byly zaslány tři průběţné ţádosti o platbu prostředků ve výši 33,46 mil. 

€ , tj. 14,2 % alokace programu (podíl Společenství).  

S ohledem na postupující realizaci projektů lze k datu tvorby této zprávy konstatovat, ţe 

nasmlouvanými prostředky jsou jiţ pokryty alokace roku 2007 – 2011, v prioritní ose 2 

dokonce i část alokace 2012. Posun nastal zejména v oblasti podpory 3.1, kde došlo 
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k výraznému nárůstu objemu finančních prostředků, jak předloţených, tak i nasmlouvaných 

projektů. Bliţší informace jsou uvedeny v kapitole č. 3. 

Na základě dosavadního průběhu administrace OPPK lze učinit některé dílčí závěry. 

- velká poptávka po podpoře z OPPK (převis poptávky po dotaci nad vyhlášenými 

výzvami). Míra poptávky se liší dle jednotlivých oblastí podpory.  

- chybovost ţadatelů při tvorbě projektů z hlediska posuzování veřejné podpory a souladu 

s pravidly veřejné podpory (zde došlo ale oproti roku 2009, zejména v oblasti 3.1, ke 

zlepšení díky zvýšené osvětě ţadatelů prostřednictvím seminářů a osobních konzultací).  

Projekt Technické pomoci na období 2008-2010 byl k 31. 12. 2010 ukončen. V roce 2010 byl 

schválen nový projekt Technické pomoci na roky 2011-2015.  

V průběhu roku 2010 pokračovala úprava funkcionalit systémů Benefit7 a Monit7+ ve 

spolupráci řídícího orgánu OPPK s poskytovatelem IS.  

Komunikační akční plán operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – 

Konkurenceschopnost je průběţně plněn dle plánovaných aktivit. Oblasti publicity se 

podrobně věnuje kapitola 6 a oblasti monitorování kapitola 2.7.  

Data uvedená v této zprávě jsou platná k 5. lednu 2011 a k výpočtu relevantních finančních 

ukazatelů byl pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ (kurz k 5. 1. 2011) doporučený 

Postupy pro tvorbu výročních zpráv o provádění operačního programu v období 2007-2013 

(verze prosinec 2010), vydanými Národním orgánem pro koordinaci. 

Tabulka 1:  Přehled realizace OPPK 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, k 5. 1. 2011 (generováno 25. 1. 2011),  pouţit měnový kurz ve výši  25,24 CZK/€. 

Poznámka: * Jedná se o celkové způsobilé veřejné finanční prostředky, tj. včetně veřejného vlastního zdroje. U 

zasmluvněných prostředků jsou zahrnuty i projekty, které po podpisu smlouvy nebyly dokončeny (např. byly 

ţadatelem staţeny). **V počtu projektů jsou započteny i projekty, které byly předloţeny v roce 2009, ale 

smlouva byla zadána do Monitu7+ na počátku roku 2010 (toto důvod odlišnosti tabulky č. 4 s výzvami a tabulky 

č. 1). V řádku „Projekty, u nichţ byla podepsána smlouva“ jsou obsaţeny všechny projekty od podpisu smlouvy, 

včetně nedokončených/staţených po podpisu smlouvy. V řádku „Projekty schválené a v realizaci“ jsou projekty 

s podepsanou smlouvou (P4), v realizaci (P45), nedokončené (N7 a N8). V řádku „Projekty ukončené“ jsou 

projekty ukončené fyzicky (P5), ukončené finančně (P6) a certifikované (P7).   

 r. 2010 kumulativně k 5. 1. 2011 

Alokace OPPK v mil. € - 276,4 mil. € 

Zasmluvněno v mil. €* 105,68 mil. €** 229,51 mil. € 

Proplaceno v mil. €* 56,57 mil. € 109,05 mil. € 

Certifikováno v mil. €* 18,22 mil. € 39,37 mil. € 

Předloţeno v mil. €* 155,91 mil. € 511,83 mil. € 

Projekty, u nichţ byla podepsána smlouva – 

počet   
75** 203 

Projekty schválené a v realizaci – počet 7 94 

Projekty ukončené – počet  69 109 
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1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Operační program 

Dotčený cíl: 
Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01 

Programové období: 2007 - 2013 

Číslo programu (CCI): 2007CZ162PO001 

Název programu: 
Operační program Praha - 

Konkurenceschopnost 

Základní finanční rámec OPPK 
Celková alokace: 276 395 300 € 

z toho podíl EU: 234 936 005 € 

Výroční zpráva o 

provádění 

Zpráva za rok: 2010 

Datum schválení  monitorovacím 

výborem: 
30. března 2011 

 

V programovém období 2007–2013 hl. m. Praha čerpá podporu v rámci cíle Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. OPPK byl připravován 

v návaznosti na usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 a v souladu se zákonem 

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

národními a evropskými předpisy. 

 

Obrázek 1: Zařazení regionů NUTS II do cílů EU (2007-2013) 

 

Zdroj: ÚRM, MMR, Eurostat  
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1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

Praha se řadí mezi nejvyspělejší regiony EU, proto - na rozdíl od ostatních regionů ČR - 

nemůţe čerpat podporu v rámci cíle EU Konvergence.  

Praha je rovnoměrně obklopena regionem Střední Čechy a rozkládá se na 496 km
2
, coţ 

představuje 0,6 % území ČR. V Praze ţije 1 249 026 trvale bydlících osob (statistika ČSÚ 

k 31. 12. 2009), tedy 11,9 % obyvatel republiky. Vytvářený hrubý domácí produkt (HDP) v 

regionu Praha tvoří přes 26 % (rok 2009) celostátního objemu (24 % v roce 2004) a na jeho 

území se realizuje více neţ jedna pětina všech investic v ČR. V přepočtu na jednoho 

obyvatele překračuje HDP v Praze (761 596 Kč) více neţ dvojnásobně průměr ČR (220 % v 

roce 2009). Charakteristickým znakem vývoje ekonomiky Prahy je dlouhodobé posilování 

obsluţné sféry a pokles podílu výrobních odvětví. Hlavní osu ekonomiky Prahy představují 

terciární odvětví. Jde o obchodní, dopravní, skladové a telekomunikačních činnosti 

a především odvětví komerčních sluţeb. Podíly terciárních odvětví z pohledu zaměstnanosti 

jsou obdobné. Například vznik nákupních center, převáţně se zahraničním kapitálem, vytvořil 

zcela novou kvalitativní nabídku, někdy však ohroţující existenci menších obchodních 

jednotek. Dostatek pracovních příleţitostí je důvodem nízké míry nezaměstnanosti i přes 

ekonomickou recesi posledního období. Míra nezaměstnanosti překročila 4 % aţ v posledním 

období (4,07 % k 31. 12. 2010). Problémem Prahy je však dlouhodobá a opakovaná 

nezaměstnanost. Praha dlouhodobě patří z hlediska ţivotního prostředí a nadměrného hluku k 

nejvíce poškozeným regionům ČR. Kvalitu městského prostředí v Praze sniţuje řada 

neudrţovaných, nevyuţívaných nebo nevhodně vyuţitých ploch, tzv. brownfields, zejména v 

kdysi tradičních průmyslových čtvrtích, ve vnitřním městě i na jeho okrajích. 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost vychází z platných strategických 

a programových materiálů kraje, jako jsou Strategický plán hl. m. Prahy a další sektorové či 

průřezové koncepční materiály. Strategický plán mimo jiné určuje i strategii rozvoje regionu 

soudrţnosti Praha a byl výchozím koncepčním dokumentem při přípravě jednotných 

programových dokumentů pro období 2004-06 a operačních programů pro období 2007-13. 

Aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy (ASP) byl schválen usnesením Zastupitelstva 

hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008.  Je členěn do 8 kapitol, z toho 2 kapitoly jsou nové 

- Praha v nové Evropě  a Bezpečnost. Na ASP navazuje Program realizace strategické 

koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015, který bude obsahovat hlavní úkoly (prioritní 

projekty, programy atd.) pro město. OPPK je v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., 

o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  

Operační program Praha - Konkurenceschopnost kromě uvedených podkladových materiálů 

regionální úrovně zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné 

priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku. Mezi takto vyuţité podklady 

patří zejména Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní rozvojový plán a na 

něj navazující Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR 2007–2013, které kromě 

definice hlavních priorit ČR a EU specifikují „dělbu“ prioritních oblastí mezi jednotlivé 

tematické a regionální operační programy, a další metodické či pracovní podklady. OPPK se 

podílí na naplnění cílů NSRR ČR 2007-2013 zejména v oblastech Konkurenceschopný 

podnikatelský sektor, Podpora kapacit vědy a výzkumu (VaV) pro inovace, Zvyšování 

zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, Posilování sociální soudrţnosti, Rozvoj informační 

společnosti, Ochrana a zlepšení kvality prostředí, Zlepšení dostupnosti dopravou a Vyváţený 

rozvoj území. 
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V souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy je základní střednědobou vizí rozvoje regionu 

zvýšení kvality ţivota obyvatel Prahy a posílení jeho atraktivity pro investory a návštěvníky. 

Základních rozvojových cílů bude dosaţeno prostřednictvím stimulace místních rozvojových 

faktorů, zaváděním inovativních přístupů v regionálním rozvoji, posilováním sociální 

soudrţnosti a zvýšením kvality široce chápaného ţivotního prostředí.  

Strategická vize OPPK zohledňuje zkušenosti s realizací programu JPD 2 na období 2004–

2006. Východiskem byla Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy, zpracovaná v průběhu 

roku 2005. 

Vzhledem k důleţitosti, jaká je v období 2007–2013 přikládána inovacím a znalostní 

ekonomice, byl zásadním podkladem strategie operačního programu také projekt BRIS 

(Regionální inovační strategie pro Prahu). 

V souladu s hlavními závěry vyplývajícími ze SWOT analýzy byly pro OPPK stanoveny 

potenciálně nejdynamičtější a konkurenceschopnost města nejvíce podporující prvky uvedené 

strategické vize: 

 udrţitelný rozvoj, kvalitní prostředí města, 

 dobrá dostupnost dopravních sluţeb, 

 dobrá dostupnost telekomunikačních sluţeb, 

 rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – vyuţití inovačního potenciálu Prahy, 

 podpora rozvoje podnikání. 

 

V rámci rozdělení kompetencí během implementace programu OPPK je řídící orgán OPPK 

v souladu s čl. 60 obecného nařízení a paragrafem 16, odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, odpovědný za celkovou implementaci a řízení 

OPPK. Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha. Zprostředkující orgán v rámci OPPK nebyl 

zřízen. Orgány hl. m. Prahy jsou podle zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v 

platném znění: Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Rada hl. m. Prahy, Primátor hl. m. Prahy, 

Magistrát hl. m. Prahy (MHMP). Rozdělení úkolů mezi jednotlivé orgány hl. m. Prahy je 

stanoveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Činnosti vyplývající z úkolů 

řídícího orgánu stanovené čl. 60 obecného nařízení, s výjimkou těch záleţitostí, které jsou 

zákonnými nebo interními předpisy svěřeny Zastupitelstvu hl. m. Prahy a Radě hl.m.Prahy, 

jsou v rámci MHMP vykonávány odborem fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.  

Hlavní město Praha je řídícím orgánem pro OPPK i OPPA. Vzájemná koordinace obou 

programů na úrovni implementace spočívá např. ve snaze o maximální podobnost 

jednotlivých dokumentů OPPK a OPPA (např. proces administrace projektů apod.) tak, aby 

ţadatel měl k dispozici kompletní informace pro svoje investiční i neinvestiční projektové 

záměry. Ţadatelé jsou během workshopů informováni o příleţitosti předloţit vzdělávací 

projekt financovaný z OPPA navazující na investiční projekt OPPK. Návaznost je očekávána 

zvláště mezi oblastí podpory 3.1 „Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou 

výzkumu a vývoje a praxí“; oblastí podpory 3.3 „Rozvoj malých a středních podniků” OPPK 

a prioritní osou 1 “Podpora rozvoje znalostní ekonomiky” a prioritní osou 2 “Podpora vstupu 

na trh práce” OPPA. 

Celková alokace programu je cca 276,4 mil. €. Největší podíl finančních prostředků je 

vyčleněn na podporu inovací a dopravní dostupnosti. Blíţe o alokaci na období 2007-2013 viz 

následující tabulka.  
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Tabulka 2: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € 

Zdroj: MSC2007 

 

č. Název prioritní osy / oblast podpory 

Podíl na 

prioritní 
ose 

Podíl na 

programu 
EU 

Národní zdroje 

celkem 

 

 
Celkové zdroje 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 100,00% 37,19% 87 364 263,10 15 417 222,90 102 781 486,00 

1.1. 
Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy  

90,00% 33,47% 78 627 836,79 13 875 500,61 92 503 337,40 

1.2. Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb  10,00% 3,72% 8 736 426,31 1 541 722,29 10 278 148,60 

2 Ţivotní prostředí 100,00% 25,00% 58 734 001,25 10 364 823,75 69 098 825,00 

2.1. Revitalizace a ochrana území 86,80% 21,70% 50 981 113,09 8 996 667,02 59 977 780,10 

2.2. 
Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a 
přírodních zdrojů  

13,20% 3,30% 7 752 888,17 1 368 156,74 9 121 044,90 

3 Inovace a podnikání 100,00% 35,00% 82 227 601,75 14 510 753,25 96 738 355,00 

3.1. 
Rozvoj inovačního prostředí a partnerství 

mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 
64,86% 22,70% 53 332 822,50 9 411 674,56 62 744 497,05 

3.2. Podpora příznivého podnikatelského prostředí 12,28% 4,30% 10 097 549,49 1 781 920,50 11 879 469,99 

3.3. Rozvoj malých a středních podniků 22,86% 8,00% 18 797 229,76 3 317 158,19 22 114 387,95 

4 Technická pomoc 100,00% 2,81% 6 610 138,90 1 166 495,10 7 776 634,00 

Celkem 100,00% 100,00% 234 936 005,00 41 459 295,00 276 395 300,00 
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1.2 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 

Obrázek 2: Struktura cílů a prioritních os OPPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŘO OPPK, k 5. 1. 2011 

 

Graf 1: Podíl finančních prostředků prioritních os na programu OPPK v %  

 
Zdroj: ŘO OPPK, k 5. 1. 2011 

Globální cíl 
 
Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole členské země EU 
prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním městského 
prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních služeb a rozvinutím 
inovačního potenciálu města 

Specifický cíl 1 

 
Zlepšení dostupnosti 
dopravních 
a telekomunikačních 
služeb 

Specifický cíl 3 

Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
Prahy rozvojem 
a efektivním využitím 
jejího inovačního 
potenciálu 

Specifický cíl 2 

 
Zkvalitnění životního prostředí 

Prioritní osa 1 

 
Dopravní dostupnost  a 
rozvoj ICT 

Prioritní osa 3 

 
Inovace a podnikání 

Prioritní osa 2 

 
Životní prostředí 
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1.3 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY 

V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny 

do 7 oblastí podpory (viz obr. č. 3). 

Obrázek 3: Přehled prioritních os a oblastí podpory 
 

 

Zdroj: ŘO OPPK, k 5. 1. 2011 

Graf 2: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %)  

  

Zdroj: ŘO OPPK, k 5. 1. 2011 
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU  
 

Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu v roce 2010. Podrobnosti 

k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách. 

 

18. 1. 2010 PCO obdrţel od EK 1. průběţnou platbu ve výši 17 977 622,30 € 

 

1. 3. 2010 vyhlášena 5. výzva pro oblast podpory 3.3 

 

3. 3. 2010 ukončena 4. výzva pro oblast podpory 3.1 

 

9. 3. 2010 EK zaslán (formou dopisu) návrh ŘO na revizi OPPK - vypuštění IPRM 

schválený SMV 

 

15. 3. 2010 vyhlášena 6. výzva pro oblast podpory 1.1  

 

28. 4. 2010 ukončena 5. výzva pro oblast podpory 3.3 

 

14. 5. 2010 ukončena 6. výzva v oblasti podpory 1.1 

 

1. 6. 2010 vyhlášena 7. výzva pro oblast podpory 2.1 

 

2. 6. 2010 6. zasedání SMV OPPA a OPPK (schválena Výroční zpráva za rok 2009) 

 

9. 7. 2010 ukončena 7. výzva v oblasti podpory 2.1 

 

6. 8. 2010 ukončena procedura per rollam č. 5 (schválena Zpráva o realizaci k 30. 4. 2010, 

kritéria 1.2) 

 

září 2010  EK zaslán (prostřednictím MSC2007) návrh ŘO na revizi OPPK - vypuštění 

IPRM schválený SMV 

 

8. 10. 2010  EK zaslána ţádost o druhou průběţnou platbu 

 

29. 10. 2010 PCO obdrţel od EK 2. průběţnou platbu ve výši 10 149 783,01 € 

 

15. 11. 2010 ukončena procedura per rollam č. 6 (schválena Zpráva o realizaci k 30.6.2010, 

Evaluační plán na rok 2011, kritéria prioritní osy 4)  

 

17. 12  2010 EK zaslána ţádost o třetí průběţnou platbu 

 

1. 2. 2011 PCO obdrţel od EK 3. průběţnou platbu ve výši 5 334 042,94 €. 

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 16 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

2.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Soustava indikátorů, jak na úrovni globálních a specifických cílů, tak na úrovni prioritních os 

operačního programu, byla vytvořena na základě Metodiky pro přípravu programových 

dokumentů pro období 2007–2013 (MMR, verze únor 2006) a v souladu s následným 

přihlédnutím k Národnímu číselníku indikátorů pro programové období 2007–2013.  

Informace o indikátorech dle prioritních os jsou blíţe uvedeny v kapitole 3 věnované 

provádění jednotlivých prioritních os. 

Tabulky indikátorů jiţ zohledňují změny konkrétních indikátorů, které byly dojednány s NOK 

- MMR. Následující tabulka uvádí kontextové a dopadové indikátory programu.  

 

Tabulka 3: Přehled indikátorů OPPK  
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

32.01.00 

dopad 

Regionální 

HDP na 

obyvatele 

v PPS za hl. m. 

Prahu 

 

Parita 

kupní 

síly 

ČSÚ, 

Eurostat 

Dosaţená 42800 43100 41800 N/A N/A 41800 

Výchozí 31893 42800 43100 41800 N/A 31893 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A 42500 42500 

Komentář: Hodnota za rok 2007 je ze zdroje Eurostat. Roky 2008 a 2009 nejsou zatím na Eurostatu k dispozici. Z tohoto důvodu pouţity 

pro roky 2008 a 2009 hodnoty od ČSÚ. 

07.03.00 

dopad 

Pracovní místa 

v regionu 

(počet v tis.) 

počet ČSÚ    

Dosaţená 876000 904100 919400 N/A N/A 919400 

Výchozí 780000 876000 904100 919400 N/A 780000 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A 795000 795000 

Komentář: Jde o odhad celkového počtu zaměstnaných dle ESA95. Roky 2008 a 2009 nejsou zatím na Eurostatu k dispozici. Z tohoto 

důvodu pouţity pro roky 2008 a 2009 hodnoty od ČSÚ. 

21.10.00 

21.11.00 

21.12.00 

21.13.00 

kontext 

Celkové měrné 

emise hlavních 

znečišťujících 

látek: 

 - tuhé částice 

- SO2 

- NOx 

- CO 

tis.t/rok/ 

km2 

ČHMÚ        

MHMP     

ATEM,

MŢP,ČS

Ú 

Dosaţená 0,13 0,13 N/A N/A N/A 0,13 

Výchozí 
0,14 

(2003) 
0,13 0,13 N/A N/A 0,14 

(2003) 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A 0,12 0,12 

Komentář: V roce 2003 byly emise hlavních znečišťujících látek ve výši 0,14 tis.tun/km2. Jde o emise ze stacionárních a mobilních, tj. 

dopravních   zdrojů znečišťování ovzduší.  Pro výpočty emisí z mobilních zdrojů v Praze je od r.2003 pouţit emisní model MEFA-06, 

který vychází z metodiky vyvinuté Vysokou školou chemicko-technologickou a ATEM - Ateliérem ekologických modelů. Původní údaj 

za  r. 2007 uvedený v tabulce ve výši 0,07 tis.tun/km2  byl však vypočten s vyuţitím údajů o emisích z mobilních zdrojů podle jiné 

metodiky, a to ČHMÚ. Pro objektivní porovnání hodnot emisí je však nutné pouţívat ve  všech sledovaných letech stejnou metodiku 

výpočtu. Proto byl údaj za r. 2007 opraven z hodnoty 0,07 tis.tun/km2  na hodnotu 0,13 tis.tun/km2 vypočtenou stejným způsobem  jako 

emise za r. 2003. Údaje za r. 2009 budou k dispozici pravděpodobně koncem dubna 2011. 

380800 Zaměstnanost v % ČSÚ Dosaţená 100 100 100 N/A N/A 100 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

dopad sektoru MSP 
Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A 103 103 

Komentář: Původně byl tento indikátor v %, po aktualizaci Národního číselníku indikátorů ze strany MMR byla změněna jednotka na 

tisíce osob. Cílová hodnota odpovídající procentům bude doplněna po zjištění. Aktuálně ČSÚ oficiální relevantní údaj v regionálním 

průřezu nepublikuje. 

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2011, generováno k 1. 3. 2011  

Poznámky: 
1
 Indikátory v této tabulce nejsou naplňovány přímo z realizace jednotlivých projektových záměrů. 

Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období..  

 

Podrobnosti k projektům a jejich finančním objemům jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. 

Přehled vyhlášených a plánovaných výzev znázorňuje tabulka č. 4.   
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Tabulka 4: Přehled vyhlášených a probíhajících výzev OPPK
1
  

Pořadové 

číslo 

výzvy 

Podání 

projektových 

ţádostí - Datum 

zahájení příjmu  

Podání 

projektových 

ţádostí - 

Datum 

ukončení 

výzvy 

 

 

Druh výzvy 

Číslo 

prioritní 

osy/ 

oblasti 

podpory 

Alokace na výzvu 

v € 

Podané ţádosti o podporu 
Projekty s podepsanou 

smlouvou2 

počet v € počet v € 

03 18.12.2007 31.12.2013 průběţná 4 7 776 634 1 5 642 433 1 5 642 433 

4 16.12.2009 3.3.2010 kolová 3.1 
15 847 861 

31 231 458** 
25 51 338 063 15 29 913 959 

5 1.3.2010 28.4.2010 kolová 3.3 
9 904 913 

11 256 775** 
150 30 511 357 43 9 577 365 

6 15.3.2010 14.5.2010 kolová 1.1 37 638 669 5 46 318 497 2 27 617 814 

7 2.6.2010 9.7.2010 kolová 2.1 4 437 401 10 13 330 815 0 0 

Celkem - - - - 75 605 477 191 147 141 165 61 72 751 571 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, ŘO OPPK, k 5. 1. 2011, pouţit měnový kurz ve výši  25,24 CZK/€.  

Poznámka: * jde o předpoklad; ** došlo k navýšení alokace  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky (tj podíl EU a ČR bez vlastního veřejného zdroje, tj.dotace). ŘO vyhlašuje výzvy na 

souhrnné veřejné finanční prostředky (podíl EU+SR+KR). V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 budou následné výzvy vyhlašovány jen na podíl EU+KR, tj. 

projekty jiţ nebudou spolufinancovány ze státního rozpočtu. V tabulce uvedeny podepsané smlouvy pouze z projektů, které byly předloţeny v rámci výzev 

vyhlášených v roce 2010. 
2
 Jde o částky z podepsaných smluv projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů po podpisu smlouvy. V 

oblasti 2.1 (7. výzva) dojde k podpisům smluv aţ v roce 2011 - v tabulce uvedeny nulové hodnoty. 
3
 U prioritní osy 4 jde o průběţnou výzvu. Číslo této výzvy bylo označeno v informačním systému nulou. Ostatní výzvy jsou kolové. 
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Reálný pokrok v roce 2010 

 

Z realizovaných výzev v roce 2010 je patrné, ţe: 

 

 byl ve všech výzvách výrazný převis poptávky ţadatelů po dotaci nad vyhlášeným 

objemem finančních prostředků o 99 % (tj. o 75 mil. €); nejvyšší zájem o předloţení 

projektů byl ze strany ţadatelů v oblasti podpory 3.1 a 3.3, 

 bylo předloţeno 191 projektových ţádostí (tj. více neţ 30 % ze všech dosud 

předloţených ţádostí), 

 z hlediska počtu a finančního objemu projektů s podepsanými smlouvami byla v roce 

2010 procentuálně nejúspěšnější oblast podpory 3.1 (z 25 projektů byla podepsána 

smlouva s 15 projekty, tj. 60 % z předloţených projektů do této oblasti podpory),  

 v oblasti podpory 3.3 předloţeno 24 % všech projektů předloţených v programu 

(nejvíce poptávaná oblast podpory), 

 ze všech 191 předloţených ţádostí za rok 2010 byla k 5. 1. 2011 s 61 projekty 

podepsána smlouva v celkovém objemu dotace 

72,75 mil. €, 

 za rok 2010 se zvýšil finanční objem zasmluvněných prostředků oproti roku 2009 o 

38 % vzhledem k celkové alokaci programu (nejvyšší procentuální nárůst objemu 

zasmluvněných prostředků vzhledem k alokaci oproti roku 2009 byl v prioritní ose 3, 

zejména v oblasti podpory 3.1) 

 za rok 2010 se zvýšil finanční objem proplacených prostředků oproti roku 2009 o 21 

% vzhledem k celkové alokaci programu, 

 za rok 2010 se zvýšil finanční objem certifikovaných prostředků oproti roku 2009 o 7 

% vzhledem k celkové alokaci programu. 

 

Detailnější popis jednotlivých prioritních os je uveden v kapitole 3. 
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Graf 3: Počty předloţených a schválených projektů se smlouvou v rámci 1. - 7. výzvy  
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Zdroj: Monit7+, k 5. 1. 2011. 

 

Z grafu č. 3 je patrné, ţe nejvíce projektů bylo předloţeno v oblasti podpory 3.3, nejméně 

v oblasti podpory 1.1. Naopak nejvyšší procentní úspěšnost schválených projektů byla 

v oblasti podpory 1.1 a nejniţší v oblasti 1.2.  
 

Graf 4: Výše finančních prostředků předloţených a schválených projektů se smlouvou 

v rámci 1. – 7. výzvy (v mil. €)  
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Zdroj: MSC2007, Monit7+,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,40 CZK/€. 

 Pozn.: Finanční údaj obsahuje jen dotaci celkem bez vlastního zdroje. 

 

4 
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2.1.2 FINANČNÍ ÚDAJE 

 

Tabulka 5
4
: Finanční údaje - Prioritní osy podle zdrojů financování (€) – kumulativně  

v € 

Finanční 

prostředky 

operačního 

programu celkem 

Základy 

pro výpočet 

příspěvku 

Unie 

 

Celkové 

certifikované  

způsobilé  

výdaje 

vynaloţené 

příjemci 

Příslušný příspěvek 

z veřejných zdrojů 

Podíl celkových 

certifikovaných 

výdajů na 

celkovém 

financování 

programu v % 

 A B C D E 

Prioritní osa 1  

Dopravní dostupnost a 

rozvoj ICT 

Fond ERDF 

102 781 486,00 „Public“ 28 776 033,44 28 776 033,44 28% 

Prioritní osa 2  

Ţivotní prostředí 

Fond ERDF 

69 098 825,00 „Public“ 9 105 866,01 8 552 359,26 12,38% 

Prioritní osa 3  

Inovace a podnikání 

Fond ERDF 

96 738 355,00 „Public“ 2 910 636,60 2 038 017,07 2,11% 

Prioritní osa 4  

Technická pomoc 

Fond ERDF 

7 776 634,00 „Public“ 0,00 0,00 0% 

Celkový součet      276 395 300,00 ------- 40 792 536,05 39 366 409,77 14,24% 

Úhrn v regionech bez  

přechodné podpory  

v celkovém součtu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Výdaje typu ESF  

v celkovém součtu, 

 je-li program 

spolufinancován  

ERDF 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, k 5. 1. 2011, údaje zaokrouhleny na 2 desetinná místa. 

                                                 
4
 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky. 
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Program OPPK nevyuţívá kříţového financování. V následující tabulce je uveden finanční 

plán pro všechny prioritní osy a oblasti podpory na celé programové období 2007-2013. 

Tabulka 6: Finanční plán OPPK  

Prioritní osa/ 

oblast podpory 
Fond  Příspěvek EU v € 

Veřejné prostředky 

celkem v € 

Podíl na celkové 

alokaci OP v % 

1. ERDF 87 364 263,10 102 781 486,00 37,19 

1.1 ERDF 78 627 836,79 92 503 337,40 33,47 

1.2 ERDF 8 736 426,31 10 278 148,60 3,72 

2. ERDF 58 734 001,25 69 098 825,00 25,00 

2.1 ERDF 50 981 113,09 59 977 780,10 21,70 

2.2 ERDF 7 752 888,17 9 121 044,90 3,30 

3. ERDF 82 227 601,75 96 738 355,00 35,00 

3.1 ERDF 53 332 822,50 62 744 497,05 22,70 

3.2 ERDF 10 097 549,49 11 879 469,99 4,30 

3.3 ERDF 18 797 229,76 22 114 387,95 8,00 

4. ERDF 6 610 138,90 7 776 634,00 2,81 

Celkem - 234 936 005,00 276 395 300,00 - 

Zdroj: MSC2007, k 5. 1. 2011 

 

Následující tabulka znázorňuje plnění pravidla n+3/n+2 (čl. 93 nařízení 1083/ 2006).  

 

Tabulka 7: Naplňování pravidla n+3 a n+2 

Finanční 

plán - 

rok 

Celková 

alokace EU 

prostředků 

N+3 / N+2 limity Zálohy z EK 

Ţádosti o 

průběţnou/zá

věrečnou 

platbu 

předloţené 

EK 

Zálohy z EK + 

ţádosti o platbu z 

ČR 

Zálohy z EK + 

ţádosti o platby 

z ČR 

Rozdíl mezi 

limity a 

platbami 

2007 - 2013 - souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 

  - roční a b c d=b+c e f=e-a 

2007    31 601 702                                 -                               -                         -                            -                           -                       -       

2008    32 233 735                                 -              11 746 800                       -             11 746 800           11 746 800       11 746 800     

2009    32 878 410                                -                9 397 440        17 977 622           27 375 063           39 121 863       39 121 863     

2010    33 535 979       -    -     15 483 826           15 483 826           54 605 689       54 605 689     

2011    34 206 698                37 500 685                             -          27 385 455           27 385 455           81 991 143       44 490 458     

2012    34 890 832                75 646 046                             -          29 479 962           29 479 962         111 471 105       35 825 060     

2013    35 588 649              153 922 623                             -          55 360 000           55 360 000         166 831 105       12 908 482     

2014  -           194 080 406                             -          40 000 000           40 000 000         206 831 105       12 750 700     

2015  -           234 936 005                             -          28 104 900           28 104 900         234 936 005                     -       

Celkem  234 936 005           234 936 005         21 144 240      213 791 765         234 936 005         234 936 005                     -       



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 23 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

Zdroj: MSC2007,  ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. V letech 2011-2015 jde 

u sloupců c, d , e,  f o predikce plateb. * N+3 pravidlo se uplatňuje pro roky 2008-2010, N+2 pravidlo pro roky 

2011-2013. V roce 2013 se sbíhá pravidlo n+3 pro alokaci 2010 a n+2 pro alokaci 2011, je tudíţ nutné přičíst 2/6 

alokace 2007. 

Poznámka k tabulce č. 7 ke sloupci „a“ související se změnou nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/ 2010 z 16. června 2010 byla schválena změna Obecného nařízení 

Rady (ES) č. 1083/ 2006 spočívající ve zrušení pravidla n+3 pro rok 2007 (novela čl. 93 Obecného nařízení). 

Rozpočtový závazek na rok 2007 byl rovnoměrně rozdělen do šesti následujících let programového období. 

 

Tabulka vyjadřuje úspěšné čerpání a naplňování pravidla n+2/n+3, které vede k předcházení 

automatického zrušení závazku a současně prezentuje přehled stavu čerpání rozpočtových 

závazků na rok 2008, 2009 a 2010.  

 

Predikce ţádostí o platbu z ČR, které budou zaslány v roce 2011 spolu se zálohovými 

platbami z EK a ţádostmi o platbu v letech 2007-2010 (tj. 81,99 mil. €) významně přesahují 

celkovou alokaci let 2007 a 2008 (tj. 63,84 mil. €). 

Na plnění pravidla n+3 resp. n+2 je ze strany ŘO kladen velký důraz. ŘO si je vědom 

moţných rizik, plynoucích z nenaplňování tohoto pravidla.  

Jednotlivé výzvy v OPPK jsou proto vyhlašovány v takovém rozsahu a časovém horizontu, 

aby nebylo ohroţeno plnění těchto pravidel.  

Projekty schválené ZHMP v rámci 1. výzvy přesahují alokaci roku 2007 přibliţně o 64 % (tj. 

51,83 mil. € připadající na EU podíl). Tato výzva byla vyhlášena i schválena v roce 2008.  

Prostředky schválené ZHMP v rámci 2. a 3. výzvy na projekty OPPK činí 53,74 mil. € (podíl 

EU). Obě výzvy byly vyhlášeny a schváleny v roce 2009.  Kumulativně byla alokace let 

2007- 2009 překročena přibliţně o 9%. 

V roce 2010 byla vyhlášena a schválena výzva č. 4, 5 a 6. Objem schválených prostředků 

podílu EU dosahoval částky 71,70 mil. €, čímţ byla naplněna alokace roku 2011.  

K 31. 12. 2010 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj EU 33,48 mil. €, coţ 

představuje 14,25 % celkové alokace.  

Z výše uvedeného vyplývá, ţe by ŘO OPPK neměl mít problém s respektováním pravidla 

n+3, resp. n+2, včetně souběhu pravidel na konci roku 2013. 

  

V listopadu 2009 byla EK odeslána první ţádost o průběţnou platbu ze strany PCO ve výši 

17 977 622,30 €. Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 18. 1. 2010. 

 

V říjnu 2010 byla EK odeslána druhá ţádost o průběţnou platbu ze strany PCO ve výši 

10 149 783,01 €. Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 29. 10. 2010. 

 

V prosinci 2010 byla EK odeslána třetí ţádost o průběţnou platbu ze strany PCO ve výši 

5 334 042,94 €. Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 1. 2. 2011. 

 

Celkem byly z EK poslány 4 zálohové platby v návaznosti na odst. 1 písm. b) čl. 82 nařízení 

Rady (ES) č. 1083/2006: 

 v roce 2008 byla PCO od EK zaslána první platba ve výši 4 698 720,10 € a druhá ve 

výši 7 048 080,15 €, celkem 11 746 800,25 €; 

 v roce 2009 PCO obdrţelo zbylé dvě platby, kaţdou ve výši 4 698 720,10 €, celkem 

9 397 440,20 €. 
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Predikce plateb na první pololetí 2011: 

 

Tabulka 8: Predikce plateb příjemcům na období leden - červen 2011 v mil. € 

Oblast 

/měsíc 
leden únor březen duben květen červen Suma 

1.1 0,00 3,07 20,64 0,00 0,00 0,00 23,71 

1.2 0,00 0,00 1,27 0,57 0,00 0,00 1,84 

2.1 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 2,14 

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,01 0,11 

3.1 0,00 0,00 2,63 0,97 2,97 1,98 8,55 

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3 0,00 0,14 2,36 1,07 1,32 0,73 5,62 

TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

celkem 0,00 3,21 29,04 2,61 4,39 2,72 41,97 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. Jde o podíl EU + národní 

zdroje (SR + kraj), bez vlastního zdroje. 

 

V první polovině roku 2011 ŘO OPPK předpokládá platby ex-ante a ex-post příjemcům 

v částce cca 41,97 mil. €. Velkou částí se na sumě proplacených prostředků podílí prioritní 

osa 1.1. ŘO předpokládá, ţe v lednu 2011 nebudou probíhat platby směrem k příjemcům. 

Důvodem je proces přijímání schválené dotace obdrţené od MMR do rozpočtu HMP.  

 

2.1.3 INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ 

Příspěvek Společenství je indikativně rozdělen dle jednotlivých kategorií pomoci.  

 

Tabulka s kumulativním rozdělením alokací z příspěvku Společenství podle kategorií je 

uvedena v příloze této zprávy. 

 

Hodnota 234,9 mil. € odpovídá celkové alokaci na všechna prioritní témata OPPK. Z tabulky 

plyne, ţe projekty s podepsanou smlouvou k 5. 1. 2011 naplňují prioritní témata OPPK ve 

výši 187,6 mil. €, tj. z 80 % celkové alokace na prioritní témata. Toto představuje k 31. 12. 

2010 navýšení o téměř 70 % oproti 47 % ke konci roku 2009. V současné době jsou jiţ 

naplněna projekty s podepsanou smlouvou prioritní témata č. 01, 02, 06, 08, 42, 54, 58 a 85. 

Ostatní témata jsou plněna takto: 03 (naplněno z 10 %), 04 (z 4,4 %), 05 (z 13 %), 07 (z 37 

%), 9 (z 36 %), 11 (z 6 %), 13 (z 48 %), 14 (z 24 %), 15 (z 56 %), 40 (z 42 %), 43 (z 50 %), 

50 (z 3 %), 51 (z 6 %), 52 (z 80 %), 53 (z 15 %), 57 (90 %), 61 (z 43 %), 68 (z 9,4 %), 71 (z 

46 %), 74 (z 3 %) a 86 (z 73 %). ŘO OPPK se bude muset zaměřit při vyhlašování dalších 

výzev více např. na podporu projektů spadajících pod prioritní témata č. 04, 39, 41, 50, 51, 

72, 74 a 80. V tabulce přílohy VZ jsou zahrnuty dle doporučení Národního orgánu pro 

koordinaci pouze projekty, které jsou ve stavu P4 „projekt s vydaným 

Rozhodnutím/podepsanou Smlouvou“ a výše.  
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2.1.4  INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OP  

Dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-13 v souladu s usnesením 

vlády č. 560 ze dne 17. 5. 2006 byly vymezeny regiony na území ČR se soustředěnou pomocí 

státu, ať jiţ se jedná o hospodářsky slabé regiony, strukturálně postiţené regiony či regiony 

s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Na území hl. m. Prahy se nenachází ani jeden 

z výše uvedených problémových regionů; pro OPPK jsou tyto oblasti tedy nerelevantní.  

V rámci programu OPPK můţe předkládat projektové ţádosti široké spektrum příjemců. 

Seznam příjemců je moţno nalézt na www.oppk.cz. V rámci prioritní osy 1 a 2 jsou to 

především odbory Magistrátu hl.m.Prahy, městské části hlavního města Prahy a jimi zřízené a 

zaloţené organizace a nestátní neziskové organizace. Prioritní osa 3 je zaměřena především 

na příjemce z akademického, výzkumného a soukromého sektoru. Jde zejména o výzkumné a 

vývojové organizace, malé a střední podniky, vysoké školy, Akademii věd ČR a její ústavy 

apod. Analýza příjemců je součástí kapitoly 3. 

Přesto se Praha potýká s jinými problémy, zejména se jedná o nedostatečné kapacity týkající 

se spolupráce především v oblasti vědy a výzkumu a zároveň neodpovídající technická 

infrastruktura. V oblasti vědy a výzkumu bylo ale i tak dosaţeno velkého pokroku. Počet 

projektů s podepsanou smlouvou byl ke konci roku 2010 33 o objemu cca 53 mil. €. Z toho 

bylo 8 projektů o celkovém objemu 8 mil. € jiţ ukončeno. Do vytváření či modernizace 

zázemí pro vědu a výzkum bylo vloţeno jiţ přes miliardu korun. Mezi ţadateli převládají 

vysoké školy a výzkumné ústavy. 

I kdyţ je situace na praţském trhu práce příznivá, musí podnikatelský sektor převzít 

významnější roli při řešení některých jeho problémových segmentů. Proto součástí aktivit 

řešených prioritní osou 3 jsou i takové, které vytvářejí vhodné podnikatelské podmínky pro 

subjekty zajišťující pracovní příleţitosti skupinám osob s obtíţným uplatněním na pracovním 

trhu (např. handicapovaní, osoby v předdůchodovém věku, rodiče pečující o malé děti). Jedná 

se především o začínající podnikatele nebo firmy zaměstnávající osoby se změněnou pracovní 

schopností.  

2.1.5 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŢITÁ POMOC  

V roce 2010 nedošlo k vrácení nebo zrušení podpory ve smyslu článku 57 Udrţitelnost 

operací a čl. 98 Finanční opravy prováděné členskými státy nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.   

2.1.6  KVALITATIVNÍ ANALÝZA  

V roce 2010 byla v rámci OPPK vyhlášena a zároveň ukončena pátá aţ sedmá výzva a 

ukončena čtvrtá výzva pro předkládání projektových ţádostí. V roce 2011 ŘO plánuje 

v druhém kvartále roku 2011 vyhlásit výzvy v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1.  

 

Celkem byly za rok 2010 uzavřeny smlouvy u celkem 76 projektů o objemu 105,68 mil. € 

(2,67 mil. Kč). Z toho u 14 projektů schválených v roce 2009 došlo k uzavření smluv na 

počátku roku 2010.  

Kumulativně k 5. 1. 2011 činil celkový objem projektů s uzavřenými smlouvami 229,51 mil. 

€ (5,79 mld. Kč).  

 

Finančně ukončeno bylo v roce 2010 celkem 13 projektů o celkovém objemu dotace 22,36 

mil. € (564 mil. Kč). V roce 2009 bylo finančně ukončeno 22 projektů o objemu dotace 29,64 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 26 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

mil. € (748 mil. Kč), v roce 2008 byly finančně ukončeny jen 3 projekty o objemu dotace 0,33 

mil. € (8,79 mil. Kč).  

Kumulativně bylo k 5. 1. 2011 finančně ukončeno 48 projektů o objemu dotace 52,33 mil. € 

(1,32 mld. Kč). 

 

Fyzicky bylo v roce 2010 ukončeno celkem 69 projektů o objemu dotace 72,44 mil. € (1,83 

mld. Kč), coţ byl téměř dvojnásobný nárůst oproti roku 2009. V roce 2009 bylo ukončeno 

celkem 40 projektů o objemu dotace 42,59 mil. € (1,07 mld. Kč).  Kumulativně k 5. 1. 2011 

bylo ukončeno (jak fyzicky, tak finančně) 109 projektů o celkovém objemu 115,03 mil. € 

(2,9 mld. Kč).  

 

Výsledky ukončených projektů za rok 2010: 

 8 projektů v oblasti 1.1 (nárůst oproti roku 2009 o 4 projekty), 

 5 projektů v oblasti podpory 1.2 (nárůst oproti roku 2009 o 5 projektů), 

 20 projektů v oblasti podpory 2.1 (nárůst oproti roku 2009 o 12 projektů),  

 10 projektů v oblasti 2.2 (nárůst oproti roku 2009 o 7 projektů), 

 8 projektů v oblasti 3.1 (nárůst oproti roku 2009 o 6 projektů), 

 4 projekty, v oblasti 3.2 (nárůst oproti roku 2009 o 3 projekty), 

 54 projektů v oblasti podpory 3.3 (nárůst oproti roku 2009 o 32 projektů).  

 

Nejvyšší procento ukončovaných projektů je v oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 

podniků. Je to z důvodu, ţe v této oblasti podpory se vyskytují projekty, jejichţ délka 

realizace je většinou do 1 roka od počátku realizace projektu. 

Konkrétní příklady úspěšně realizovaných projektů jsou uvedeny v kapitole 3.  

 

Tabulka 9: Informace o finančním pokroku v OPPK v roce 2010 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

OPPK 276,40 105,68 38,23 56,57 20,47 18,22 6,59 

Prioritní osa 1 102,78 39,18 38,12 9,65 9,39 9,31 9,06 

Oblast podpory 1.1 92,50 37,79 40,85 8,80 9,51 9,31 10,07 

Oblast podpory 1.2 10,28 1,38 13,42 0,85 8,28 0,00 0,00 

Prioritní osa 2 69,10 6,27 9,08 30,52 44,17 7,34 10,61 

Oblast podpory 2.1 59,98 3,85 6,42 24,93 41,56 7,34 12,23 

Oblast podpory 2.2 9,12 2,42 26,58 5,61 61,49 0,00 0,00 

Prioritní osa 3 96,74 54,61 56,45 14,95 15,45 1,57 1,62 

Oblast podpory 3.1 62,74 43,50 69,34 9,65 15,38 0,10 0,16 

Oblast podpory 3.2 11,88 0,77 6,51 1,68 14,16 0,44 3,71 

Oblast podpory 3.3 22,11 10,32 46,68 3,61 16,35 1,02 4,63 

Prioritní osa 4 7,78 5,64 72,49 1,45 18,64 0,00 0,00 

Zdroj:  MSC2007, ŘO OPPK, za rok 2010,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 
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Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného 

zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve 

sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci druhé a třetí 

certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,24 CZK/€.)  

 

V roce 2010 se tempo růstu proplácení finančních prostředků oproti roku 2009 zvýšilo (v roce 

2009 proplaceno 14,88 % alokace, v roce 2010 proplaceno 20,47 %).  Největší nárůst byl 

zaznamenán v PO2 a PO3.  

 

Tabulka 10: Kumulativní pokrok k 5. 1. 2011 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

OPPK 276,40 229,51 83,03 109,05 39,45 39,37 14,24 

Prioritní osa 1 102,78 81,29 79,09 37,75 36,73 28,78 28,00 

Oblast podpory 1.1 92,50 78,13 74,46 36,43 39,38 28,78 31,11 

Oblast podpory 1.2 10,28 3,16 30,73 1,32 12,86 0,00 0,00 

Prioritní osa 2 69,10 59,60 86,26 48,71 70,50 8,55 12,38 

Oblast podpory 2.1 59,98 47,88 79,83 41,55 69,27 8,55 14,26 

Oblast podpory 2.2 9,12 11,72 128,55* 7,17 78,60 0,00 0,00 

Prioritní osa 3 96,74 79,96 82,65 19,57 20,23 2,04 2,11 

Oblast podpory 3.1 62,74 58,41 93,10 10,38 16,55 0,13 0,21 

Oblast podpory 3.2 11,88 2,49 20,99 2,39 20,14 0,44 3,71 

Oblast podpory 3.3 22,11 19,05 86,17 6,79 30,72 1,46 6,62 

Prioritní osa 4 7,78 8,66** 111,32 3,02 38,81 0,00 0,00 

Zdroj:  MSC2007, pouţita sestava MSC210, pro sloupec „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ pouţita 

sestava MSC209, k 5. 1. 2011 (generováno 25. 1. 2011),  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka č. 1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního 

veřejného zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. 

Data ve sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

první, druhé a třetí certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,24 CZK/€). 

*Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 2.2: Projekty podporované 

v rámci 2.2 jsou v převáţné většině financovány zálohově. Ze zkušenosti ŘO dochází v některých případech 

k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.  

** Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4. Ve skutečnosti se nejedná 

o „přezávazkování“, protoţe první projekt nebyl zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do 

druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR. 

 

Celkem bylo proplaceno 39,45 % finančních prostředků alokace programu. Nejúspěšnější 

v objemu proplacených prostředků vzhledem k alokaci osy, byla v roce 2010 prioritní osa 2 (v 

roce 2009 to byla prioritní osa 1), nejpomalejší proplácení vykazuje prioritní osa 3 (zde došlo 

ovšem k nárůstu proplacených prostředků oproti roku 2009 o 15 % k alokaci). V prioritní ose 

1 a 2 se jedná o projekty velkého finančního objemu v řádech 100 milionů Kč na rozdíl od 

projektů v prioritní ose 3, kde se jedná o projekty v řádech miliónů Kč, max. desítek milionů 
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Kč. Přestoţe se prioritní osa 3 jeví jako nejméně úspěšná vzhledem k pomalejšímu čerpání, 

není rizikovou.   

V certifikovaných prostředcích došlo v roce 2010 k nárůstu objemu oproti roku 2009 o 18,22 

mil. €.  

 

Souhrnně stav k  5. 1. 2011: 

 celkem předloţeno 663 projektů o celkovém 511,83 mil. € (12,92 mld. Kč), tj. 185,18 

% alokace programu, 

 smlouva podepsána se 203 projekty o celkovém objemu 229,51 mil. € (5,79 mld. Kč), 

tj. 83,03 % alokace programu), 

 proplaceno bylo celkem 109,05 mil. € (2,75 mld. Kč), tj. 39,45 % alokace programu, 

 certifikovány byly celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 39,37 mil. € (1,003 

mld.Kč), tj. 14,24 % alokace programu. 

Kvalitativní analýza jednotlivých prioritních os je uvedena v kapitole č. 3. Plněním cílů 

OPPK dochází k postupnému naplňování cílů NSRR. 
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2.1.6.1 Pokrok od minulého monitorovacího období  

 

Tabulka 11: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího období (jde o přírůstek od 1. 7. 

2010 do 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci programu, prioritních os a oblastí podpory) 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

OPPK 276,4 89,82 32,50 35,40 12,81 18,22 6,59 

Prioritní osa 1 102,78 35,88 34,91 3,94 3,83 9,31 9,06 

Oblast podpory 1.1 92,5 35,82 38,73 3,66 3,95 9,31 10,07 

Oblast podpory 1.2 10,28 0,06 0,62 0,28 2,75 0,00 0,00 

Prioritní osa 2 69,1 3,81 5,52 18,93 27,39 7,34 10,61 

Oblast podpory 2.1 59,98 1,82 3,04 15,32 25,54 7,34 12,23 

Oblast podpory 2.2 9,12 1,99 21,83 3,62 39,71 0,00 0,00 

Prioritní osa 3 96,74 44,48 45,98 11,02 11,39 1,57 1,62 

Oblast podpory 3.1 62,74 34,80 55,47 7,71 12,29 0,10 0,16 

Oblast podpory 3.2 11,88 0,10 0,81 1,16 9,76 0,44 3,71 

Oblast podpory 3.3 22,11 9,58 43,31 2,14 9,66 1,02 4,63 

Prioritní osa 4 7,78 5,64 72,49 1,52 19,54 0,00 0,00 

Zdroj:  MSC2007, Monit7+, za období 1. 7. 2010 - 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného 

zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve 

sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci druhé a třetí 

certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,24 CZK/€.)  

 

Tabulka č. 11 obsahuje pokrok v čerpání od minulého jednání monitorovacího výboru. U 

objemu podepsaných smluv byl nejvýraznější posun v prioritní ose 3, resp. v oblasti podpory 

3.1 a 3.3. Na toto měla vliv především 4. a 5. výzva, kde byl příjem projektů ukončen 3. 

března a 28. dubna 2010. Podepisování smluv s úspěšnými projekty poté proběhlo 

v posledním kvartále roku 2010. U objemu proplacených prostředků byl nejvýraznější posun 

v prioritní ose 2. Na navýšení certifikovaných prostředků předloţených EK měla nejvyšší vliv 

druhá a třetí certifikace výdajů. Blíţe viz výše kapitola 2.1.2 a tabulka č. 7.  V rámci 

předloţených projektových ţádostí proběhla změna oproti minulému období jen u oblasti 2.1, 

kde bylo předloţeno 10 projektů o objemu 13,33 mil. € (336,45 mil. Kč). 

2.1.6.2 Horizontální témata 

 

Dle nařízení č. 1083/2006 a dle Strategických obecných zásad Společenství byla pro období 

2007–2013 definována dvě horizontální témata: 

 udrţitelný rozvoj,  

 rovné příleţitosti. 
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V rámci OPPK je stanoveno, ţe pokud projekty budou negativně ovlivňovat jedno 

z horizontálních témat, nebudou podpořeny. Samotná hodnocení tohoto hlediska probíhají 

konkrétně ve dvou krocích: 

 během kontroly přijatelnosti projektu (kritéria formálního posouzení - v případě 

zjištění rozporu projektu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající se vlivu na ţivotní 

prostředí a rovné příleţitosti bude projekt vyřazen), 

 během bodového hodnocení projektu jsou projekty kromě jiného bodovány dle jejich 

vlivu na horizontální témata (v rámci hodnocení je kaţdý projekt hodnocen z hlediska 

vlivu na udrţitelný rozvoj a naplňování rovných příleţitostí). Pokud jde o projekty 

zabývající se horizontálními tématy, měli by ţadatelé prokázat, ţe projekt je v souladu 

se zásadami udrţitelného rozvoje. Zejména jsou povinni prokázat, ţe projekt nebude 

mít nepříznivý dopad na ţivotní prostředí. 

 

Udrţitelný rozvoj 

Na podporu ekologicky příznivé veřejné dopravy, revitalizaci opuštěných, poškozených nebo 

sociálně problémových území a v neposlední řadě na úsporné a udrţitelné vyuţívání energií 

a přírodních zdrojů jsou v OPPK zaměřeny zejména prioritní osy 1 a 2. 

Podstatný ekologický přínos je v OPPK provázen zejména aktivitami spojenými se 

sniţováním energetické náročnosti provozu (zateplování budov) a s realizací obnovitelných 

zdrojů energie, coţ jsou aktivity podporované v rámci druhé prioritní osy, oblasti podpory 

2.2.   

Jako vzorové projekty lze uvést: 

 RTT Myslíkova - projekt je investiční akcí zaměřenou na zlepšení obsluţnosti 

veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a bezbariérovosti veřejné dopravy 

prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. Je lokalizován v Praze 2 v prostoru ulic 

Myslíkova, Masarykovo nábřeţí a Jiráskovo náměstí, zprostředkovaně má dopad na 

celé území Prahy. Modernizováno 0,74 km tramvajové trati.  

 Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská - projekt je investiční akcí zaměřenou na 

zlepšení obsluţnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti a komfortu veřejné 

dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati od Klamovky ke koncovému 

tramvajovému obratišti Sídliště Řepy. Bude modernizováno 6,33 km tramvajové trati. 

 Přírodní park Dubeč - projekt řeší první část revitalizace území nacházejícího se na 

hranici dvou přírodně cenných lokalit - Přírodního parku Říčanka a chráněné krajinné 

oblasti Lítovnice. Území je obrovskou "černou" skládkou, která znamená nebezpečí 

pro chráněné oblasti, pro Říčanský potok protékající řešeným územím a v neposlední 

řadě také pro obyvatele blízkých domů a celé městské části. Řešené území bylo 

zrevitalizováno a následně na něm vytvořen přírodní park, který je volně přístupný pro 

občany městské části i pro její návštěvníky. Revitalizována plocha 2,61 ha. 

 Komplexní sníţení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská, Praha 10 - 

projekt sníţuje energetickou náročnost provozu mateřské školky Nedvězská v Praze 

10 prostřednictvím instalace obnovitelného zdroje energie (OZE) a souvisejícího 

komplexního řešení úspor energií. Energetický audit provedený na začátku roku 2009 

doporučil instalaci OZE a provést u školky komplexní stavební úpravy vedoucí ke 

sníţení tepelných ztrát a k úsporám spotřeby energií. Instalovaný výkon zařízení 

vyuţívající OZE je 21,6 kW. 
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 Fotovoltaické panely v Kulturním centru Zahrada na Praze 11 - Cílem projektu je 

sníţení energetické náročnosti Kulturního centra Zahrada a vyuţití obnovitelných 

zdrojů energie. Tohoto cíle bylo dosaţeno instalací fotovoltaické elektrárny o výkonu 

49,72 kWp.  

 

Hodnotící kritéria OPPK pro toto horizontální téma jsou následující: 

 Projekt přispěje alespoň ke 2 zlepšením uvedeným v ţádosti (ovzduší, voda, vyuţívání 

alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost obyvatel o ochraně ŢP); 

 Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedenému v ţádosti; 

 Projekt je k ŢP neutrální.  

 

Graf 5: Procentní rozloţení vlivu projektů na udrţitelný rozvoj v rámci celého programu 

13%

72%

15%

zaměřen

pozitivní

neutrální

 
Zdroj: Monit7+, stav k 5. 1. 2011 

Poznámka: v grafu jsou zahrnuty projekty v realizaci, ukončené a certifikované 

Z výše uvedeného grafu je patrné, ţe 85 % projektů OPPK je buď přímo z hlediska svých 

aktivit zaměřeno na podporu udrţitelného rozvoje, nebo má pozitivní vliv na udrţitelný 

rozvoj. Jde o podobné procentní rozloţení vlivu projektů na udrţitelný rozvoj jako tomu bylo 

k 31.12.2009.  

Rovné příleţitosti 

V prioritní ose 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT mezi specifické cíle oblasti podpory 1.1 

patří mimo jiné zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy, coţ podporuje rovné 

příleţitosti fyzicky handicapovaných osob. 

V prioritní ose 3 Inovace a podnikání je sledován počet podpořených pracovních míst ve 

výzkumu a vývoji podle pohlaví. 

Z grafu č. 6 je patrné, ţe většina projektů, tj. 94 %  má pozitivní nebo neutrální vliv na rovné 

příleţitosti. Nelze tedy jednoznačně vybrat příkladný projekt v OPPK, který by se hlavní 

náplní věnoval přímo rovným příleţitostem, a to proto, ţe OPPK podporuje projekty 

investičního charakteru.  Ve srovnání s rokem 2009, jde o podobné procentní rozloţení vlivů 

projektů na rovné přileţitosti. 

Jako vzorové projekty lze uvést: 
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 Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov - hlavním cílem projektu bylo zřízení 

nového bezbariérového přístupu, tj. výtahu, pro osoby s omezenou moţností pohybu 

do stanice metra Chodov, čímţ byla těmto osobám lépe zpřístupněna dotčená část 

města. 

 NeuroImage - Centrum pro studium morfologie nervové tkáně - projekt je určen 

především pro vědecké pracovníky základního výzkumu. Jeho hlavním cílem je rozvoj 

a zvýšení konkurenceschopnosti základního výzkumu v oblasti neurověd se 

zaměřením na oblast anatomie nervového systému a kvantitativní morfologii. 

Základním výstupem je zlepšení výzkumné infrastruktury v oblasti neuroanatomické 

analýzy. I kdyţ tento projekt není přímo zaměřen na rovné příleţitosti, dostupnost 

zařízení podpoří mladé vědecké pracovníky s omezeným přístupem k moderním 

technologiím. Koncentrace různých metodických postupů a technologií 

neuroanatomické analýzy usnadní jejich vyuţití i těm pracovníkům, kteří mají 

omezené časové a finanční moţnosti cestovat a provádět potřebnou analýzu například 

v rámci zahraniční spolupráce. Tato moţnost můţe značně ulehčit především situaci 

ţen-vědkyň s malými dětmi. 

 

 Graf 6: Procentní rozloţení vlivu projektů na rovné příleţitosti 

6%

64%

30%
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pozitivní

neutrální

 
Zdroj: Monit7+, stav k 5. 1. 2011 

Poznámka: v grafu jsou zahrnuty projekty v realizaci, ukončené a certifikované 

2.1.6.2 Princip partnerství 

 

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno řádným členstvím 

reprezentativních partnerských institucí v SMV, který dohlíţí na účinnost a kvalitu programu. 

SMV je také zapojen do schvalovacího procesu kritérií pro výběr projektů.  

V SMV zastupují jednotlivé skupiny partnerů zastřešující organizace, čímţ je zajištěn 

oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací programu a partnery a 

veřejností na regionální úrovni.  

Na úrovni projektů je aplikace principu partnerství významným kritériem jejich hodnocení 

zejména v oblasti podpory 3.1. Projektům, u kterých při jejich přípravě, realizaci nebo 

implementaci předkladatel doloţí existenci partnerství s relevantními subjekty a jejich 

konkrétní zapojení v jednotlivých fázích projektu, jsou při hodnocení přiděleny plusové body.  
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Jako vzorový projekt lze uvést například: 

 SAFMAT-středisko analýzy funkčních materiálů - cílem projektu je zejména 

rozvoj kapacit ve výzkumu a vývoji, včetně výzkumné infrastruktury a lidského 

kapitálu v oblastech nanotechnologií. Předmětem projektu je pořízení přístrojů pro 

analýzu nanostrukturních funkčních materiálů, které umoţní výzkum v oblasti  

analýzy povrchů v extrémně čistých vakuových podmínkách a analýzu objemu a 

studium podpovrchových center a poruch v polovodičových materiálech. 

V rámci projektu jsou zapojeni partneři jak ze soukromého sektoru, tak sektoru veřejného. 

Někteří partneři se na projektu podílejí i z hlediska jeho finančního krytí.  

2.1.6.3 Lisabonská strategie 

ŘO OPPK identifikoval v rámci earmarkingu intervence v celkové výši 178,95 mil. €, coţ 

představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK ve výši 234,94 mil. €. 

Během implementace OPPK ŘO sleduje ty projekty, které spadají do intervencí v rámci 

earmarkingu. Plnění priorit (prioritních témat) Lisabonské strategie k 5. 1. 2011 u OPPK je ve 

výši 20,33 %, tj. cca 36,38 mil. €. Informace v tabulce č. 12 ve sloupci „Vyčerpáno k 5. 1. 

2011 vzhledem k alokaci 2007-2013“ se vztahuje jen na projekty, které byly ve stavu P6, tj. 

projekt finančně ukončen. Do konce roku 2010 bylo finančně ukončeno 48 projektů. Predikce 

naplňování priorit Lisabonské strategie je uvedena v kapitole 2.1.3. 

Tabulka 12: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK  

Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno k 5. 1. 2011 

vzhledem k alokaci 2007-

13 

2007-13 v € v % 

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve výzkumných 

střediscích 

 

7 618 975 223 658 2,94 

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický rozvoj (včetně zařízení, 

nástrojů a vysokorychlostních počítačových sítí propojujících výzkumná 

střediska) a odborná střediska pro specifické technologie 

 

7 618 975 3 351 603 43,99 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými podniky 

navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a univerzitami, 

institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, regionálními 

orgány, výzkumnými středisky 

10 083 583,90 31 499 0,31 

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, zejména v malých a 

středních podnicích (včetně přístupu ke sluţbám v oblasti výzkumu a 

technologického rozvoje ve výzkumných střediscích) 

7 618 975 138 669 1,82 

05 Pokročilé podpůrné sluţby pro podniky a skupiny podniků 2 464 609 7 353 0,30 

06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a 

výrobních postupů šetrných k ţivotnímu prostředí (zavádění účinných 

environmentálních systémů řízení, přijímání a vyuţívání technologií 

zabraňujících znečišťování 

1 342 659 45 142 3,36 

07 Investice do podniků přímo spojených s výzkumem a inovacemi 

(inovační technologie, zakládání nových podniků univerzitami, existující 

střediska výzkumu a technologického rozvoje a podniky atd.) 

7 618 975 167 946 2,20 
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Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno k 5. 1. 2011 

vzhledem k alokaci 2007-

13 

2007-13 v € v % 

08 Ostatní investice do podniků 2 464 609 1 203 690 48,84 

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

středních podnicích 
8 961 634 917 788 10,24 

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k 

informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich vyuţívání 

těmito podniky 

2 464 609 134 114 5,44 

40 Obnovitelná energie: solární 6 050 578 1 404 565 23,21 

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií 6 050 578 688 068 11,37 

52 Podpora čisté městské dopravy 78 627 837 26 867 246 34,17 

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 1 342 659 52 335 3,90 

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; 

boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a 

podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 

2 464 609 1 127 130 45,73 

74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především 

prostřednictvím postgraduálního studia a odborné přípravy výzkumných 

pracovníků a spolupráce v rámci sítí mezi univerzitami, výzkumnými 

středisky a podniky 

7 618 975 18 621 0,24 

Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu 178 950 925,40 36 379 427 20,33 

Zdroj:  MSC2007, Monit7+, statistika ŘO, k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Informace ve sloupci „Vyčerpáno k 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci 2007-13“ se vztahuje na stav P6 

(projekt finančně ukončen) a jedná se o kumulativní data do konce roku 2010. 

 

2.2 INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

SPOLEČENSTVÍ 

V roce 2010 byly při provádění OPPK zjištěny případy nesouladu s právními předpisy 

Evropského společenství, a to na straně příjemců pomoci z operačního programu (např. oblast 

nesouladu s pravidly veřejné podpory a veřejných zakázek). 

Řídící orgán vydává systém řízené dokumentace zahrnující celý systém implementace OP, 

který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální 

stránce klade důraz na soulad s pravidly: 

 hospodářské soutěţe, 

 veřejných zakázek, 

 ochrany ţivotního prostředí, 

 podpory rovných příleţitostí. 

Tato kapitola výroční zprávy informuje o souladu legislativy ČR s legislativou EU. Popis 

zakomponování těchto klíčových oblastí do nastavení OP je uveden v kvalitativní analýze 

výroční zprávy, tj. v kapitole 2.1.6. 

2.2.1  PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŢE 

Prostředky na realizaci OP jsou povaţovány za veřejné prostředky, na jejichţ poskytnutí se 

vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  
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Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 107-108 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli formě státem 

nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou soutěţ tím, ţe 

zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným trhem, 

pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla jsou 

dále zakotveny ve Smlouvě o fungování Evropské unie. 

V ČR je ochrana hospodářské soutěţe realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 

o ochraně hospodářské soutěţe a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodrţováním 

pravidel hospodářské soutěţe, je dle zákona č. 272/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěţe. 

Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení jednotlivých 

operačních programů. V rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace je také 

zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.  

V rámci procesu posuzování ţádostí o poskytnutí dotace (vč. jejich příloh) i v průběhu 

realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. 

V případě pochybností spojených s aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného 

projektu, je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z OPPK. 

Obnovit ho můţe v případě, ţe se prokáţe, ţe pochybnosti byly neopodstatněné.   

2.2.2  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny 

příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 

2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných 

zakázek podléhá kontrole ze strany řídícího orgánu. 

Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj (NOM - MMR) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření 

základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem 

dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 

období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace 

kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou 

úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR. Tyto závazné postupy slouţí také 

jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční orgány při výkonu 

kontroly zadávání zakázek.  

Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace 

operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy EU musí být 

striktně dodrţován, kontrolován a při jehoţ porušení mají být stanoveny adekvátní sankce 

v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou 

problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů 

přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod 

zákonnou úpravu.  

V případě, ţe bylo zadávací řízení zahájeno před podpisem smlouvy o financování/podmínek 

usnesení, má řídící orgán moţnost kontrolovat průběh zpětně (dle předloţené dokumentace ze 

zadávacího řízení – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, protokol o jednání hodnotící 

komise, protokol o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, 
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vlastní smlouva s dodavatelem, související dokumentace). Řídící orgán si můţe vyţádat 

příslušnou dokumentaci jiţ v průběhu ex-ante kontrol.  

2.2.3  OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování 

vlivů některých plánů a programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta 

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Kaţdý projekt při svém předloţení musí jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření 

příslušného orgánu o vlivu na ţivotní prostředí. V případě OPPK je toto vyjádření 

poskytováno odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Toto vyjádření se musí 

týkat jednak hodnocení EIA, jednak hodnocení Natura 2000. Stanovisko k posouzení vlivu na 

ţivotní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

ţivotní prostředí. U projektů v rámci OPPK, které mají jakýkoliv fyzický dopad do krajiny, 

musí ţadatelé prokázat potvrzením orgánu ochrany přírody, ţe projekt nemůţe mít významný 

vliv na lokality Natura 2000 a v případě, ţe tyto orgány vliv předem nevyloučí, musí mít 

potvrzení o provedení hodnocení podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (uvedená potvrzení musí mít projekty bez ohledu na 

to, zda do lokalit soustavy Natura 2000 fyzicky zasahují či zda leţí mimo ně). 

2.2.4  PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŢITOSTÍ 

Princip podpory rovných příleţitostí je uplatňován v souladu s nařízením Rady (ES) 

č. 1083/2006, čl. 16 Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace. 

 

2.3 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ  

OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

K 5. 1. 2011 ŘO OPPK neidentifikoval ţádné závaţné problémy, které by měly vliv na postup 

programu. Dosvědčují to závěry auditů, a to auditů zaměřených na fungování řídicího a 

kontrolního systému, i auditů, jeţ prověřovaly vzorek projektů. Zjištění z těchto auditů jsou 

méně závaţná, ojediněle středně závaţná a ani jeden z nich není systémového charakteru. 

V oblasti méně závaţných problémů identifikoval Řídicí orgán následující okruhy: 

2.3.1 ZJIŠTĚNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ  

Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na 

základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro kaţdý OP zodpovědný auditní orgán.  

Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v 

odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené 

Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a hl. městem Prahou. 

 

Kontroly provedené Pověřeným auditním subjektem 

Na konci roku 2009 zahájil PAS audit systému „Prověření klíčových prvků systému 

OPPK“ s cílem ověřit účinnost fungování řídících a kontrolních systémů OPPK. Audit byl 
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ukončen v březnu roku 2010. Auditoři PAS ve zprávě o auditu konstatují, ţe řídící a kontrolní 

systém v rámci OPPK je nastaven a i přes níţe uvedená zjištění je funkční. Zjištění:    

1. Rozdělení pravomocí řídícího orgánu mezi odbor FEU MHMP odd. EFRR a odbor 

ROZ MHMP, odd. podpory prostředků z EU. 

2. Nezpracování předávacího protokolu o odstranění formálních nedostatků v projektové 

ţádosti. 

3. Nezpracování formulářů (předávací protokol k monitorovací  zprávě (MZ), výzva k 

odstranění nedostatků, záznam o posouzení MZ, oznámení o schválení MZ). 

4. Ve sloţkách monitorovacích zpráv jsou zaloţené vyplněné, avšak nepodepsané 

formuláře F1 a F2. 

5. Platební poukaz není podepsán/schválen pověřeným hlavním účetním (příslušný 

pověřený hlavní účetní nebyl jmenován).  

6. V aplikaci Monit7+  nebyly aktualizovány údaje týkající se schvalování MZ. 

Opatření ŘO: na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1393 ze dne 31. 8. 2010 bylo s 

účinností od 1. 10. 2010 zrušeno oddělení podpory z prostředků EU v odboru rozpočtu 

Magistrátu hlavního města Prahy a jeho činnosti a zaměstnanci byli delimitováni do oddělení 

Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie Magistrátu hlavního 

města Prahy; důsledné dodrţování metodik; plné vyuţívání aplikace Monit7+. 

 

V průběhu roku 2010 provedl PAS audit operací. Obecným cílem auditu operací bylo ověřit, 

zda příjemce pomoci z OPPK splnil kritéria věcné a finanční realizace projektu. Specifickým 

cílem bylo ověřit, zda operace splňuje kritéria výběru pro operační program, provádí se v 

souladu s rozhodnutím/smlouvou o poskytnutí dotace a splňuje všechny související podmínky 

týkající se její funkčnosti a vyuţití nebo cílů, jichţ je třeba dosáhnout; ověřit, zda vykázané 

výdaje souhlasí s účetními záznamy a s podklady vedenými příjemcem; ověřit, zda výdaje 

vykázané příjemcem jsou v souladu s předpisy Společenství a s předpisy ČR; ověřit, zda 

podpora byla příjemci vyplacena v souladu s článkem 80 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  a 

nařízením Komise (ES) č. 846/2009. Předmětem auditu operací bylo 9 projektů. V rámci 2 

projektů bylo zjištěno pochybení věcné a časové způsobilosti výdajů. Opatření ŘO: 

nesrovnalosti jsou vyřešeny navrácením finančních prostředků; řídící orgán bude věnovat 

zvýšenou pozornost při kontrolách způsobilých výdajů. 

 

V průběhu roku 2010  provedl PAS audit „Prověření nastavení systému v oblasti projektů 

technické pomoci OPPK“. Cílem auditu bylo zjistit, zda je projekt technické pomoci v 

souladu s pravidly programu OPPK a s platnou legislativou. Ve zprávě je konstatováno, ţe 

systém funguje. V některých oblastech systém vykazuje drobné nedostatky, které byly v 

průběhu trvání projektu technické pomoci postupně odstraňovány. Zjištění: 

1. V popisu pracovní činnosti manaţera technické pomoci nejsou definovány činnosti 

vykonávané v souvislosti s administrací projektů technické pomoci OPPA. 

2. Výbor evropských fondů projednal nefinalizovanou projektovou ţádost. 

3. V některých případech nebyla objednávka podepsána oprávněnou osobou. 

4. Formální nedostatky. 

5. Pouţit nevhodný typ smlouvy (nemělo vliv na plnění). 

6. Do specifikace předmětu smlouvy byla nakopírována poptávka ze zadávací 

dokumentace, nikoliv vítězná nabídka (nemělo vliv na plnění). 

7. Postupy realizace projektu technické pomoci OPPK jsou pracovním postupem 

upraveny odvolávkou na postupy realizace projektů OPPA. 
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Opatření ŘO: aktualizován popis pracovní činnosti manaţera projektů technické pomoci; 

důsledné dodrţování metodik; aktualizace pracovního postupu dle zjištění. 

 

V listopadu roku 2010 zahájil PAS 2 audity. Předmětem bylo prověření nastavení systému 

hlášení nesrovnalostí a ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové 

prvky OPPK. Audity budou ukončeny na začátku roku 2011. Informace o výsledku auditů 

budou součástí následující zprávy.  

 

Kontrola provedená Evropskou komisí 

V červenci roku 2010 provedl auditorský tým Evropské komise audit s názvem „Získat 

záruku o fungování systémů na období 2007–2013 kontrolou činnosti auditních orgánů“. 

Obecným cílem šetření bylo získat přiměřené ujištění o tom, ţe řídící a kontrolní systémy 

fungují účinně. Řídící orgán obdrţel předběţnou auditní zprávu, ve které auditoři konstatují, 

ţe získali přiměřené ujištění, ţe činnost prováděná auditním orgánem splňuje poţadavky 

nařízení (ES) č. 1083/2006, a to zejména článku 62, a ţe výsledky auditů AO uvedené ve 

výročních kontrolních zprávách a ve výročních stanoviscích jsou spolehlivé pro získání 

celkového ujištění k výroční zprávě o činnosti (článek 73 nařízení (ES) č. 1083/2006), s 

výjimkou následujících oblastí: 

1. nedostatečné zdokumentování práce provedené PAS  

2. nedostatečný rozsah práce provedené PAS  

3. transparentnost výběrového řízení a auditní stopa u výběru projektů  

4. nedostatečná auditní stopa v oblasti způsobilosti výdajů. 

Audit nebyl v roce 2010 ukončen. Na konci roku 2010 proběhlo připomínkové řízení 

k předběţné zprávě. Výsledek bude obsahem další výroční zprávy. 

 

Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu 

Na konci roku 2010 byla vykonána kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímţ 

předmětem byla průběţná veřejnosprávní kontrola hospodaření Magistrátu hl. m. Prahy s 

finančními prostředky poskytnutými na spolufinancování Operačního programu Praha – 

Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní 

rozvoj v rozsahu podle § 11 odstavce 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů. Kontrola byla ukončena na počátku roku 2011, závěry 

budou popsány v další výroční zprávě. 

 

Audit monitorovacího systému SF a FS pro programové období 2007 –2013 

Na konci roku 2010 byla vykonána kontrola monitorovacího systému. Cílem tohoto auditu 

bylo komplexní ověření informačních systémů slouţících pro proces poskytování finančních 

prostředků z programů, které jsou začleněny do auditních ověřování v působnosti AO MF. 

Audit byl zahájen v říjnu 2010 a ukončen v prosinci 2010. 

Během kontroly na místě bylo provedeno posouzení zejména následujících oblastí: 1) získání 

informací o struktuře systému a jejich správě, 2) logická bezpečnost, 3) správa informačních 

technologií, 4) řízení změn, 5) správa uţivatelských oprávnění, 6) kvalita smluvního zajištění 

správy IS/IT. Zjištění: 

1. Opravy dat na úrovni monitorovacího systému.   

2. Testování změn pro systémy Monit7+ a Benefit7+. 

3. Výstupy z testování změn pro systémy Monit7+ a Benefit7+. 
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4. Politika hesel pro doménu Windows. 

5. Neexpirující uţivatelská hesla na doméně Windows. 

6. Pravidelná kontrola uţivatelských oprávnění v systému Monit7+. 

Opatření ŘO: ad1) ŘO provede analýzu příčin opravy dat v IS a bude sledovat důsledné 

dodrţování metodik a pracovních postupů. Na základě toho ŘO zavede do IS další 

funkcionality k omezení chyb; ad2) ŘO testuje nové funkcionality v testovací verzi; ad3) 

proces testování změn bude sjednocen napříč všemi OP - bude prodiskutováno na jedné z 

další Pracovní skupiny pro jednotný monitorovací systém (PS JMS); ad4) bezpečnostní 

politika odboru INF Magistrátu hl. m. Prahy bude nastavena tak, aby splňovala všechna 

bezpečnostní kritéria standardů; ad5) revize účtu probíhá dle bezpečnostní politiky Magistrátu 

hl. m. Prahy; ad6) ŘO bude na konci kaţdého pololetí exportovat a revidovat tabulku 

s uţivateli.    

Závěr: v průběhu auditu monitorovacího systému SF a FS nebyla zjištěna taková pochybení, 

která by svými dopady přímo ovlivnila bezpečnost a integritu dat v rámci monitorovacího 

systému, stejně tak funkčnost a dostupnost monitorovacího systému u OPPK.   

Na konci roku 2010 vypracována pracovní verze zprávy. Na počátku 2011 bude vytvořena 

finální verze.  

2.3.2 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ  

V rámci řídících a kontrolních systémů OPPK došlo na základě usnesení Rady hl. m. Prahy 

č. 1393 ze dne 31. 8. 2010 ke zrušení oddělení podpory z prostředků EU v odboru rozpočtu 

Magistrátu hlavního města Prahy, které realizovalo a celkově odpovídalo za oblast podpory 

3.3 OPPK. Od 1. 10. 2010  byli činnosti a zaměstnanci oddělení podpory z prostředků EU 

odboru rozpočtu Magistrátu hlavního města Prahy delimitováni do oddělení Evropského 

fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie Magistrátu hlavního města Prahy. 

2.3.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU  

V roce 2010 se na implementaci OPPK podílelo 28,5 zaměstnanců ŘO OPPK placených 

z technické pomoci. Celkově se na implementaci programu podílí 35,6 zaměstnanců 

(přepočteno na plné úvazky), tj. včetně zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu a 

finančního útvaru Magistrátu hl. m. Prahy. 

Tento stav odpovídá konečnému plánovanému počtu zaměstnanců, tj. cca 29, a to vzhledem 

k předpokladu největšího objemu práce zejména v roce 2011-12. Od března 2010 Řídící orgán 

vyuţívá k personálnímu posílení formu outsourcingu zaměstnanců.  

2.3.4 INFORMAČNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Informační a monitorovací systém byl v roce 2010 funkční. V rámci jeho nastavování a 

provádění upgrade a při následném testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho 

fungování a některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace ţádostí či projektů. 

Problémy provozního charakteru byly operativně řešeny s dodavatelem technického 

zpracování emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres. Problémy, které 

vyţadovaly bezodkladné řešení, byly konzultovány i telefonicky. Problémy nejčastěji 

souvisely s kaţdoměsíčními instalacemi, kdy se aktualizoval IS. Vţdy ale byly v co nejkratší 

době za přispění obou stran vyřešeny. Úkolem ŘO je spuštění ostrého provozu elektronického 

podávání monitorovacích zpráv pro zvýšení efektivity práce a uţivatelského komfortu s IS 

ŘO, a to do cca července 2011.   
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2.3.5 DODRŢOVÁNÍ PRAVIDEL V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Řídící orgán  v rámci kontrol zadávacího, resp. výběrového řízení dle Pokynů ke stanovení 

finančních oprav, které se pouţijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudrţnosti v případě nedodrţení pravidel pro veřejné zakázky, vydané Evropskou 

komisí – COCOF 07/0037/03-CS dne 29. 11. 2007, v období 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010,  

stanovil korekce v celkové výši  10,9 mil. Kč, tj. 431,9 tis. € (kurz 25,24 Kč/€).  

2.3.6  STATISTIKA A DŮVODY VYŘAZENÝCH PROJEKTŮ  

Z analýzy schválených a vyřazených projektů v rámci 1. - 7. výzvy plyne, ţe nejvyšší počet 

vyřazených projektů v procesu formálního posouzení byl v oblastech podpory 1.2, 3.1 a 3.2.  

 

Celkově (kumulativně) bylo dosud v OPPK vyřazeno: 

- v procesu formálního posouzení 158 projektů, tj. 25 % ze všech předloţených projektů 

- v procesu hodnocení 242 projektů, tj. 38 % ze všech předloţených projektů. 

 

Podrobněji viz tabulka č. 13 a graf č. 7 . 

 

Mezi hlavní důvody vedoucí k vyřazení projektových ţádostí v průběhu roku 2010 patřily: 

1) institut veřejné podpory. Opatření ŘO: pokračování v osvětě pro ţadatele v průběhu 

seminářů a konzultací s ţadateli. Jako jedno z nejúčinnějších opatření se ukazuje 

konzultovat projektový záměr s pracovníky řídícího orgánu před podáním ţádosti  

2) nekvalitně zpracované projektové ţádosti. 

Tabulka 13: Statistika předloţených a vyřazených ţádostí OPPK 

Oblast podpory  1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3 4.1 celkem 

Počet 

předloţených 

projektů 

14 31 82 21 111 22 350 2 633 

Počet vyřazených 

projektů v rámci 

formálního 

posouzení  

0 10 12 3 36 7 90 0 158 

Počet projektů, 

které nebyly 

doporučeny 

k financování * 

3 11 32 6 41 9 140 0 242 

Nepodepsána nebo 

ukončena smlouva 

s příjemcem 

1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Vyřazené 

ţádosti 

celkem  

Počet 3 21 44 9  77 16  232 0 403 

% 21 68 53 43 69 72 66 0 64 

Zdroj: Monit7+, stav k 5. 1. 2011 

Pozn.1: *Jde o projekty, které nedosáhly limitní bodové hranice nebo nebyly schváleny ZHMP.  

Pozn.2: Tabulka nezahrnuje projekty, které nebyly k datu zpracování zprávy schváleny ZHMP (tj. 7.výzva, 8 

projektů) a projekty, které byly staţeny nebo nebyly dokončeny (25 projektů). 
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Graf 7: Počty projektů OPPK dle stavu administrace projektů – k 5. 1. 2011 
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Zdroj: Monit7+, stav k 5. 1. 2011 

Pozn:  Sloupec vyřazeno na formálním posouzení = projekty, které vypadly na základě kontroly přijatelnosti 

nebo kontroly formálních náleţitostí. Sloupec nedoporučeno k financování = projekty, které nedosáhly 

minimální limitní hranice nebo nebyly schváleny ZHMP k financování. Sloupec staţeno nebo nedokončeno = 

součet projektů, které byly staţeny před nebo po podpisu smlouvy. Sloupec v procesu hodnocení = projekty ze 

7.výzvy, které byly k 5.1.2011 v procesu hodnocení. 

 

Porovnání s rokem 2009: lze konstatovat, ţe na základě dobré práce ŘO a aplikace přijatých 

opatření došlo v průběhu roku 2010 ke sníţení počtu vyřazených ţádostí především oblasti 

podpory 3.1, tj. sníţení ze 79 % na 69 %.  

Příklady přijatých opatření ŘO: podrobněji rozpracovaná projektová příručka a metodiky pro 

správné zpracování studie proveditelnosti, informování ţadatelů během seminářů o výskytu 

častých chyb v jiţ předloţených projektech (např.veřejná podpora, průkaz finančního krytí 

atd.) s cílem vyvarovat se jich ze strany ţadatelů v dalších výzvách, upozorňování ţadatelů, 

aby nenechávali odevzdávání projektových ţádostí na poslední hodiny konečného termínu 

vyhlášené výzvy; uváţlivá volba zpracovatele projektu apod. 

 

2.4 PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

2.4.1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY  

Během roku 2010 nedošlo k ţádným legislativním změnám, pokud jde o změny 

v programovém dokumentu OPPK, které by měly negativní dopad na implementaci 

operačního programu. V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 budou výzvy schválené po 22. 
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9. 2010 obsahovat jen podíl Příspěvku společenství a prostředky poskytnuté z kraje, tzn. 

projekty jiţ nebudou spolufinancovány ze státního rozpočtu. 

2.4.2 ZMĚNA KURZU KORUNY VZHLEDEM K EURU 

V průběhu roku 2010 docházelo k posilování kurzu koruny vůči euru, coţ má za následek 

sniţování mnoţství alokovaných prostředků OPPK. Sníţení alokovaných prostředků OPPK 

bude mít za následek podpoření menšího mnoţství projektů, čímţ můţe být v konečném 

důsledku ohroţeno dosaţení plánovaných cílových hodnot indikátorů. 

V roce 2007, tj. v roce schválení OPPK, byla alokace programu přepočítávána v kurzu 27 

Kč/€, coţ odpovídá celkové alokaci 7,46 mld. Kč. V současné době při kurzu 25,24 Kč/€ 

alokace programu činí jiţ pouze 6,97 mld. Kč. 

Řídící orgán pozorně sleduje pohyb měnového kurzu v souvislosti s tím, aby nedošlo 

k přečerpání alokace formou „přezávazkování“. 

2.4.3 DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE  

Dopady hospodářské krize mají v současnosti a mohou mít v budoucnu i přímý dopad na 

realizaci OPPK. Konkrétní projevy dopadů krize se objevují zejména v oblastech, ve kterých 

jsou ţadateli malí a střední podnikatelé. V současném trţním prostředí je pro tyto ţadatele 

kvůli ztíţeným aţ limitujícím podmínkám obtíţné získat bankovní úvěr a dosáhnout cílů a 

výstupů projektu. V budoucnosti by tedy mohly dopady hospodářské krize mít negativní vliv 

na udrţitelnost projektů. 

Řídící orgán se snaţí zmírňovat následky celosvětové krize a přijal protikrizová opatření. 

V rámci OPPK je dlouhodobě vyuţíván systém ex-ante plateb, coţ se ve srovnání s ostatními 

operačními programy potvrzuje jako jeden z vhodných nástrojů v období krize. Výzvy 

k předkládání projektů byly cíleně koncipovány s ohledem na současný hospodářský stav, 

např. bylo vyuţito Českého přechodného rámce (tj. dotace 500 tis. € pro projekty zakládající 

veřejnou podporu). Řídící orgán se snaţí efektivněji vyuţít finanční prostředky programu a 

realizovat odpovídající změny OPPK. 

2.4.4 ZMĚNY OPPK  

V září 2010 byla odeslána prostřednictvím MSC2007 ke schválení EK změna OPPK týkající 

se vypuštění realizace podpory integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). 

 

V roce 2010 byly provedeny revize následujících metodik ŘO: 

 Pracovních postupů (7 ks), 

 Projektové příručky včetně příloh (1+9 ks). 

Hlavním důvodem provedení revizí metodik ŘO byly zejména závěry a doporučení auditů a 

kontrol, změny národních metodik a legislativy a současně podmínky vyhlášených výzev 

k předkládání projektových ţádostí. 

 

OPPK obdrţí část dodatečných finančních prostředků přidělených ČR na základě čl. 17 

Meziinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a 

Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení.  

Rozdělení dodatečných prostředků mezi operační programy bylo schváleno vládou dne 16. 

listopadu 2010. Na základě UV č. 817/2010 bude OPPK přidělena dodatečná alokace ve 

výši 5,428 mil. EUR, a to na podporu oblasti Regionální konkurenceschopnost – inovace a 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 43 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

podnikání. ŘO tyto prostředky bude alokovat do oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního 

prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. 

 

2.5 PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA  

Během roku 2010 nebyly ŘO OPPK zaznamenány ţádné případy, kdy by byla zjištěna 

podstatná změna podle čl. 57 Udržitelnost operací nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  

 

2.6 DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI  

Strategie OPPK naplňuje svým důrazem na udrţitelný rozvoj, kvalitu prostředí, rozvoj 

inovací a znalostní ekonomiky, podporu podnikání a dobrou dostupnost telekomunikačních 

sluţeb všechny body strategické vize NSRR ČR 2007–2013. 

Synergické vazby mezi OPPK a ostatními OP jsou během hodnotícího procesu projektů  

hodnoceny v rámci tzv. Společných kritérií, resp. kritéria Potřeba a relevance projektu. Zde se 

hodnotí vazba projektu na jiné aktivity, zda projekt navazuje na jiné rozvojové projekty 

zrealizované nebo předloţené v rámci předchozích výzev (realizované v rámci OPPK, jiného 

OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni) nebo je provázán 

s jiným investičním či neinvestičním projektem předloţeným v rámci téţe výzvy v regionu 

NUTS II Praha. Pro splnění kritéria Potřeba a relevance projektu na sebe projektové záměry 

musí přímo navazovat nebo se doplňovat.  

V Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP v programovém období 

2007-2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, 2010) jsou 

uvedeny operační programy/oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří prostor 

pro vznik návazností mezi projekty (synergické vazby) a byly rozděleny do tématických 

oblastí. 

Mezi klíčové operační programy, které typem podporovaných aktivit tvoří prostor pro vznik 

silných návazností mezi projekty, nebyl dle této metodiky OPPK zařazen, proto ŘO nemá za 

povinnost vytvářet formulář k synergiím. 

2.6.1  VAZBY OPPK NA JINÉ OPERAČNÍ PROGRAMY NA ÚROVNI OBLASTÍ 

PODPORY 

 

Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

Rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Doprava (OP D) je vymezeno především na 

základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké dopravní projekty jsou 

financované z FS v rámci prioritní osy 5 Modernizace a rozvoj praţského metra a systémů 

řízení OP D. 

Koordinace a spolupráce je vyţadována při realizaci dopravních projektů na území regionů 

NUTS II Praha a Střední Čechy, jejichţ realizace v jednom regionu má územní dopad na 

druhý region. Na území regionu Střední Čechy je realizace dopravních projektů podporována 

z OP D nebo z ROP SČ v rámci prioritní osy 1 Dostupnost dopravy. Na území Prahy jsou 

dopravní projekty financované z EU podporovány v rámci OPPK, oblasti podpory 1.1 

Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy.  

 

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb 
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V oblasti rozvoje informační společnosti je rozhraní mezi OPPK a Integrovaným operačním 

programem (IOP) vymezeno moţnými příjemci podpory a souvisejícím zaměřením 

jednotlivých projektů. Integrovaný operační program podporuje zavádění a rozvoj ICT ve 

státních orgánech veřejné správy, na které má návaznost zavádění a rozvoj ICT v územní 

veřejné správě financované z OPPK v rámci oblasti podpory 1.2. V případě, ţe se vyskytne 

moţný synergický efekt v projektech programu IOP a OPPK, bude řešen na jednání zástupců 

obou programů. 

Oblast podpory 1.2 má úzkou vazbu zejména na oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního 

prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, 3.2 Podpora příznivého 

podnikatelského prostředí a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. 

 

Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

Rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Ţivotní prostředí (OP ŢP) je vymezeno 

především na základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké projekty 

z oblasti ţivotního prostředí jsou financované z FS v rámci prioritní osy 1 Zlepšování 

vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní OP ŢP.  

Koordinace a spolupráce je vyţadována při realizaci projektů revitalizace a regenerace území 

s územním dopadem na sousední region. V regionu Střední Čechy jsou tyto projekty 

podporované z OP ŢP nebo z ROP SČ v rámci prioritní osy 3 Udrţitelný rozvoj měst 

a venkovských sídel. V případě, ţe se vyskytne synergický efekt v projektech navazujících v 

obou regionech, bude řešen ve spolupráci s ROP Střední Čechy. 

 

Oblast podpory 2.2 Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a přírodních zdrojů 

V rámci cíle Konvergence je tato oblast podporována prioritní osou 3 a 4 OP ŢP. Koordinace 

s OP ŢP je především v poskytování informací veřejnosti a mezi ŘO navzájem. 

 

Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu 

a vývoje a praxí 

V oblasti vzdělávání a VaV je rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ) vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, 

financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické 

infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování 

kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  

Kromě výše uvedených operačních programů je OPPK územně komplementární také 

s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Operačním programem 

Podnikání a inovace (OP PI). Vzhledem k rozdílům v socioekonomické situaci Prahy a 

ostatních NUTS II regionů v ČR je podpora těchto typů projektů v Praze méně intenzivní.  

 

Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OPPK a OP LZZ vymezeno 

především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, financovaného z ERDF, se 

zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný 

z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  
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Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OPPK a OP LZZ vymezeno 

především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, financovaného z ERDF, se 

zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný 

z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  

 

Nástroje realizace synergií a vazeb mezi OP 

Pro koordinaci OPPK a dalších operačních programů slouţí tyto nástroje a jsou nastaveny 

tyto mechanismy: 

Řídící a koordinační výbor - koordinuje přípravu a realizaci programů EU v oblasti 

hospodářské a sociální soudrţnosti, zajišťuje provázanost koordinačních struktur pro vyuţití 

prostředků určených pro oblast politiky hospodářské a sociální soudrţnosti a jejich soulad 

s politikami Společenství, schvaluje opatření ke zlepšení účinnosti implementace apod. Slouţí 

zejména pro přenos informací mezi členy ŘKV, resp. mezi jednotlivými subjekty podílejícími 

se na realizaci politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v ČR. V řídícím a koordinačním 

výboru jsou zastoupeny všechny řídící orgány OP. Zastoupení kaţdého řídícího orgánu by 

mělo být na takové úrovni, která zabezpečí odpovídající rozhodovací pravomoc (např. ve 

smyslu odsouhlasení postupu, přijetí úkolu apod.) a komplexní přehled a znalost o 

problematice synergií ve vztahu k zastupovanému OP.  

Monitorovací výbor – z pohledu zajištění synergií je úloha monitorovacího výboru převáţně 

v rovině informační, tzn. ţe prostřednictvím účasti zástupců ostatních řídících orgánů dochází 

k přenosu aktuálních informací o stavu implementace daného OP a schvalování (tzn. 

schválení změn či zavedení nových koordinačních mechanismů). Členem SMV OPPA a 

OPPK jsou Regionální rada Střední Čechy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo ţivotního 

prostředí. 

Pracovní skupina Asociace krajů ČR pro evropské fondy – jedním z jejích úkolů je řešení 

problematiky administrace regionálních operačních programů, koordinace přístupu 

jednotlivých řídících orgánů regionálních operačních programů v záleţitostech týkajících se 

všech aspektů implementace regionálních operačních programů a k navrhování opatření pro 

zefektivnění systému jejich administrace. PS AK pro evropské fondy se schází pravidelně 1x 

za 2 měsíce.  

Pracovní skupina pro koordinaci projektů v ROP NUTS II Střední Čechy a OPPK – V únoru 

2008 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci ROP SČ a 

OPPK. V dohodě, která se zabývá zajištěním synergie mezi těmito dvěma operačními 

programy, je mimo jiné také stanoveno, ţe se prostřednictvím pracovní skupiny projednávají 

projekty, které mají území dopadu NUTS II Praha a NUTS II Střední Čechy. V rámci 

spolupráce a koordinace proběhla vzájemná písemná komunikace, ve které bylo ujednáno, ţe 

v případě existence projektových záměrů nebo jiţ předloţených projektů majících územní 

dopad na sousední region se sejdou zástupci obou řídících orgánů za účelem projednat dané 

projektové záměry (projekty). Zároveň bylo dohodnuto, ţe z důvodu efektivity se jednání 

budou konat v rámci jiţ existující pracovní skupiny Doprava, jeţ je tvořená zástupci řídícího 

orgánu ROP SČ a Krajského úřadu Středočeského kraje. Jednání této pracovní skupiny jsou 

operativní, a to v případě koordinace projektů financovaných z EU s územním dopadem na 

NUTS II Střední Čechy. 
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2.7 OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŢNÉ EVALUACE 

2.7.1  MONITOROVACÍ VÝBOR 

Hlavní město Praha pracuje  s jedním monitorovacím výborem pro oba operační programy, 

který funguje pod označením Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK (SMV). 

Členy Společného monitorovacího výboru jsou zástupci hl. m. Prahy, Ministerstva pro místní 

rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, 

Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva ţivotního prostředí, Regionální rady 

regionu soudrţnosti Střední Čechy, Akademie věd ČR, České konference rektorů, 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských svazů ČR apod. 

 

V roce 2010 proběhlo: 

 jedno zasedání SMV OPPA a OPPK (červen) 

 dvě písemné procedury „per rollam“ (červenec/srpen a říjen/listopad). 

 

Šesté  zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (2. 6. 2010) 

Výsledky 6. zasedání SMV: 

 SMV schválil: 

o usnesením č. 24 Výroční zprávu o realizaci OPPK za rok 2009, 

o usnesením č. 26 změnu harmonogramu konání SMV.  

5. písemná procedura „per rollam“ (červenec – srpen 2010, ukončena 6. 8.2010) 

Výsledky 5. per rollam: 

 SMV schválil: 

o usnesení č. 25 SMV o  Zprávě o  realizaci OPPA a OPPK k 30. 4. 2010, 

o usnesení č. 27 o specifických kritériích pro výběr individuálních projektů 

OPPK v oblasti podpory 1.2, 

6. písemná procedura „per rollam“ (říjen – listopad 2010, ukončena 15. l1.2011) 

Výsledky 6. per rollam: 

 SMV schválil: 

o schváleno usnesení č. 28 SMV o Zprávě o realizaci OPPA a OPPK k 30. 6. 

2010, 

o schváleno usnesení č. 29 o Evaluačním plánu OPPK na rok 2011 

o schváleno usnesení č. 30 o úpravě kritérií technické pomoci OPPK 
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Obrázek 4: 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK 

 
Zdroj: ŘO OPPK 

Obrázek 5: Zástupci EK na 6. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK 

 
Zdroj: ŘO OPPK 

 

 

2.7.1.1 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 

 

Byla přijata následující opatření k úkolům z jednání SMV konaného dne 2. 6. 2010: 

 

1. Nesoulad verze Zprávy o realizaci k 30. 4. 2010 (dále jen ZoR) zaslané členům SMV před 

zasedáním a finální tištěnou verzí předloţenou na 6. zasedání SMV 
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Splněno: ŘO v červenci 2010 rozeslal ke schválení ZoR OPPK se zapracovanými 

připomínkami z 6. zasedání SMV formou „per rollam“. Oficiální informace o výsledku 

písemné procedury byla členům zaslána v průběhu srpna 2010. 

 

2. Změny v OPPK 

 

a) IPRM 

Ve třetím čtvrtletí 2010 byl odeslán oficiální dopis EK s návrhem na vypuštění IPRM z 

OPPK.  

b) Realokace  

Realokace zbývajících finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 a z oblasti podpory 3.2 je 

stále v řešení na úrovni ŘO. 

 

3. Zhodnocení změn v hodnotících kritériích OPPK 

Navýšení váhy společných kritérií z 50 bodů na 60 se pozitivně promítlo do vyšší kvality 

zpracovaných ţádostí. Zpřesnění bodového ohodnocení mělo rovněţ kladný vliv na plnění 

indikátorů, resp. zazávazkování těchto indikátorů u projektů ze 4., 5. a 6. výzvy.  

 

4. Rozšíření tabulky č. 5 ZoR o predikce plateb za jednotlivé měsíce. 

Splněno: připomínka byla zapracována do ZoR k 30. 4. 2010 schválené „per rollam“ 

v červenci 2010. 

 

5. Zdůvodnění výše nákladů v projektu RTT Střelničná. 

Splněno: ŘO zaslal vysvětlující informace EK na přelomu června/července 2010. 

 

6. Evaluační plán OPPK na rok 2011  

ŘO zaslal členům SMV ke schválení návrh Evaluačního  plánu na rok 2011, schváleno 

v rámci  „per rollam“ v listopadu 2010. 

 

7. Výběrové řízení na externí agenturu za účelem evaluace provádění komunikačních a 

propagačních opatření 

ŘO zaslal členům SMV a EK v průběhu září 2010 k připomínkám návrh zadávací 

dokumentace. Připomínky zapracovány, výběrové řízení uzavřeno v lednu 2011.  

 

8. Informace o propagačních materiálech OPPK 

Informace o propagačních materiálech (broţury, letáky), tiskových zprávách a monitoringu 

tisku budou umístěny na webu (www.oppk.cz) do konce března 2011.  

 

10. Prohlídka vybraných projektů v OPPK 

Prohlídky projektů OPPK budou uskutečněny v rámci zasedání SMV v roce 2011. Zástupci 

EK provedou výběr projektů, které budou předmětem návštěvy členů SMV a EK. 

2.7.2  EVALUACE  

V souladu s čl. 47, 48 a částečně 49 obecného nařízení má ŘO OPPK povinnost provádět 

hodnocení (evaluace) operačního programu. Hodnocení programu je realizováno na základě 

schváleného Evaluačního plánu OPPK 2007–2013 a Ročního evaluačního plánu (dále jen 

http://www.oppk.cz/
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„evaluační plán“). Zodpovědnost za realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OPPK 

MHMP – odbor fondů EU.  

 

ŘO si v průběhu roku 2010 nechal zpracovat 2 následující evaluace/analýzy: 

 

 Zhodnocení realokace finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z 

oblasti podpory 3.2 do 2.2 v rámci OPPK  
Zpráva hodnotí navrţenou realokaci finančních prostředků v rámci OPPK - materiál 

pro 5. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK dne 2. 12. 2009 

„Změny v OPPK“. Zpráva doporučuje navrhovanou realokaci realizovat. Realokace 

povede k efektivnímu čerpání finančních prostředků OPPK a reaguje na doloţitelnou 

míru poptávky v příslušných oblastech podpory dle dat pouţitých v době zpracování 

zprávy. Evaluace byla zpracována externím subjektem. Evaluace je k dispozici na 

www.oppk.cz v sekci dokumenty. 

 

 Analýza stavu malého a středního podnikání 
Hlavním cílem studie bylo zpracování analytických podkladů o stavu malého a 

středního podnikání v Praze a zjištění názorového spektra malých a středních 

podnikatelů na současné a budoucí podmínky pro podnikání v Praze. Základním 

výstupem studie je ţádoucí podpora této oblasti. Evaluace byla zpracována externím 

subjektem. Evaluace je k dispozici na www.oppk.cz v sekci dokumenty. 

 

Plánované evaluace v roce 2011, které budou zpracované externím subjektem jsou: 1) 

Evaluace věcného a finančního pokroku OPPK za rok 2010, 2) Evaluační studie 

implementace finančního nástroje Jessica v regionu Praha. 

Evaluace věcného a finančního pokroku OPPK za rok 2010 vyplývající z ročního evaluačního 

plánu bude provedena v průběhu 1. pololetí roku 2011. Evaluace věcného a finančního 

pokroku za rok 2009 je k dispozici na internetových stránkách www.oppk.cz v sekci 

Dokumenty. 

ŘO se v průběhu roku 2010 podílel na přípravě podkladů strategických evaluací, které 

zpracovává MMR.  

Evaluační jednotka ŘO se aktivně účastní pracovních skupin pro evaluace  (pořádaných 

Národním orgánem pro koordinaci i v rámci spolupráce s regionálními operačními programy). 

V rámci těchto skupin jsou předávány informace o plánovaných a uskutečněných evaluacích, 

jsou uváděny příklady dobré praxe a zkušenosti s procesem evaluace.   

 

2.7.3  MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Systém pro monitorování strukturálních operací v Praze je tříúrovňový celek systémů 

MSC2007 (centrální a řídící úroveň), Monit7+ (výkonná úroveň – IS řídícího orgánu OPPK) a 

Benefit7 (webová aplikace pro ţadatele/příjemce pro předkládání ţádostí o finanční podporu), 

jehoţ data budou přenositelná na úroveň EK, viz obrázek č. 4. 

Fungování elektronického systému je zajištěno smlouvami mezi hl. m. Prahou a 

Ministerstvem pro místní rozvoj zastoupeným Centrem pro regionální rozvoj (18. dubna 

2008) a mezi hl. m. Prahou a společností TESCO SW a.s. (z 8. srpna 2007), jeţ je 

http://www.oppk.cz/
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dodavatelem aplikace; druhá uvedená smlouva se týká poskytování servisních a konzultačních 

sluţeb při uţívání informačních systémů Monit7+ a Benefit7 pro OPPA a OPPK. 

V oblasti monitorovacího systému ŘO se v roce 2010 průběţně pokračovalo v 

zapracovávání funkcionalit, které mají za účel zefektivnit a usnadnit uţivatelům práci při 

administraci a minimalizovat moţný výskyt chyb zadávaných dat. Došlo k postupnému 

zapracovávání automatik na ţádostech o platbu a testování systému podávání monitorovacích 

zpráv a ţádostí o platbu elektronicky přes systém Benefit7 a Monit7+.  

 

Obrázek 6: Schéma systému pro monitorování strukturálních operací v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zdroj: ŘO OPPK 

 

 

Benefit7 

Řídící orgán OPPK během roku 2010 definoval specifika operačního programu, které byly 

zapracovány do úrovně výkonné, tj. do Monit7+ a Benefit7. Aplikace Benefit7 prošla 

v průběhu roku změnami. Došlo k nastavení max. mnoţství kontrol a automatik, které slouţí 

k úplnému a správnému vyplnění elektronické ţádosti. Řídící orgán OPPK svým ţadatelům 

zřídil hot-line adresu benefit7.oppk@cityofprague.cz, na kterou se ţadatelé i příjemci mohou 

obracet s technickými problémy s aplikací Benefit7.  

Monit7+ 

Rovněţ systém Monit7+ je průběţně upravován a vyvíjen. Jde např. o přidávání polí dle 

specifik OP, změny názvů polí apod. tak, aby byl IS uţivatelsky příjemnější a zaručoval 

maximální pohodlí při administraci předloţených projektů. Problémy, které zasáhly všechny 

operační programy, byly  řešeny na příslušných pracovních skupinách. Problémy provozního 

charakteru jsou ze strany OPPK řešeny průběţně s dodavatelem telefonicky a mailem na 

příslušnou hot-line adresu dodavatele IS. 

 

Monit2007 

MSC2007 

SFC 2007 Evropská 
komise 

MMR 
MF 

Hl. m. 
Praha 

  Příjemce 
Benefit7+ 

CEDR/MF 

VIOLA/MF 

Ginis 
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3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 
 

3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT 

Hlavním cílem prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT je zlepšení dostupnosti 

dopravních a telekomunikačních sluţeb. Osa je tvořena z oblasti podpory 1.1 Podpora 

ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a oblasti podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost 

ICT sluţeb.  

Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o sluţby veřejné 

dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost 

vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 rozvoj sítě tramvajových tratí;  

 informační systémy pro cestující;  

 zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;  

 rozvoj systému park & ride  

 výstavba cyklostezek..  

Na podporu rozvoje dopravní dostupnosti je určeno přibliţně 33,5 % celkových prostředků 

OPPK, tj. 92,5 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a sluţeb pro veřejnost (e-

Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných sluţeb a aplikací ICT pro 

občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí 

vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 rozvoj telekomunikačních sítí pro pevný i mobilní vysokorychlostní přístup (zejména 

projekty zaměřené na metropolitní a místní sítě, zřizování přípojek do objektů, včetně 

zřizování veřejných internetových terminálů); 

 rozvoj e-sluţeb městské správy (e-Government), jejich dostupnosti i vyuţívání;  

 projekty zaměřené na stimulaci vyuţívání internetových sluţeb. 

Na podporu rozvoje dostupnosti ICT sluţeb je určeno přibliţně 3,7 % celkových prostředků 

OPPK, tj. 10,3 mil. €. 
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3.1.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.1.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 14: Informace o věcném pokroku prioritní osy 1 
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

37.11.05  

Core 20  

výsledek 

Hodnota 

úspory času 

ve veřejné 

dopravě 

% IS ŘO 

Dosaţená 100 100 100 66,7 N/A 66,7 

Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 85 85 

Komentář: Indikátor 371105 (v %) se počítá z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v minutách. 

Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 33,3 % (tj. 100-33,3=66,7 %). Cílová hodnota tedy byla dosaţena. Jde o 

indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. 

17.06.11 

výsledek 

Podíl 

domácností 

nově 

připojených 

k 

vysokorychlo

stnímu 

internetu na 

celkovém 

počtu 

domácností  

% ČSÚ    

Dosaţená 38,6 48,6 53,9 N/A N/A 53,9 

Výchozí 26 38,6 48,6 53,9 N/A 26 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 36 36 

Komentář: Z důvodu vyšší reprezentativnosti dat dosaţená hodnota počítána jako tříletý klouzavý průměr (např. údaj 

uvedený u roku 2009 je vypočten z hodnot za roky 2008–2010)  k období šetření (2Q daného roku). 

37.11.06 

výsledek 

Hodnota 

úspory času  

– přínos 

nových 

tramvajových 

tratí 

% 

IS Ţ/P 

příp. IS 

ŘO 

Dosaţená 100 100 100 84,6 N/A 84,6 

Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 80 80 

Komentář: Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 15,4 %, (tj. 100-15,4=84,6 %). Naplnění cílové hodnoty by tedy 

mělo být bez rizika. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. 

15.35.11 

výstup 

Počet nových 

plně 

elektrizovaný

ch agend 

veřejné 

správy 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 8 N/A 8 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: K  28. 2. 2011 je dosaţená hodnota indikátoru z projektů, které jsou ukončené 53,3 %. V rámci per rollam ze 

srpna 2010 byla schválena nová specifická kritéria, která zvýhodňují projekty, které se zaměřují na naplnění tohoto 

indikátoru. Naplnění cílové hodnoty je rizikové.  Jde o indikátor naplňovaný z oblasti podpory 1.2. 

15.21.06  

výsledek 

Počet 

elektronickýc

h podání 

počet IS Ţ/P 
Dosaţená 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

k městské 

správě Plánovaná N/A N/A N/A N/A 2000 2000 

Komentář: K 28. 2. 2011 je indikátor naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace nebo schváleny, ze 147 % (závazek je 

2953 podání). Nula u dosaţené hodnoty znamená, ţe ţádný projekt s indikátorem 152106 není ještě ukončen nebo nebyla 

odevzdána příslušná monitorovací zpráva. Naplnění cílové hodnoty je značně rizikové, jelikoţ hodnota bude naplněna 

pouze z jednoho projektu, který bude ukončen koncem ledna 2011. V rámci per rollam ze srpna 2010 byla schválena nová 

specifická kritéria, která zvýhodňují projekty, které se zaměřují na naplnění tohoto indikátoru.  Jde o indikátor naplňovaný 

projekty z oblasti podpory 1.2. 

37.01.00 

Core 13  

výstup 

Počet 

projektů 

podporujících 

dopravu a 

dopravní 

infrastrukturu 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 4 8 N/A 8 

Výchozí 0 0 0 4 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 8 8 

Komentář: K 28. 2. 2011 je indikátor 370100 naplněn z 100 %. Plnění indikátoru je bez rizika.   

37.32.30 

výstup 

Délka 

nových nebo 

modernizova

ných 

tramvajových 

tratí -celkem 

km IS ŘO 

Dosaţená 
141,r

esp.0 

141,74, 

resp. 

0,74 

143,1

5, 

resp, 

2.15 

150,2

2, 

resp.

9,22 

N/A 
150,22, 

resp.9,22 

Výchozí 
141,r

esp.0 
141, 

resp.0 

141,7

4, 

resp. 

0,74 

143,1

5, 

resp, 

2.15 

N/A 
141, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 
143, 

resp.2 

143, 

resp. 2 

Komentář: Projekty, které jsou jiţ ukončeny, vytvořily 9,22 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí. ŘO 

neuvaţuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové hodnoty. Plnění 

indikátoru je bez rizika.   

37.32.31 

výstup 

Délka nové 

tramvajové 

trati – celkem 

km  IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0,74 0,74 0,74 N/A 0,74 

Výchozí 0 0 0,74 0,74 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 1 1 

Komentář: Dosaţená hodnota indikátoru je k 28. 2. 2011 naplněna ze 74 %. Projekty, které jsou jiţ ukončeny, vytvořily 

0,74 km nové tramvajové trati. ŘO neuvaţuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o 

navýšení cílové hodnoty. 

37.32.32 

výstup 

Délka 

modernizova

né 

tramvajové 

trati – celkem 

km IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 1,41 8,48 N/A 8,48 

Výchozí 0 0 0 1,41 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 1 1 

Komentář: Projekty, které jsou jiţ ukončeny, vytvořily 8,48 km modernizované tramvajové trati, tj. nárůst oproti roku 2009 

o 7,07 km. ŘO neuvaţuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové 

hodnoty. 

61.01.11 

výstup 

Délka nově 

vybudovanýc

h cyklostezek 

km IS Ţ/P 
Dosaţená 0 1,14 1,14 4,29 N/A 4,29 

Výchozí 0 0 1,14 1,14 N/A 0 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

celkem Plánovaná N/A N/A N/A N/A 2,5 2,5 

Komentář: Dosaţená hodnota indikátoru je k 28. 2. 2011 naplněna ze 171,6 %. Projekty, které jsou jiţ ukončeny, vytvořily 

4,29 km nové cyklostezky, tj. nárůst oproti roku 2009 o 3,15 km. ŘO neuvaţuje, s ohledem na stav administrace projektů a 

zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové hodnoty. 

38.21.10 

výstup 

Počet 

projektů na 

rozvoj, 

zavádění a 

osvojování 

ICT 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 5 N/A 5 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění indikátoru z ukončených projektů 100%. ŘO neplánuje vzhledem k rizikovosti 

realizovaných projektů navýšení cílové hodnoty. Plnění indikátoru je bez rizika.   

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2011, generováno k 1. 3. 2011 

Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, 

proto je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 

podpořených projektů“ je dosaţená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve 

výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány jiţ od stavu P45 Projekt 

v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 1 (dále PO1) plyne, ţe: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), 

 rizikový indikátor: 15.35.11, Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy. 

3.1.1.2 Kvalitativní analýza  

 

K 5. 1. 2011 se v PO1 uskutečnily celkem 3 výzvy v oblasti podpory 1.1 a 3 výzvy v oblasti 

podpory 1.2. Další výzvu v oblasti podpory 1.1 ŘO plánuje vyhlásit v druhém čtvrtletí roku 

2011. Následující tabulka znázorňuje seznam výzev  v roce 2010 v PO1, počty a finanční 

částky předloţených projektů a projektů, u nichţ byla podepsána smlouva.  
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Tabulka 15: Vyhlášené a plánované výzvy v PO1 v roce 2010 a 2011
 

Pořadové 

číslo 

výzvy 

Podání 

projektovýc

h ţádostí - 

Datum 

zahájení 

příjmu  

Podání 

projektových 

ţádostí - 

Datum 

ukončení výzvy 

Číslo 

prioritní 

osy/ 

oblasti 

podpory 

Alokace na 

výzvu v € 

Podané ţádosti o 

podporu 

Projekty 

s podepsanou 

smlouvou 

počet v € počet v € 

6. 15.3.2010 14.5.2010 1.1 37 638 669 5 46 318 497 2 27 617 814 

8* 2Q 2011 2Q 2011 1.1 - - - - - 

Celkem 37 638 669 5 46 318 497 2 27 617 814 

Zdroj: MSC2007, Monit7+,  ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 

podíl EU a ČR bez vlastního zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedeny projekty, které 

prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů po podpisu smlouvy. 

V tabulce uvedeny podepsané smlouvy pouze z projektů, které byly předloţeny v rámci výzev vyhlášených 

v roce 2010. 

 

V PO1 předloţeno: 

 k 5. 1. 2011 45 projektů o objemu 110,46 mil. € (2,79 mld. Kč; tj. nárůst o téměř o 

polovinu oproti roku 2009), z toho 14 projektů v oblasti podpory 1.1 o celkovém 

objemu 97,50 mil. € (2,46 mld. Kč) a 31 projektů v oblasti podpory 1.2 o celkovém 

objemu 12,96 mil. € (327,09 mil. Kč); 

 v roce 2010 bylo předloţeno 5 projektů o objemu dotace 46,32 mil. € (1,17 mld. Kč; 

vše v oblasti podpory 1.1).  

 

V PO1 smlouvy podepsány (blíţe viz níţe tabulka):  

 k 5. 1. 2011 na 17 projektů o celkovém objemu 81,29 mil. € (2,05 mld. Kč; tj. 

navýšení z 40,97 % v roce 2009 na 79,09 % v roce 2010 z celkové alokace PO1), 

z toho 10 projektů v oblasti podpory 1.1 o celkovém objemu 78,13 mil. € (1,97 mld. 

Kč) a 7 projektů v oblasti podpory 1.2 o celkovém objemu dotace 3,16 mil. € (79,74 

mil. Kč); 

 v roce 2010 došlo k uzavření smluv o objemu 39,18mil. € (988,9 mil. Kč), z toho 

v oblasti 1.1 o objemu 37,79 mil. € (953,82 mil. Kč) a v oblasti 1.2 o objemu 1,38 

mil. € (34,83 mil. Kč) 

 k 5. 1. 2011 z celkového počtu podepsaných smluv byly v PO1 2 projekty 

nedokončeny nebo staţeny po podpisu smlouvy.  

 

V PO1 ukončeno: 

 k 5. 1. 2010 celkem 8 projektů v oblasti podpory 1.1 (3 fyzicky a 5 jak fyzicky, tak i 

finančně) o celkovém objemu dotace 58,45 mil. € (1,48 mld. Kč), tj. 63 % celkové 

alokace oblasti podpory (tj. navýšení o 35 % oproti roku 2009); v oblasti podpory 1.2 

ukončeno fyzicky celkem 5 projektů o objemu dotace 1,08 mil. € (27,33 mil. Kč) , tj. 

10,5 % celkové alokace oblasti podpory. 
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Ukončené projekty v oblasti podpory 1.1 v roce 2010: Rokytka-rozvoj území-cyklostezka, 

Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská, Vybudování výtahu ve stanici metra Chodov, RTT 

Myslíkova.  

Ukončené projekty v oblasti podpory 1.2 v roce 2010: např. Petrovické centrum sluţeb 

veřejné správy, Digitalizace archivu stavebního úřadu Městské části Praha 2, Automatický 

systém poskytování informací a výstraţných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního 

města Prahy, Letňany-eGovernment-komunikace úřadu s občanem. 

 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů bylo u těchto projektů vytvořeno 9,22 km cyklostezky 

(nárůst o 7,07 km oproti roku 2009), modernizováno 8,48 km tramvajové trati, 

vytvořeno 0,74 km nové tramvajové trati, 8 nových plně elektr. agend veřejné správy.    
 

Tabulka 16: Informace o finančním pokroku v roce 2010 v PO1  

Operační program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 1 102,78 39,18 38,12 9,65 9,39 9,31 9,06 

Oblast podpory 1.1 92,50 37,79 40,85 8,80 9,51 9,31 10,07 

Oblast podpory 1.2 10,28 1,38 13,42 0,85 8,28 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007,  za rok 2010,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, včetně  

vlastního zdroje. 
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe v PO1 došlo v průběhu roku 2010 k nárůstu v objemu 

proplacených prostředků o 9,65 mil. €. Kumulativně k 5. 1. 2011 bylo proplaceno 37,75 mil. 

€ (952,72 mil. Kč). Rovněţ v tomto roce proběhla druhá a třetí certifikace vynaloţených 

výdajů.  

Certifikováno bylo k 5. 1. 2011 v PO1 celkem 28 % alokace PO1. V oblasti 1.2 nebyly 

necertifikovány ţádné prostředky, jelikoţ ţádný projekt nebyl ještě finančně ukončen. 

Tabulka 17: Kumulativní finanční pokrok k 5. 1. 2011 v PO1  

Operační program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 1 102,78 81,29 79,09 37,75 36,73 28,78 28,00 

Oblast podpory 1.1 92,50 78,13 74,46 36,43 39,38 28,78 31,11 

Oblast podpory 1.2 10,28 3,16 30,73 1,32 12,86 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, k 5. 1. 2011 (generováno 25. 1. 2011),  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR včetně 

vlastního zdroje. 
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Graf 8: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 1 kumulativně 
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Zdroj: MSC2007,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

 

Tabulka 18: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího období (jde o přírůstek od 1. 7. 

2010 do 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci prioritních os a oblastí podpory) 

Operační program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 1 – aktuální 

MV 
102,78 81,29 79,09 37,75 36,73 28,78 28,00 

Prioritní osa 1 – 

předchozí MV 
102,78 45,41 44,18 33,81 32,90 19,46 18,93 

Oblast podpory 1.1 – 

aktuální MV  
92,50 78,13 74,46 36,43 39,38 28,78 31,11 

Oblast podpory 1.1 – 

předchozí MV 
92,50 42,31 45,74 32,77 35,43 19,46 21,04 

Oblast podpory 1.2 – 

aktuální MV 
10,28 3,16 30,73 1,32 12,86 0,00 0,00 

Oblast podpory 1.2 – 

předchozí MV 
10,28 3,10 30,12 1,04 10,09 0,00 0,00 

Zdroj:  MSC2007,  Monit7+, za období 1. 7. 2010 - 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného 

zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve 

sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které nejsou přepočítány měnovým kurzem 

ve výši 25,24 CZK/€. 

 

Z tabulky č. 18 plyne, ţe nejvýraznější posun oproti minulému monitorovacímu výboru byl 

v rámci PO1 v certifikovaných prostředcích předloţených EK. 

 

Souhrnně pokrok v PO1 k 5. 1. 2011: 

 zasmluvněno 79 % alokace PO1 (nárůst oproti roku 2009 o 61,9 %), 

 proplaceno celkem 37 % alokace PO1 (nárůst oproti roku 2009 o 9,4 %), 

 certifikováno 28 % alokace PO1 (nárůst oproti roku 2009 o 9,1 %). 
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V PO1 bylo vyřazeno k 5. 1. 2011 z 45 předloţených projektů: 

 22 % projektů na kontrolu formálních náleţitostí,  

 31 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP, 

 11 % projektů bylo staţeno ţadatelem. 

Procento vyřazených projektů na formální náleţitosti bylo způsobeno neúplnými ţádostmi 

(např. prokazatelnost majetkoprávních vztahů). Neúspěšné projekty ve fázi hodnocení byly 

vyřazeny z důvodu především nekvalitně zpracovaných ţádostí. Důvody vyřazení jsou 

uvedeny rovněţ v kapitole 2.3. 

 

Situaci z hlediska typu ţadatelů v PO1 znázorňují následující dva grafy. Nejčastějšími 

ţadateli v této prioritní ose jsou hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy.       
 

Graf 9: Typy ţadatelů v oblasti podpory 1.1  
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Zdroj: Monit7+,  k 5. 1. 2011 
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Graf 10: Typy ţadatelů v oblasti podpory 1.2  

35%

52%

13%

hl. m.Praha

městská část

NNO

 

Zdroj: Monit7+,  k 5. 1. 2011 

 

 

Příklady projektů předloţených v prioritní ose 1 

1) Název projektu: RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky Březiněveská (oblast podpory 

1.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/22006 

Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

Období realizace: květen – září 2009 

Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány  

Celkové výdaje: 116,32 mil. Kč (4,61 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 97,84 mil. Kč (3,88 mil. €) 

Podpora EU: 83,16 mil. Kč (3,29 mil. €) 

Podpora SR: 7,34 mil. Kč (0,29 mil. €) 

Pozn.: uvedeny proplacené prostředky 

Cíl projektu:   

 zlepšení obsluţnosti veřejnou dopravou 

 zvýšení plynulosti a bezpečnosti veřejné dopravy 

 zlepšení komfortu pro cestující  

 sníţení hlukové zátěţe v obytné oblasti 

Popis aktivit projektu:  
V rámci projektu došlo k rekonstrukci tramvajové trati v Praze 8 v prostoru křiţovatky 

Střelničná/Klapkova a tramvajové smyčky Březiněveská. Celkově se jedná o rekonstrukci 

tramvajové trati v délce 582 m. 

Komplexní rekonstrukcí došlo k homologaci úrovně tramvajového tělesa, ke zvýšení provozní 

bezpečnosti, bezpečnosti cestujících a ke zvýšení plynulosti provozu MHD. Rekonstrukce 

tramvajové křiţovatky a smyčky přispěla také k odstranění negativního vlivu na okolní 

zástavbu, kterou způsoboval nadměrný hluk při průjezdu tramvají. 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy  
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2) Název projektu: Letňany-eGovernment-komunikace úřadu s občanem (oblast podpory 

1.2) 

Registrační číslo: CZ.2.16/1.2.00/22181 

Příjemce: Městská část Praha 18 

Období realizace: listopad 2009 – srpen 2010 

Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena v srpnu 2010 

Celkové výdaje: 5,98 mil. Kč (0,24 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 5,98 mil. Kč (0,24 mil. €) 

Podpora EU: 4,95 mil. Kč (0,20 mil. €) 

Podpora SR: 0,44 mil. Kč (0,02 mil. €) 

Pozn.: fin. částky – schváleno ZHMP 

Cíl projektu:   

 Cílem projektu je zvýšit v rámci Městské části Prahy 18 efektivitu veřejné správy a 

sluţeb pro veřejnost (e-Government) nabídnutím progresivních a cenově dostupných 

sluţeb a aplikací ICT pro občany Letňan: 

- vyuţití moderních elektronických technologií k usnadnění komunikace a 

platebního styku MČ s občany, 

- rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení 

komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních sluţeb. 

Popis aktivit projektu:  

 Vybudování infrastruktury pro zlepšení přístupu k informacím: ankety, průzkumy a 

platby prostřednictvím mobilního telefonu, přístup ke sluţbám na bázi bezdrátového 

internetu, vytvoření webového portálu MČ. 

 Postupný převod veřejných agend do elektronické podoby a zajištění účinné 

elektronické kontroly včasnosti a kvality vyřizování podání občanů. 

Cílové skupiny projektu: veřejná správa, občané městské části Praha 18.  

 

3.1.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Při provádění prioritní osy se neobjevily ţádné závaţné problémy s plněním cílů prioritní osy, 

čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. 

Vývoj oblasti podpory 1.1 je v souladu s plánem. Oblast podpory 1.2 vykazuje pomalé 

čerpání, které je způsobeno nasyceností trhu v této oblasti. Přesun finančních prostředků 

z oblasti podpory 1.2 je v řešení na úrovni ŘO.  

Oblast řešení naplňování indikátorů je stále rozpracovaná a definitivní řešení bude předloţeno 

na podzimním jednání SMV (budou řešeny indikátory: 37.11.06 Hodnota úspory času – 

přínos nových tram.tratí, 37.11.05 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě a 15.35.11 Počet 

nových plně elektrizovaných agend veřejné správy).  
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3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hlavním cílem prioritní osy 2 Ţivotní prostředí je úsporné vyuţívání energií a přírodních 

zdrojů a zkvalitnění ţivotního prostředí. Osa je tvořena z oblasti podpory 2.1 Revitalizace a 

ochrana území a 2.2 Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a přírodních zdrojů.  

Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně vyuţívané 

plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci 

revitalizace ploch obnovovat i nevyuţívané, historicky cenné objekty, sníţit tlak na výstavbu 

nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, 

protipovodňová ochrana území, sníţení hlukové zátěţe. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 revitalizace ploch s ekologickou zátěţí;  

 regenerace veřejných prostranství v obytných územích; 

 revitalizace poškozených a nevhodně vyuţívaných zelených ploch (parky aj.); 

 obnova nevyuţívaných historicky cenných objektů a areálů; 

 výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně.  

Na podporu revitalizace a ochrany území je určeno přibliţně 21,7 % celkových prostředků 

OPPK, tj. 59,9 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 2.2 je sníţit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, 

zvýšit vyuţívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze  

redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 realizace energetických úspor v kombinaci s vyuţitím obnovitelných zdrojů energie; 

 realizace obnovitelných zdrojů energie.  

Na podporu úspory energií apod. je určeno přibliţně 3,3 % celkových prostředků OPPK, tj. 

9,1 mil. €. 

3.2.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.2.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 19: Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

33.21.33 

výsledek 

Vyuţití plochy 

revitalizovaných 

nebo 

regenerovaných 

území – zvýšení 

počtu 

návštěvníků 

% ŘO OP 

Dosaţená 100 100 100 100 N/A 100 

Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 180 180 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

Komentář: Indikátor 332133 (v %) se počítá z indikátoru 332200 (jednotkou je počet návštěvníků), jakoţto % navýšení 

počtu návštěvníků. Jde o výsledkový indikátor, jehoţ dosaţená hodnota bude plněna v průběhu fáze udrţitelnosti projektu. 

K datu zpracování zprávy se výchozí a dosaţená hodnota rovnala. ŘO předpokládá, ţe naplnění cílové hodnoty bude bez 

rizika. Indikátor je plněn z projektů předloţených v oblasti podpory 2.1. 

36.40.00 

výsledek 

Úspory energie 

celkem 
% 

Energet

.audity 

projekt

ů, ŘO 

OP, IS 

Ţ/P 

Dosaţená 100 100 100 97,87 N/A 97,87 

Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 75 75 

Komentář: Indikátor 364000 se počítá z indikátoru 364200 (v GJ). Dosaţená hodnota projektů ukončených nebo 

v realizaci, kde byla schválena monitorovací zpráva, je k 28. 2. 2011 2,13 %. ŘO předpokládá, ţe cíle bude dosaţeno a to 

především v průběhu fáze udrţitelnosti projektů. Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými články (FVE) je 

řádově niţší neţ u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem niţší výkon 

a následná úspora energie. Indikátor je plněn z projektů předloţených v oblasti podpory 2.2. 

33.21.10 

výstup 

Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného 

území celkem 

ha IS ŘO 

Dosaţená 568 568 561,2 528,8 N/A 528,8 

Výchozí 568 568 568 561,2 N/A 568 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 518 518 

Komentář: U ukončených projektů nebo u projektů, kde byla schválena monitorovací zpráva, byla k 28. 2. 2011 

zregenerována a zrevitalizována plocha o velikosti 39,2 ha, tj. nárůst oproti roku 2009 o 32,4 ha. Cílová hodnota 

indikátoru je naplněna z 64,8 %. Indikátor je plněn z projektů předloţených v oblasti podpory 2.1. 

24.02.00 

Core 29 

výstup 

Plocha 

odstraněných 

starých 

ekologických 

zátěţí 

ha IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 10 10 

Komentář: Dosaţená hodnota je dlouhodobě rovna nule, jelikoţ neexistují ţádné projekty, které by indikátor naplňovaly. 

Plnění indikátoru je rizikové. 

63.22.00 

výstup 

Počet 

zrekonstruovaný

ch památkových 

objektů 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 1 4 N/A 4 

Výchozí 0 0 0 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 80%. Naplnění cílové hodnoty je 

bez rizika.  

26.01.00 

Core 31 

výstup 

Počet projektů 

zaměřených na 

ochranu proti 

povodním nebo 

lesním poţárům, 

případně na další 

ochranná 

opatření 

počet 

IS Ţ/P 

příp. IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 0 9 N/A 9 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění cílové hodnoty indikátoru 180 %. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroţeno. 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

36.01.00 

Core 23 

výstup 

Počet 

podpořených 

projektů 

zvyšující 

kapacitu pro 

výrobu energie z 

obnovitelných 

zdrojů 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 200%. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. 

36.30.00 

výstup 

Počet 

podpořených 

projektů 

zaměřených na 

sniţování 

energetické 

náročnosti 

počet IS Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 100%. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. 

36.03.00 

Core 24 

výstup 

Zvýšení kapacit 

na výrobu 

energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

MW IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0,03 0,24 N/A 0,24 

Výchozí 0 0 0 0,03 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 0,6 0,6 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 40%, tj. nárůst oproti roku 2009 o 35%. 

Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je 133 % (0,8MW). Naplnění cílové hodnoty by nemělo být 

ohroţeno. ŘO neuvaţuje, s ohledem na stav administrace projektů a zbylých finančních prostředků, o navýšení cílové 

hodnoty. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2011, generováno k 1. 3. 2011 

Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, 

proto je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 

podpořených projektů..“ je dosaţená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve 

výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány jiţ od stavu P45 Projekt 

v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 2 (dále PO2) plyne, ţe: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), 

 rizikový indikátor: 24.02.00, Plocha odstraněných starých ekologických zátěţí. 
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3.2.1.2 Kvalitativní analýza  

 

K 5. 1. 2011 se v PO2 uskutečnily celkem 3 výzvy v oblasti podpory 2.1 a 2 výzvy v oblasti 

podpory 2.2. V roce 2010 vyhlášena a uzavřena 1 výzva v oblasti podpory 2.1. Následující 

tabulka znázorňuje seznam výzev v PO2, počty a finanční částky předloţených projektů a 

projektů, u nichţ byla podepsána smlouva.  

 

Tabulka 20: Vyhlášené a plánované výzvy v PO2 v roce 2010 a 2011 

Pořadí 

výzvy 

Datum 

zahájení 

Datum 

ukončení 

Prioritní 

osa/ oblast 

podpory 

Alokace na 

výzvu v € 

Podané ţádosti o 

podporu 

Projekty s podepsanou 

smlouvou 

počet v € počet v € 

7. 2. 6. 2010 9. 7. 2010 2.1 4 437 401 10 13 330 815 0 0 

Celkem 4 437 401 10 13 330 815 0 0 

Zdroj: MSC2007, Monit7+,  ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 

podíl EU a ČR bez vlastního veřejného zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou uvedena data 

projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů po podpisu 

smlouvy. V tabulce uvedeny podepsané smlouvy pouze z projektů, které byly předloţeny v rámci výzev 

vyhlášených v roce 2010. 
 

V PO2 předloţeno:  

 k 5. 1. 2011 103 projektů 127,24 mil. € (3,21 mld. Kč, tj. převis nad alokací PO2 o 

184,1 %), z toho 82 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém objemu 110,12 mil. € 

(2,78 mld. Kč) a 21 projektů v oblasti podpory 2.2 o celkovém objemu 17,12 mil. € 

(432,21 mil. Kč), 

 v roce 2010 bylo předloţeno 10 projektů  o objemu dotace 13,33 mil. € (336,45 mil. 

Kč; vše v oblasti podpory 2.1).  

 

V PO2 smlouvy podepsány (viz tabulka níţe): 

 k 5. 1. 2011 na 40 projektů o celkovém objemu 59,60 mil. € (1,5 mld. Kč, tj. 86,26 % 

alokace PO2), z toho 28 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém objemu 47,88 mil. 

€ (1,21 mld. Kč, tj. 79,83 % alokace podpory) a 12 projektů v oblasti podpory 2.2 o 

celkovém objemu 11,72 mil. € (295,92 mil. Kč, tj. naplnění alokace podpory), 

 v roce 2010 došlo k uzavření smluv o objemu 6,27 mil. € (158,25 mil. Kč), z toho 

v oblasti 2.1 o objemu 3,85 mil. € (97,17 mil. Kč) a v oblasti podpory 2.2 o objemu 

2,42 mil. € (61,08 mil. Kč).  

 

V PO2 ukončeno: 

 k 5. 1. 2011 celkem 30 projektů (z toho 11 ukončeno i finančně) o celkovém objemu 

dotace 36,75 mil. € (927,57 mil. Kč, tj. 53,18 % alokace PO2). Z toho 20 projektů 

v oblasti podpory 2.1 (12 fyzicky, 8 projektů jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém 

objemu dotace 28,64 mil. € (722,89 mil. Kč, tj. 48 % alokace oblasti podpory 2.1) a 10 

projektů v oblasti podpory 2.2 (7 fyzicky, 3 projekty jak fyzicky, tak i finančně) o 

celkovém objemu dotace 8,11 mil. € (204,68 mil. Kč, tj. 89 % alokace oblasti podpory 

2.2). 
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Ukončené projekty v oblasti podpory 2.1 v roce 2010: např. Areál volného času Ladronka II. 

a III. etapa, Revitalizace nevhodně vyuţívaných ploch v Praze 11, Revitalizace zahrady 

Ztracenka, Nové Město - Praha 2, Víceúčelové hřiště na sídlišti Košík, Revitalizace veřejných 

ploch U Vlečky a Labe, Přírodní park Dubeč, Revitalizace sídlištních vnitrobloků atd. 

Ukončené projekty v oblasti podpory 2.2 v roce 2010: např. Zelená energie pro ZŠ 

Chelčického, Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn, Realizace energetických 

úspor s vyuţitím OZE v budovách areálu Nový PORG, Fotovoltaické panely v Kulturním 

centru Zahrada na Praze 11, Vyuţití obnovitelných zdrojů energie v budovách Městské části 

Praha 15 - II. Fáze, Komplexní sníţení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská, Praha 

10. 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů bylo u těchto projektů revitalizováno přes 1300 metrů 

vodních toků,  postaveno přes 600 metrů protihlukových zdí, chráněno proti povodním 

území přes 20 tis. m2, vybudováno přes 40 tepelných čerpadel a solárních systémů, 

zvýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů energie o 0,24 MW, zatepleno 8 

objektů s ekologickým vytápěním. 
 

Tabulka 21: Informace o finančním pokroku v roce 2010 v PO2 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 2 69,10 6,27 9,08 30,52 44,17 7,34 10,61 

Oblast podpory 2.1 59,98 3,85 6,42 24,93 41,56 7,34 12,23 

Oblast podpory 2.2 9,12 2,42 26,58 5,61 61,49 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007,  za rok 2010,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, 

včetně vlastního veřejného zdroje. 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe v PO2 došlo v průběhu roku 2010 k proplacení 30,52 

mil. € (770,32 mil. Kč, tj. navýšení oproti roku 2009 o cca 21 mil. €). Kumulativně k 5. 1. 

2011 bylo proplaceno 48,71 mil. € (1,23 mld. Kč). V roce 2010 proběhla druhá a třetí 

certifikace vynaloţených prostředků. 

Certifikováno bylo k 5.1.2011 v PO2 celkem 12,38 % alokace PO2.  
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Tabulka 22: Kumulativní finanční pokrok k 5. 1. 2011 v PO2  

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 2 69,10 59,60 86,26 48,71 70,50 8,55 12,38 

Oblast podpory 2.1 59,98 47,88 79,83 41,55 69,27 8,55 14,26 

Oblast podpory 2.2 9,12 11,72 128,55 7,17 78,60 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007,  k 5. 1. 2011 (generováno 25. 1. 2011),  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj. podíl EU a ČR, 

včetně vlastního veřejného zdroje. 
 

Graf 11: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 2 kumulativně 
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Zdroj: MSC2007,  k 5.1.2011, pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

 

Tabulka 23: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího období (jde o přírůstek od 1. 7. 

2010 do 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci prioritních os a oblastí podpory) 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 2 – 

aktuální MV 
69,10 59,60 86,26 48,71 70,50 8,55 12,38 

Prioritní osa 2 – 

předchozí MV 
69,10 55,79 80,74 29,78 43,10 1,22 1,77 

Oblast podpory 2.1 – 

aktuální MV  
59,98 47,88 79,83 41,55 69,27 8,55 14,26 

Oblast podpory 2.1 – 

předchozí MV 
59,98 46,06 76,79 26,23 43,74 1,22 2,03 

Oblast podpory 2.2 – 

aktuální MV 
9,12 11,72 128,55 7,17 78,60 0,00 0,00 

Oblast podpory 2.2 – 

předchozí MV 
9,12 9,73 106,68 3,55 38,91 0,00 0,00 
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Zdroj:  MSC2007,  Monit7+, za období 1. 7. 2010 - 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného 

zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve 

sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které nejsou přepočítány měnovým kurzem 

ve výši 25,24 CZK/€.  

 

Z tabulky č. 23 plyne, ţe nejvýraznější posun oproti minulému monitorovacímu výboru byl 

v rámci PO2 v proplacených prostředcích v rámci oblasti podpory 2.1 (nárůst o 15,23 mil.€). 

 

Souhrnně k PO2 k 5. 1. 2011: 

 nasmlouváno 86,26 % alokace PO2 (nárůst oproti roku 2009 o 9,1 %), 

 proplaceno celkem 70,50 % alokace PO2 (nárůst oproti roku 2009 o 44,2 %),  

 certifikováno 12,38 % alokace PO2 (nárůst oproti roku 2009 o 10,6 %). 

 

.V PO2 bylo vyřazeno z 103 předloţených projektů: 

 14,5 % projektů na kontrolu formálních náleţitostí,  

 36,9 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo 

doporučeno k financování ZHMP, 

 1,9 % projektů bylo staţeno ţadatelem (jen v oblasti podpory 2.1). 

Procento vyřazených projektů bylo způsobeno především nekvalitním zpracováním Studie 

proveditelnosti a neúplnými ţádostmi (např. prokazatelnost majetkoprávních vztahů, 

stanoviska úřadů ke stavebnímu řízení). Důvody vyřazení jsou uvedeny rovněţ v kapitole 

2.3.6. 

 

Situaci z hlediska typu ţadatelů v prioritní ose 2 znázorňují následující grafy.  

 

Graf 12: Typy ţadatelů v oblasti podpory 2.1  
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Graf 13: Typy ţadatelů v oblasti podpory 2.2  
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Zdroj: Monit7+, k 5. 1. 2011 

 

Příklady projektů předloţených v prioritní ose 2 
 

1) Název projektu: Přírodní park Dubeč (oblast podpory 2.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/21121 

Příjemce: Hlavní město Praha 

Období realizace: květen 2009 – září 2010 

Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena 

Celkové výdaje: 89,87 mil. Kč (3,56 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 84,32 mil. Kč (3,34 mil. €) 

Podpora EU: 71,67 mil. Kč (2,84 mil. €) 

Podpora SR: 6,32 mil. Kč (0,25 mil. €) 

Podpora KR: 6,32 mil. Kč (0,25 mil. €) 

Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

 revitalizace nevyuţívaného a ekologicky poškozeného území a vytvoření nového 

přírodního parku 

 zkvalitnění městského prostředí  

 zlepšení nabídky vhodného prostředí pro trávení volného času 

Popis aktivit projektu:  
V rámci projektu bylo revitalizováno zdevastované a nevyuţívané území a vybudován nový 

přírodní park. Byl revitalizován vodní tok a vytvořena nová vodní plocha. Území prošlo 

terénními úpravami, byla vybudována cestní síť a mostky, vysazena nová zeleň. Park je 

doplněn mobiliářem, byl vytvořen amfiteátr a přírodní bludiště. Park tak nabízí kvalitní 

prostředí pro trávení volného času.  

Cílové skupiny projektu: obyvatelé lokality a okolí (MČ Praha - Dubeč), obyvatelé hl. 

města Prahy, návštěvníci Prahy 
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Před realizací:                                                      Po realizaci:      

             
Zdroj: foto ŘO OPPK 
 

2) Název projektu: Komplexní sníţení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská, Praha 

10 (oblast podpory 2.2) 

Registrační číslo: CZ.2.16/2.2.00/22219 

Příjemce: Městská část Praha 10 

Období realizace: prosinec 2009 – srpen 2010 

Aktuální stav projektu: realizace projektu ukončena  

Celkové výdaje: 24,16 mil. Kč (0,96 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 17,47 mil. Kč (0,69 mil. €) 

Podpora EU: 14,85 mil. Kč (0,59 mil. €) 

Podpora SR: 1,31 mil. Kč (0,05 mil. €) 

Vlastní zdroj: 1,31 mil. Kč (0,05 mil. €) 

Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

 sníţení energetické a ekonomické  náročnosti budovy MŠ Nedvězská 

 úspora energií a nepřímo sníţení emisí 

 zvýšení vyuţívání OZE - instalace fotovoltaických panelů, které omezí závislost 

budovy na vnějších dodávkách energií 

 sníţení energetické náročnosti provozu budov provozovaných městskou částí 

Popis aktivit projektu:  
V rámci projektu došlo u objektu mateřské školy k instalaci fotovoltaického systému - 

zařízení vyuţívajícího obnovitelné zdroje energie. V souvislosti s instalací OZE byla 

realizována komplexní rekonstrukce objektu, jejímţ cílem bylo  maximalizovat úsporu energií 

a dosáhnout tak sníţení energetické náročnosti.  

Byla kompletně zateplena fasáda tepelným izolantem, vyměněny stávající výplně otvorů 

(okna, dveře) za nové, plastové, s izolačním dvojsklem. Byl zateplen suterén hlavní budovy a 

podlahy v hospodářské budově tepelným izolantem, a to polystyrenem a minerální vatou. 

Byla opravena a kompletně zateplena střecha budovy. V rámci nezpůsobilých výdajů projektu 

byly vyměněna všechna topná tělesa, rozvody a rekonstrukce elektroinstalace. 

Cílové skupiny projektu: děti a zaměstnanci MŠ 
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Před realizací:                                                      Po realizaci: 

          
Zdroj: foto ŘO OPPK 

3.2.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

 

Při provádění prioritní osy se neobjevily ţádné závaţné problémy s plněním cílů prioritní osy, 

čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. PO2 je specifická značným 

převisem poptávky.  

Proces schválení vypuštění IPRM z OPPK je v řešení (nyní předloţena ţádost o stanovisko k 

SEA na MŢP).  

Oblast řešení naplňování indikátorů je stále rozpracovaná a definitivní řešení bude předloţeno 

na podzimním jednání SMV (bude řešen indikátor 24.02.00 Plocha odstraněných starých 

ekologických zátěţí).  

Přijatá opatření k problémovým indikátorům z poslední zprávy z června 2010: ŘO jiţ získal 

podklady od ţadatelů k výpočtu procentuálních indikátorů 36.40.00 Úspora energie celkem a 

33.21.33 Vyuţití plochy revitalizovaných nebo regenerovaných území.  
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3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ 

Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním 

vyuţitím jejího inovačního potenciálu, podpora malého a středního podnikání. Osa je tvořena 

z oblasti podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a 

vývoje a praxí, oblasti podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí a oblasti 

podpory 3.3 Rozvoj malých s středních podniků. 

Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umoţňující 

vyšší vyuţití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu 

a vývoje a ostatními (uţivatelskými) subjekty, zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje 

v přímé vazbě na malé a střední podniky (dále jen „MSP“). 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek (technologické a vědecké 

parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra a poradenská střediska zaměřená na 

informace z oblasti výzkumu a vývoje); 

 podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích;  

 činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací;  

 rozvoj výzkumných kapacit MSP. 

Na podporu rozvoje výzkumu a vývoje je určeno přibliţně 22,7 % celkových prostředků 

OPPK, tj. 62,7 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku sluţeb pro podporu podnikání, 

dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 rozvoj informačních, poradenských center a dalších aktivit zaměřených na podporu 

podnikání, zejm. v oblasti inovačních procesů, transferu technologií apod. (např. BIC, 

centra pro transfer technologií);  

 rozvoj sluţeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně vyuţitelných 

výstupů VaV;  

 rozvoj nových informačních a komunikačních sluţeb v oblasti cestovního ruchu. 

Na podporu podnikatelského prostředí je určeno přibliţně 4,30 % celkových prostředků 

OPPK, tj. 11,9 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, 

zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, umělecké 

a cestovního ruchu, apod. 

Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci  klasifikace ekonomických činností 

(CZ – NACE). Projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace 

technologie, produktu, sluţeb nebo vyuţití IT. 

Na podporu rozvoje malých a středních podniků je určeno přibliţně 8 % celkových 

prostředků OPPK, tj. 22,1 mil. €. 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 72 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

3.3.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.3.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 24: Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

11.03.00 

Core 6  

výsledek 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních 

míst, 

zaměstnanci 

VaV - celkem 

počet 
IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 0 1 N/A 1 

Výchozí 19889, 

resp.0 
0 0 0 N/A 

19889, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 
19999, 

resp.110 

19999, 

resp.110 

Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k 28. 2. 2011 vytvořily 1 

pracovní místo ve výzkumu a vývoji. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů v realizaci byl k 28. 2. 2011 

70 % cílové hodnoty, tj. 77 pracovních míst (nárůst oproti stavu ke konci roku 2009 o 37,3 %). Plnění indikátoru je rizikové. 

Tento indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. 

38.21.01 

výsledek 

Objem trţeb za 

prodej 

vlastních 

výrobků a 

sluţeb 

podpořených 

MSP - růst 

trţeb v % 

% 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 100 100 100 100 N/A 100 

Výchozí 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 120 120 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice je indikátor naplňován aţ po ukončení projektu, resp. během fáze 

udrţitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udrţitelnosti od ukončení realizace projektu). Závazek z projektů s 

podepsanou smlouvou, v realizaci nebo ukončených je nárůst o 19,98%, tj. naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. 

Naplnění cíle je závislé na tom, jaký bude vývoj projektů v průběhu fáze udrţitelnosti. Tento indikátor je naplňován projekty 

z oblasti podpory 3.3. 

38.02.00 

Core 8 

výsledek 

Počet 

podpořených 

nově 

zaloţených 

MSP 

počet 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 20 20 

Komentář: V oblasti podpory 3.1 je u projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci závazek ve výši 30 nově zaloţených 

MSP. Naplnění cílové hodnoty je prozatím bez rizika. ŘO bude sledovat plnění hodnoty se zvýšenou pozorností.  Tento 

indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. 

13.23.00 

výsledek 

Počet 

vytvořených 

licencí, 

patentů,know-

how v 

souvislosti s 

realizovaným 

projektem 

počet 
IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 3 4 N/A 4 

Výchozí 0 0 0 3 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 3 3 

Komentář: K 28. 2. 2011 je naplňování indikátoru bez rizika. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

11.05.15 

výstup 

Počet nových 

nebo 

modernizovaný

ch kapacit pro 

výzkum a 

vývoj 

počet 
IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 7 7 

Komentář: Nula u dosaţené hodnoty znamená, ţe k 28. 2. 2011 nebyl ţádný projekt s indikátorem 110515 ukončen. 

Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je 11 kapacit. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být 

ohroţeno. ŘO s ohledem na stav realizace projektů k 28. 2. 2011 nebude prozatím navyšovat cílovou hodnotu. 

11.05.14 

výstup 

Plocha nových 

nebo 

modernizovaný

ch kapacit - 

celkem 

m2 IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 1038 2784,8 N/A 2784,8 

Výchozí 0 0 0 1038 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 9500 9500 

Komentář: K 28. 2. 2011 byla cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty naplněna z 29,3 %, tj. nárůst oproti roku 2009 

o 18,4 %. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroţeno. 

Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. 

11.05.11 

výstup 

Zrekonstruova

né, rozšířené a 

nově 

vybudované 

kapacity-pro 

výzkum a 

vývoj 

m2 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 0 0 624,7 1352,7 N/A 1352,7 

Výchozí 0 0 0 624,7 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 2500 2500 

Komentář: K 28. 2. 2011 byla cílová hodnota indikátoru ukončenými projekty naplněna z 54 %, tj. nárůst oproti roku 2009 o 

29 %. Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroţeno.  

11.05.13 

výstup 

Plocha nových 

nebo 

modernizovaný

ch kapacit - 

ostatní 

m2 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 0 0 413,4 
1432,

1 
N/A 1432,1 

Výchozí 0 0 0 413,4 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 7000 7000 

Komentář: K 28. 2. 2011 bylo naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 20,5 %, tj. nárůst oproti roku 2009 o 14,6 %. 

Naplnění cílové hodnoty ze závazků u projektu s podepsanou smlouvou a v realizaci by nemělo být ohroţeno. Tento 

indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. 

11.02.00 

Core 5  

výstup 

Počet projektů 

na kooperaci 

mezi podniky a 

výzkumnými 

institucemi 

počet 
IS 

ŘO 

Dosaţená 0 0 1 3 N/A 3 

Výchozí 0 0 0 1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 25 25 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodnot

a 2015 

Celkem 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice je indikátor naplňován aţ s ukončením projektu. K 28. 2. 2011 bylo 

naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 12 %, tj. nárůst oproti roku 2009 o 8 %.  Závazek z projektů s podepsanou 

smlouvou nebo v realizaci je 12.  Plnění indikátoru je rizikové. 

38.01.00 

Core 7 

výstup 

Počet projektů 

na podporu 

MSP 

počet 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 0 0 24 57 N/A 57 

Výchozí 0 0 0 24 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 100 100 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice je indikátor naplňován aţ s ukončením projektu. K 28. 2. 2011 bylo 

naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 57 %, tj. nárůst oproti roku 2009 o 31 %. S ohledem na velký zájem 

ţadatelů o oblast podpory 3.3 bude hodnota indikátoru naplněna. 

38.01.01 

výstup 

Počet projektů 

na podporu 

MSP v oblasti 

ICT 

počet 
IS 

Ţ/P 

Dosaţená 0 0 0 4 N/A 4 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice je indikátor naplňován aţ s ukončením projektu. K 28. 2. 2011 bylo 

naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 27 %. Plnění indikátoru s ohledem na závazek z projektů, které jsou v 

realizaci je bez rizika. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2011, generováno k 1. 3. 2011 

Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, 

proto je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 

podpořených projektů“ je dosaţená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve 

výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány jiţ od stavu P45 Projekt 

v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 3 (dále PO3) plyne, ţe: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

jiţ naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibliţuje), 

 pouze 2 rizikové indikátory: 11.03.00 (Počet vytvořených pracovních míst ve 

výzkumu a vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu) a 11.02.00 (Počet 

projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi). Blíţe viz výše 

uvedená tabulka. 

3.3.1.2 Kvalitativní analýza 

 

K 5. 1. 2011 se v PO3 uskutečnily celkem 2 výzvy v oblasti podpory 3.2 a 3 výzvy v oblasti 

podpory 3.1 a 3.3. Další výzvu ŘO plánuje vyhlásit v oblasti podpory 3.3 v druhé polovině 

roku 2011. Následující tabulka znázorňuje seznam výzev v PO3, počty a finanční částky 

předloţených projektů a projektů, u nichţ byla podepsána smlouva.  
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Tabulka 25: vyhlášené a plánované výzvy v PO3 v roce 2010
 

Pořadové 

číslo 

výzvy 

Podání 

projektovýc

h ţádostí - 

Datum 

zahájení 

příjmu  

Podání 

projektových 

ţádostí - 

Datum 

ukončení výzvy 

Číslo 

prioritní 

osy/ 

oblasti 
podpory 

Alokace na 

výzvu v € 

Podané ţádosti o 

podporu 

Projekty 

s podepsanou 

smlouvou 

počet v € počet v € 

4.  16.12.2009 3.3.2010 3.1 15 847 861 25 51 338 063 15 29 913 959 

5. 1.3.2010 28.4.2010 3.3 9 904 913 150 30 511 357 43 9 577 365 

8* 3Q 2011 3Q 2011  3.1 - - - - - 

Celkem 25 752 774 175 81 849 420 58 39 491 324 

Zdroj: MSC2007, Monit7+,  ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 

podíl EU a ČR (tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou 

uvedeny data projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených 

projektů po podpisu smlouvy. V tabulce uvedeny podepsané smlouvy pouze z projektů, které byly předloţeny v 

rámci výzev vyhlášených v roce 2010. 

 

V PO3 předloţeno: 

  k 5. 1. 2011 483 projektů o objemu 265,47 mil. € (6,70 mld. Kč, tj. převis nad 

alokací PO3 o 274,4 %), z toho 111 projektů v oblasti podpory 3.1 o celkovém 

objemu 195,61 mil. € (4,94 mld. Kč),  22 projektů v oblasti podpory 3.2 o celkovém 

objemu 8,15 mil. € (205,66 mil. Kč) a 350 projektů v oblasti podpory 3.3 o celkovém 

objemu dotace 61,71 mil. € (1,56 mld. Kč), 

 v roce 2010 bylo předloţeno 175 projektů o objemu 81,85 mil. €, z toho 25 projektů 

v oblasti podpory 3.1 a 150 projektů v oblasti podpory 3.3.  

V PO3 smlouvy podepsány: 

 k 5. 1. 2011 na 142 projektů o celkovém objemu 79,96 mil. € (2,02 mld.Kč) tj. nárůst 

z 26,21 % v roce 2009 na  82,65 % alokace PO3), z toho 33 projektů v oblasti 

podpory 3.1 o celkovém objemu 58,41 mil. € (1,47 mld. Kč), 5 projektů v oblasti 

podpory 3.2 o celkovém objemu 2,49 mil. € (62,94 mil. Kč) a 104 projektů v oblasti 

podpory 3.3 o celkovém objemu 19,05 mil. € (480,86 mil. Kč; z toho v PO3 celkem 3 

projekty nedokončeny/staţeny po podpisu smlouvy a u 1 projektu smlouva ukončena 

ze strany ŘO), 

 v roce 2010 došlo k uzavření smluv o objemu 54,61 mil. € (1,38 mld. Kč, tj. 56,45 % 

alokace PO3), z toho v oblasti podpory 3.1 uzavřeny smlouvy o objemu 43,5 mil. € 

(1,09 mld. Kč), v oblasti podpory 3.2 o objemu 0,77 mil. € (19,43 mil. Kč) a v oblasti 

podpory 3.3 o objemu 10,32 mil. € (260,48 mil. Kč).  

V PO3 ukončeno:  

 k 5. 1. 2011 bylo ukončeno 66 projektů (z toho 32 ukončeno i finančně) o celkovém 

objemu dotace 18,75 mil. € (473,21 mil. Kč, tj. nárůst z 3,50 % v roce 2009 na 19,4 % 

alokace PO3 ke konci roku 2010).  Z toho ukončeno 8 projektů v oblasti podpory 3.1 

(3 ukončeny fyzicky a 5 projektů jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu 

dotace 8,01 mil. € (202,19 mil. Kč), 4 projekty v oblasti podpory 3.2 (2 ukončeny 
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fyzicky, 2 fyzicky i finančně) o celkovém objemu 2,07 mil. € (52,19 mil. Kč) a 54 

projektů v oblasti podpory 3.3 (29 fyzicky a 25 projektů jak fyzicky, tak i finančně) o 

celkovém objemu dotace 8,67 mil. € (218,83 mil. Kč); 

 v roce 2010 došlo k nárůstu počtu finančně ukončených projektů o 13 (v roce 2009 

finančně ukončeno za celou PO3 19 projektů). 

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.1 v roce 2010:  např. Modernizace výzkumně-

diagnostické laboratoře HIV/AIDS a infekční imunologie, Centrum experimentálního 

výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a 

experimentální medicíny, Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií. 

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.2 v roce 2010: např. Informační centrum pro 

podporu sluţeb cestovního ruchu v Praze 5, Úřad přátelský podnikatelům. 

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.3 v roce 2010: např. Inovace gastroenterologické 

ambulance, Inovace, vývoj a propagace nových laboratorních přístrojů, Komplexní 

preventivní a diagnostická péče v ambulantní gynekologicko-porodnické praxi, Pořízení 

specializovaného SW pro zvýšení produktivity a konkurenceschopnosti nástrojárny, Inovace, 

vývoj a propagace nových laboratorních přístrojů. 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů byla vytvořena plocha nových nebo modernizovaných 

kapacit vědy a výzkumu, laboratoře přes 1000 m
2
, pořízeno přes 20 strojů/technologií ve 

vědě a výzkumu, vytvořeno více neţ 1000 m
2
 ostatních kapacit, vytvořeny nová pracovní 

místa apod. 

Tabulka 26: Informace o finančním pokroku za rok 2010 v PO3 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 3 96,74 54,61 56,45 14,95 15,45 1,57 1,62 

Oblast podpory 3.1 62,74 43,50 69,34 9,65 15,38 0,10 0,16 

Oblast podpory 3.2 11,88 0,77 6,51 1,68 14,16 0,44 3,71 

Oblast podpory 3.3 22,11 10,32 46,68 3,61 16,35 1,02 4,63 

Zdroj: MSC2010,  za rok 2010,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, 

včetně vlastního veřejného zdroje. 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe v PO3 došlo v průběhu roku 2010 k nárůstu v objemu 

proplacených prostředků o 14,95 mil. €. Kumulativně k 5. 1. 2011 bylo proplaceno 19,57 

mil. € (493,95 mil. Kč). V roce 2010 proběhla druhá a třetí certifikace vynaloţených výdajů.  

Certifikováno bylo celkem 2,11 % alokace PO3. 
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Tabulka 27: Kumulativní finanční pokrok k 5. 1. 2011 v PO3  

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 3 96,74 79,96 82,65 19,57 20,23 2,04 2,11 

Oblast podpory 3.1 62,74 58,41 93,10 10,38 16,55 0,13 0,21 

Oblast podpory 3.2 11,88 2,49 20,99 2,39 20,14 0,44 3,71 

Oblast podpory 3.3 22,11 19,05 86,17 6,79 30,72 1,46 6,62 

Zdroj: MSC2007,  k 5. 1. 2011 (generováno 25. 1. 2011),  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, 

včetně vlastního veřejného zdroje. 
 

Graf 14: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 3 kumulativně 
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Zdroj: MSC2007, k 5. 1. 2011, pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

 

Tabulka 28: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího období (jde o přírůstek od 1. 7. 

2010 do 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci prioritních os a oblastí podpory) 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 3 – 

aktuální MV 
96,74 79,96 82,65 19,57 20,23 2,04 2,11 

Prioritní osa 3 – 

předchozí MV 
96,74 35,48 36,67 8,55 8,84 0,47 0,49 

Oblast podpory 3.1 – 

aktuální MV  
62,74 58,41 93,10 10,38 16,55 0,13 0,21 

Oblast podpory 3.1 – 

předchozí MV 
62,74 23,61 37,63 2,67 4,25 0,03 0,05 

Oblast podpory 3.2 – 

aktuální MV  
11,88 2,49 20,99 2,39 20,14 0,44 3,71 
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Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Oblast podpory 3.2 – 

předchozí MV 
11,88 2,39 20,15 1,23 10,36 0,00 0,00 

Oblast podpory 3.3 – 

aktuální MV  
22,11 19,05 86,17 6,79 30,72 1,46 6,62 

Oblast podpory 3.3 – 

předchozí MV 
22,11 9,47 42,85 4,65 21,05 0,44 1,99 

Zdroj:  MSC2007,  Monit7+, za období 1. 7. 2010 - 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€. 

Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů, včetně vlastního veřejného 

zdroje. Data ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve 

sloupci „Certifikované prostředky předloţené EK“ obsahují částky, které nejsou přepočítány měnovým kurzem 

ve výši 25,24 CZK/€. 

 

Z tabulky č. 28 plyne, ţe nejvýraznější posun oproti minulému monitorovacímu výboru byl 

v rámci PO3 v objemu zasmluvněných prostředků a to zejména v rámci oblasti podpory 3.1 a 

3.3. 

 

Souhrnně k PO3 k 5. 1. 2011: 

 nasmlouváno 83 % alokace PO3 (tj. nárůst oproti roku o 56,4 %), 

 proplaceno 20 % alokace PO3 (tj. nárůst oproti roku o 15,5 %), 

 certifikováno 2,1 % alokace PO3. 

 

V PO3 bylo vyřazeno z 483 předloţených projektů: 

 27,5 % projektů na kontrolu formálních náleţitostí,  

 39,3 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo 

doporučeno k financování ZHMP,  

 3,7 % projektů bylo staţeno ţadatelem. 

 

Vyřazení projektů způsobeno zejména: z důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory 

(v oblasti 3.1), nekonzultováním projektových ţádostí s příslušnými pracovníky ŘO, 

nekvalitně zpracovanými ţádostmi. Důvody vyřazení jsou rozebrány rovněţ v kapitole 2.3. 

 

Z hlediska typu ţadatelů v oblasti podpory 3.1 a 3.2 byly nejčastějším ţadatelem vysoké 

školy, Akademie věd ČR a podnikatelské subjekty (viz grafy níţe). V oblasti podpory 3.3 byli 

malí a střední podnikatelé jediní moţní ţadatelé. 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 79 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

 

Graf 15: Typy ţadatelů v oblasti podpory 3.1  
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Zdroj: Monit7+, k 5. 1. 2011 

 

Graf 16: Typy ţadatelů v oblasti podpory 3.2  
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  Zdroj: Monit7+, k 5. 1. 2011 

 

Příklady projektů předloţených do prioritní oblasti 3 

 
1) Název projektu: Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a 

orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny (oblast 

podpory 3.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/22126 

Příjemce: Institut klinické a experimentální medicíny 

Období realizace: leden 2010 – srpen 2010 
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Aktuální stav projektu: projekt finančně ukončen v listopadu 2010 

Celkové výdaje: 79,65 mil. Kč (3,16 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 79,65 mil. Kč (3,16 mil. €) 

Podpora EU: 67,69 mil. Kč (2,68 mil. €) 

Podpora SR: 5,97 mil. Kč (0,24 mil. €) 

Pozn.: uvedeny proplacené prostředky 

Cíl projektu:   

 Hlavním cílem projektu jsou investice do  přístrojového a laboratorního vybavení pro 

výzkum v rámci zřizovaného pracoviště "Centra experimentálního výzkumu chorob 

krevního oběhu a orgánových náhrad - CEVKOON".  

Popis aktivit projektu:  

 Pořízení vybavení laboratoří tak, aby výzkumný tým mohl v realizační fázi projektu 

zahájit práci na výzkumných hypotézách z oblasti onemocnění krevního oběhu a 

orgánových náhrad. 

 Pracoviště CEVKOON se bude věnovat výzkumu patologických procesů krevního 

oběhu při vyuţití nejnovějších poznatků a technologií z genomiky, proteomiky, 

fyziologie a imunologie.  

 Výsledky výzkumu CEVKOON ve spolupráci s klinickými spolupracovníky by měly 

být v blízké budoucnosti vyuţity pro prevenci a léčbu chorob krevního oběhu v naší 

populaci a pro zlepšování dostupnosti a výsledků transplantací orgánů. 

Cílové skupiny projektu: pacienti, výzkumní pracovníci, odborná veřejnost 

 

Po realizaci: 

 

Zdroj: foto ŘO OPPK 

                                                                                

2) Název projektu: Informační centrum pro podporu sluţeb cestovního ruchu v Praze 5 

(oblast podpory 3.2) 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.2.00/22239 

Příjemce: Informační centrum Praha 5,o.p.s.  

Období realizace: leden 2010 – srpen 2010 

Aktuální stav projektu: projekt finančně ukončen v listopadu 2010 

Celkové výdaje: 7,19 mil. Kč (0,28 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 7,18 mil. Kč (0,28 mil. €) 

Podpora EU: 6,10 mil. Kč (0,24 mil. €) 
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Podpora SR: 0,54 mil. Kč (0,02 mil. €) 

Pozn.: uvedeny proplacené prostředky 

Cíl projektu:   

 Cílem projektu je rozvoj a podpora podnikatelského prostředí v oblasti cestovního 

ruchu v Praze 5 vybudováním Informačního centra pro podporu sluţeb cestovního 

ruchu. 

 Sluţby nového informačního centra jsou určeny především pro subjekty cestovního 

ruchu na Praze 5, ale vzhledem k neexistenci obdobného infocentra v Praze lze 

předpokládat jeho vyuţívání také subjekty z ostatních městských částí. 

Popis aktivit projektu:  

 Rekonstrukce a vybavení  informačního centra. 

 Vybudování internetového portálu. 

 V době udrţitelnosti uspořádá informační centrum minimálně 35 seminářů pro 

podnikatele (za rok). 

Cílové skupiny projektu: podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu,  hl. m. Praha 

 

3) Název projektu: Inovace gastroenterologické ambulance (oblast podpory 3.3) 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25080 

Příjemce: MUDr. Roman Horný 

Období realizace: říjen – prosinec 2010 

Aktuální stav projektu: realizace ukončena 

Celkové výdaje: 5,82 mil. Kč (0,23 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 5,82 mil. Kč (0,23 mil. €) 

Podpora EU: 3,96 mil. Kč (0,16 mil. €) 

Podpora SR: 0,35 mil. Kč (0,01 mil. €) 

Pozn.: uvedeny prostředky ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

 Cílem projektu bylo prostřednictvím inovace přístrojového vybavení 

gastroenterologické ambulance vytvořit komplexní vyšetřovací systém, který jako 

celek umoţní vyšetření pacienta na kvalitativně vyšší úrovni srovnatelné se světem. V 

rámci projektu došlo k nahrazení analogového přístrojového vybavení digitálním a 

zajištění dosud chybějícího ultrazvukového vyšetření v gastroenterologické ambulanci 

MUDr. Horného na Poliklinice Revoluční. Nově zakoupené přístroje umoţní 

podstatné zpřesnění diagnostiky onemocnění trávicího traktu a tím i zlepšení následné 

terapie. 

Popis aktivit projektu:  
Projekt zahrnuje čtyři hlavní aktivity - modernizaci gastroenterologického vybavení, nákup a 

instalace ultrazvuku, zkušební provoz a publicitu projektu.  

Cílové skupiny projektu: pacienti hl. m. Prahy. 

 

3.3.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Při provádění prioritní osy se neobjevily ţádné závaţné problémy s plněním cílů prioritní osy 

a čerpáním alokace. 
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V oblasti podpory 3.1 na konci roku 2009 bylo zaznamenáno vysoké procento neúspěšných 

projektů, které byly z velké části vyřazeny z důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory a 

z důvodu nekvalitně zpracovaných projektových ţádostí. Toto procento se v roce 2010 

podařilo sníţit ŘO oproti roku 2009 o téměř 10 %.  

Oblast podpory 3.2 vykazuje pomalé čerpání, které je způsobeno malým zájmem ze strany 

ţadatelů a nasyceností trhu v oblasti typů podporovaných projektů této oblasti. Řídící orgán 

řeší přesun prostředků.  

Oblast podpory 3.3 je v porovnání s ostatními oblastmi podpory OPPK specifická tím, ţe 

vykazuje nejvyšší zájem ze strany ţadatelů, jimiţ jsou malí a střední podnikatelé.  

Oblast řešení naplňování indikátorů je stále rozpracovaná a definitivní řešení bude předloţeno 

na podzimním jednání SMV (bude řešen indikátor 11.03.00 Počet vytvořených pracovních 

míst ve výzkumu a vývoji a 11.02.00 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a 

výzkumnými institucemi).  
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3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC  

Technická pomoc (dále jen „PO4“) je určena k zajišťování řízení, správy, maximální 

efektivity, kvality a kontroly realizace OP PK.  

 

Podporované aktivity:  

 komplexní agenda SMV, příprava, výběr, ocenění a sledování projektů, audit a 

kontrola projektů/činností, řízení rizik;  

 příprava, organizace a zajištění informačních a propagačních akcí, seminářů;  

 zpracování analýz, studií ohledně OP PK, ţivotního prostředí a dalších souvisejících 

oblastí;  

 odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OP PK a pracovníků dočasně 

přidělených k plnění aktivit souvisejících s účelným a kvalitním zajišťováním 

realizace programu, a to včetně příspěvků na sociální zabezpečení;  

 pořízení a instalace monitorovacího systému OP PK, který bude kompatibilní 

s národním monitorovacím systémem apod. 

Na osu je určeno přibliţně 2,81 % celkových prostředků OPPK, tj. 7,76 mil. €. 

3.4.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.4.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 29: Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodno

ta 

2015 

Celkem 

48.01.00 

výsledek 

Počet 

podpořených 

projektů 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná5 N/A N/A N/A N/A 10 10 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice je indikátor naplňován aţ s ukončením projektu. Plnění 

indikátoru je rizikové. 

48.11.00 

výstup 

Počet 

uskutečněnýc

h školení 

seminářů, 

workshopů, 

konferencí a 

ostatní 

podobné 

aktivity 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 10 32 49 N/A 49 

Výchozí 0 0 10 32 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: Cílová hodnota indikátoru byla k 28. 2. 2011 jiţ naplněna. V průběhu roku 2010 se hodnota indikátoru 

navýšila o 17. Plnění indikátoru je bez rizika. 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ 

indikátoru 

Název 

indikátoru 

Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 

Cílová 

hodno

ta 

2015 

Celkem 

48.19.00 

výstup 

Počet 

proškolených 

osob 

počet IS ŘO 

Dosaţená 0 250 757 1097 N/A 1097 

Výchozí 0 0 250 757 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A 1500 1500 

Komentář: V průběhu roku 2010 došlo k nárůstu dosaţené hodnoty o 340. Plnění indikátoru je bez rizika. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2011, generováno k 1. 3. 2011 

Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, 

proto je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 

podpořených projektů“ je dosaţená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve 

výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány jiţ od stavu P45 Projekt 

v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 

 

Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 (dále PO4) plyne, ţe: 

 u indikátoru 48.11.00 a 48.19.00 není problém s naplňováním cílových hodnot  

 rizikové indikátory: 48.01.00 (Počet podpořených projektů). Blíţe viz výše uvedená 

tabulka. 

3.4.1.2 Kvalitativní analýza  

V rámci PO4 k 5. 1. 2011 probíhá průběţná výzva.  Byly předloţeny a schváleny 2 projekty 

v rámci PO4. Kaţdý z projektů je sloţen z 5 aktivit v celkovém objemu 8,66 mil. €. K 5. 1. 

2011 projekty nebyly ukončeny.  

Tabulka 30: Informace o finančním pokroku v roce 2010 v PO4 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 4 7,78 5,64 72,49 1,45 18,64 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, za rok 2010,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€.  

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, 

včetně vlastního zdroje.  
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe v PO4 došlo v průběhu roku 2010 k nárůstu objemu 

proplacených prostředků o 1,45 mil. €. Kumulativně k 5. 1.2011 bylo proplaceno 3,02 mil. €.  



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 85 (celkem 109) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2010     

Tabulka 31: Pokrok čerpání od minulého monitorovacího období (jde o přírůstek od 1. 7. 

2010 do 5. 1. 2011 vzhledem k alokaci prioritních os a oblastí podpory) 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 - 2013 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předloţené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

a  b b/a c c/a d d/a 

Prioritní osa 4 - 

aktuální MV 
7,78 8,66 111,32 3,02 38,81 0,00 0,00 

Prioritní osa 4-

předchozí MV 
7,78 3,02 38,81 1,50 19,28 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, za období 1. 7. 2010 - 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€.  

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR, 

včetně vlastního zdroje.  

 

Graf 17: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 4 kumulativně 
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Zdroj: MSC2007,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

Souhrnně pokrok k PO4 k 5. 1. 2011: 

 nasmlouvána celá alokace PO4 (nárůst oproti roku 2009 o 63 %),  

 proplaceno 39 % alokace PO4 (nárůst oproti roku 2009 o 23 %). 

 

Poznámka ke grafu č. 17: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,66 mil. EUR přesahuje 

celkovou alokaci 2007-2013, tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o 

„přezávazkování“, protoţe první projekt nebyl zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla 

započítána do druhého projektu, takţe v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu 

nepřevýší 7,78 mil. EUR. 

3.4.2 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

ŘO OPPK neidentifikoval ţádné závaţné problémy v realizaci prioritní osy 4.  
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4. VELKÉ PROJEKTY  

V rámci realizace OPPK nebudou podpořeny tzv. velké projekty, tj. projekty s celkovými 

výdaji nad 50 milionů €. 
 

5. TECHNICKÁ POMOC   

Podle článku 46 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 lze ze strukturálních fondů EU financovat 

činnosti v rámci operačních programů týkající se řízení, monitorování, přípravy, hodnocení, 

informování a kontroly operačních programů.  

Pro OPPK byla pro programové období 2007–2013 v rámci technické pomoci alokována 

částka 7,78 mil. €, coţ činí 2,81 % OPPK.  

 

5.1 PROJEKT TECHNICKÉ POMOCI 

V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Technická pomoc OPPK na 

období 2008 – 2010“ (první projekt). Délka realizace projektu byla 3 roky, projekt byl 

zahájen 1. 1. 2008. Realizace projektu byla k 31. 12. 2010 ukončena. 

 

Následující tabulka znázorňuje detailní členění jednotlivých nákladů specifických aktivit k 

projektu „Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010“: 

Tabulka 32: Rozpočet aktivit projektu „Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010“ 

Č. Název aktivity/dílčího projektu 
Rozpočet aktivity 

(v mil. €) 

1. 
Poradenství, expertizy, analýzy, evaluace, agenda Společného monitorovacího 

výboru, posuzování projektů, právní a ekonomické sluţby 
0,86 

2. Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení 0,32 

3. Pořízení, instalace, provoz a propojení informačních systémů  0,22 

4. Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a komisí 0,25 

5. Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK 1,37 

Celkem 3,02 

Zdroj: ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

 

V roce 2010 byly v rámci projektu realizovány konkrétní aktivity uvedené v následující 

tabulce: 
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Tabulka 33: Realizované aktivity projektu „Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010“ 

v roce 2010 – plnění projektu 

Č. aktivity Popis realizace etapy/dílčí aktivity 

Výdaje na 

uvedené aktivity 

v roce 2008  

Výdaje na 

uvedené 

aktivity 

v roce 2009  

Výdaje na 

uvedené 

aktivity 

v roce 2010* 

v € v € v € 

1. 

Tlumočení na SMV OPPK, občerstvení pro experty 

a na seminářích, expertní posudky a právní 

poradenství, analýzy 

89 984,06 180 470,32 126 170,10 

2. 

Inzerce OPPK v deníku Právo, Metro, MF Dnes, 

Lidové Noviny, Metropolitní expres, 24 Hodin, 

Marketing & Media a Neziskovky.cz, propagační 

předměty, propagační akce 

19 863,48 104 826,96    28 283,08 

3. 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK - 

základní provozní podpora, dále konzultace, správa 

a optimalizace systému,vedení elektronických 

šablon, sluţby a provoz www prezentací, provoz 

internetové domény www.oppk.cz 

70 458,17 49 288,72     46 314,08 

4. 

Výuka AJ pro zaměstnance, předplatné časopisu 

Moderní Obec, přenos know-how a výměna 

zkušeností 

53 265,46 38 492,16     17 534,15 

5. 

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, 

pracovníků na DPČ a DPP na plný úvazek podílející 

se na zabezpečení a realizaci programového období 

OPPK 

234 857,69 392 243,47     428 338,28 

Celkem v € 468 428,86 765 321,63 646 639,69  

Plnění projektu celkem v € 1 880 390,18  

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

Pozn. *Hodnoty uvedené v posledním sloupci tabulky obsahují skutečně proplacené výdaje za rok 2010. 

Závěrečná monitorovací zpráva projektu bude schválena v 1. polovině 2011 a následně budou skutečně 

proplacené výdaje zaneseny do IS Monit7+. 

 

V PO4 bylo v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 z prvního schváleného projektu (3,02 mil. 

€) skutečně proplaceno celkem 0,65 mil. €.  
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K 31. 12. 2010 bylo z celkové částky vyčerpáno přibliţně 60 %. Na základě zpracované 

monitorovací zprávy není k datu zpracování výroční zprávy vyčísleno konečné finanční 

vypořádání ex-ante platby, bude zahrnuto do příští výroční zprávy. 

 

V roce 2010 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 40/166 ze dne 16. 9. 2010 

projekt „Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ (druhý projekt). Podmínky realizace 

projektu byly schváleny Radou hl. m. Prahy usnesením č. 1719 ze dne 12. 10. 2010. 

Předkladatelem projektu je Hlavní město Praha, odbor fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. 

Cílem projektu je účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OPPK, 

maximalizace jejich kvality a dosaţení odpovědného a účinného řízení OPPK. Délka realizace 

projektu je 55 měsíců, byl zahájen 1. 1. 2011.  

Tabulka 34: Rozpočet aktivit projektu „Technická pomoc OPPK 2011 – 2015“ 

Č. Název aktivity/dílčího projektu 
Rozpočet aktivity 

(v mil. €) 

1. 
Provádění poradenství, expertíz, evaluací a analýz, posuzování projektů, právní a 

ekonomické sluţby 
1,43 

2. Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení 0,41 

3. Pořízení, instalace, provoz a propojení informačních systémů 0,44 

4. 
Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin, komisí a 

Společného monitorovacího výboru 
0,51 

5. Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK 2,85 

Celkem 5,64 

Zdroj: ŘO OPPK,  k 5. 1. 2011,  pouţit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ 

 

5.2 ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

ŘO OPPK zaměstnává 28,5 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky) placených z  technické 

pomoci. Celkově se na implementaci programu podílí 35,6 zaměstnanců. Oproti stavu k 30. 6. 

2010 došlo k přesunu  zaměstnanců z Oddělení podpory z prostředků EU odboru ROZ 

MHMP do Oddělení EFRR odboru FEU MHMP. 

 

Následující tabulky obsahují stav administrativní kapacity OPPK a plány na další období. 

 

Tabulka 35: Stav administrativní kapacity implementační struktury operačního programu 

Útvar Odbor Oddělení 
Počet zaměstnanců 

(FTE) 

Celkem za 

útvar 

(FTE) 

Řídící orgán Odbor fondů EU Oddělení EFRR 28,5 28,5 

Finanční útvar Odbor rozpočtu 
Oddělení financování 

městských částí  
5 5 
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Útvar Odbor Oddělení 
Počet zaměstnanců 

(FTE) 

Celkem za 

útvar 

(FTE) 

Oddělení financování 

společenské potřeby 

Oddělení souborných 

rozpočtových vztahů 

Odbor účetnictví Odbor účetnictví 

PAS 
Kancelář ředitele 

MHMP 
Oddělení interního auditu 2,1 2,1 

Celkem  - 35,6 

Zdroj: statistika ŘO, k 5. 1. 2011 

Poznámka: Počet zaměstnanců je uveden k datu zpracování zprávy o realizaci a znamená počet pracovních 

úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). Zaměstnanec, jenţ je zapojen do 

implementace prostředků z rozpočtu EU celým svým pracovním poměrem (neboli 100 % pracovní náplně), bude 

hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen 

jednou čtvrtinou své pracovní náplně,  bude hodnocen částkou 0,25 FTE. 

 

Tabulka 36: Sledování stavu administrativní kapacity v programovém období 2007–2013 

  

Počet pracovních 

úvazků uvedený 

v předchozí 

Zprávě o realizaci 

ze dne 30. 6. 2010 

Počet pracovních 

úvazků  - současný 

stav 

Plánovaný 

počet r. 2011 

Plánovaný 

počet r. 2012 

Plánovaný 

počet r. 2013 

Řídicí orgán 21,5 28,5 28   28   28  

Finanční útvar 5 5 5 5 5 

PAS 2,1 2,1 2   2   2  

Celkem 28,6 35,6 35   35   35  

Zdroj: statistika ŘO, k 5. 1. 2011 a 30. 6. 2010 

Poznámka: Jde o počet pracovních úvazků podílejících se na implementaci OP dle FTE (Full time equivalent). 

Zaměstnanec, jenţ je zapojen do implementace prostředků z rozpočtu EU svým celým pracovním poměrem 

(neboli 100 % pracovní náplně), bude hodnocen částkou 1.0 FTE, zatímco zaměstnanec, který se na 

implementaci prostředků z rozpočtu EU podílí jen jednou čtvrtinou své pracovní náplně,  bude hodnocen částkou 

0,25 FTE. 

 

V rámci období od poslední zprávy o realizaci k 30. 6. 2010 do 31. 12. 2010 došlo k nárůstu 

administrativní kapacity o 7 pracovních úvazků. 

 

5.3 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ  

Systém vzdělávání zaměstnanců ŘO je realizován v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a se 

zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění: 
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- vstupní vzdělávání (§ 19 zák. č. 312/2002 Sb.), 

- průběţné vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců MHMP (odborné + 

jazykové, distanční studium). 

Vzdělávání zaměstnanců ŘO bylo v roce 2010 zajišťováno v rámci PO4, prostřednictvím 

aktivity č. 4 „Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a 

komisí“. 

Pro vzdělávání zaměstnanců ŘO byly vyuţívány i e-learningové kurzy financované z OP TP. 

 

5.4 STUDIE/METODIKY ŘO  

ŘO si v průběhu roku 2010 nechal zpracovat 2 analýzy/studie, viz kapitola 2.4.4 a 2.7.2. 

 

6. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA  

V průběhu roku 2010 byla uskutečněna řada aktivit souvisejících s propagací a zvýšením 

obecného povědomí o OPPK a s vyhlašováním výzev v OPPK.  

ŘO pořádal semináře a workshopy, na kterých byly představovány a diskutovány aktivity a 

moţnosti projektů k realizaci v rámci OPPK. 

6.1 KOMUNIKAČNÍ PLÁN  

Na webových stránkách OPPK byly průběţně zveřejňovány aktuality týkající se programu, 

včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o moţnostech 

předkládat projekty v rámci výzev byly vyuţity i inzeráty v denním tisku. Zároveň na 

odborných seminářích a konferencích týkajících se problematiky regionální politiky EU 

a strukturálních fondů zástupci hl. m. Prahy prezentovali informace o daném programu. 

Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, který 

je společný pro OPPK a OPPA. Ve sledovaném období byl naplňován jak celkový 

komunikační plán na období 2007 – 2013, tak komunikační plán na rok 2010. Plnění 

komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů. Plánované 

hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy OPPK a OPPA  dohromady. 

 

Tabulka 37: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu  k 31. 12. 2010 

Nástroj 

komunikace 
Výstupový indikátor 

Dosaţená hodnota 

kumulativně 
Z toho OPPK 

Plánovaná 

hodnota 

On-line 

komunikace 

Počet databází 2 1 2 

Počet publikovaných článků 2601 68 200 

Počet publikovaných dokumentů 163 85 10 

Přímá 

komunikace 

Počet zorganizovaných seminářů a 

školení 
144 41 70 

Počet konzultovaných ţádostí o 

podporu 
2 028 868 1 500 

Mediální 

komunikace 

Počet inzerátů 21 15 14 

Počet vytvořených billboardů a 

plakátů 
17 10 7 
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Nástroj 

komunikace 
Výstupový indikátor 

Dosaţená hodnota 

kumulativně 
Z toho OPPK 

Plánovaná 

hodnota 

Počet vydaných tiskových zpráv 43 22 28 

Počet uspořádaných konferencí (akcí 

pro širokou veřejnost)2 
4 N/A 14 

Propagační 

předměty a 

informační 

letáky 

Počet typů vyrobených propagačních 

předmětů a letáků 
85 31 20 

Publikační 

činnost 

Počet vydaných informačních broţur 6 2 4 

Počet vydaných příruček či manuálů 2 1 4 

Počet vydaných zpráv a studií 0 0 4 

On-line 

komunikace 

Počet přístupů na stránky 381 421 N/A 400 000 

Počet registrovaných uţivatelů 3 502 N/A 600 

Počet staţení dokumentů N/A N/A3 3 000 

Přímá 

komunikace 

Počet účastníků 4 747 995 1 400 

Míra úspěšnosti konzultovaných 

ţádostí v rámci výběrového procesu4 
58% 31% 50 % 

Mediální 

komunikace 

Počet zveřejnění inzerátů 51 35 70 

Počet instalování billboardů a plakátů 

na veřejných místech 
203 68 70 

Počet publikovaných textů s tématem 

OPPA/OPPK 
818 405 500 

Počet účastníků tiskových konferencí 

z řad mediální veřejnosti 
20 N/A 70 

Propagační 

předměty a 

informační 

letáky 

Počet distribuovaných propagačních 

předmětů a letáků 
21 790 9860 7 000 

Publikační 

činnost 

Počet distribuovaných informačních 

broţur 
5442 1800 1 400 

Počet distribuovaných příruček či 

manuálů 
785 0 1 500 

Počet distribuovaných zpráv a studií 0 0 200 

Zdroj: Statistiky ŘO, k 5. 1. 2011 
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Poznámky: 
1  Změněna metodika počítání článků, teď to počítá automat na webu. 
2 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných projektů atd. jsou 

prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a Zastupitelstva hl. m. 

Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává. Do hodnoty ukazatele jsou zahrnuty pouze uspořádané 

významné akce pro veřejnost. 
3 V době vytváření Komunikačního plánu umožňoval program pro sledování statistik webových stránek OPPA a OPPK tento 

údaj monitorovat. Na jaře roku 2009 ovšem došlo na popud odboru informatiky MHMP ke změně programu pro sledování 

statistik; původní systém byl nahrazen systémem, který je používaný na ostatních webových stránkách, které hl. m. Praha 

provozuje. Díky sladění může hl. m. Praha sledovat bez administrativních komplikací údaje za veškeré stránky, jichž je 

provozovatelem. Pro webové stránky OPPA a OPPK to ovšem znamenalo ztrátu tohoto indikátoru, a to včetně historie 

údajů do doby změny systému pro sledování statistik. Nastavení této funkce je mimo technické možnosti používaného 

softwaru. Počet přístupů na stránky a Počet zaregistrovaných uživatelů pokládáme za dostatečně vypovídající informace o 

návštěvnosti webových stránek. Vzhledem k ekonomické neefektivnosti zavedení sledování tohoto ukazatele nebude tento 

vykazován. 
4 Tento ukazatel vyjadřuje podíl počtu projektů, které splnily všechny náležitosti pro získání podpory z programu bez ohledu 

na objem alokovaných prostředků ku celkovému počtu předložených projektových žádostí. 

 

Komunikace s médii 

V souvislosti s postupnou realizací programu byly v roce 2010 vydány celkem 4 tiskové 

zprávy, které informovaly především o vyhlášení 5., 6. a 7. výzvy a schválení 5. a 6. výzvy. 

Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly publikovány 

novinové a časopisové články o tématice OPPK.  

V roce 2010 vyšlo v tisku a v internetových médiích na téma OPPK 59 článků a 57 článků na 

společné téma  OPPA a OPPK.
6
 

Program OPPK byl prezentován také prostřednictvím televizního magazínu pro podnikatele 

POKR – v reportáţi byl představen celý program a příkladný projekt z oblasti podpory 3.3 

„Inovace výroby v pekařské oblasti - společnost Pekařství Moravec“.  

Reportáţ byla vysílána v dubnu 2010 na programu ČT2. Ke staţení je na 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562210500014-pokr/ 

Ministerstvo pro místní rozvoj natočilo reklamní spoty o operačních programech EU, které se 

vysílaly na všech 4 programech České televize. OPPA a OPPK se objevily v díle č. 8, který 

byl věnovaný udrţitelnosti projektů. V TV běţely dvě verze spotu, ve stopáţi 1 a 2 min, které 

byly v období mezi 27. 1. – 9. 2. 2010 vysílány celkem 106krát. 

V rámci vzdělávacího minipořadu České televize Letní putování byl představen projekt 

Revitalizace zahrady Kinských. Pořad byl vysílán na 4 programech ČT v rozmezí 21. 6. – 31. 

8. 2010 v celkem 74 reprízách. 

V rámci televizní reklamní kampaně MMR „Pro kaţdého něco“ byl v krátkém spotu 

prezentován projekt OPPK z oblasti podpory 3.3 Nákup nového extruderu a vrtacího a 

dráţkovacího centra firmy INDECO CZ s.r.o. Spot běţel během září 2010 ve stopáţi 1 min a 

2 min celkem v 82 reprízách na všech programech České televize. 

 

Inzeráty 

V souvislosti s vyhlášením 5., 6. a 7.  výzvy v roce 2010 byly vytvořeny 3 inzeráty 

informující potenciální ţadatele o moţnostech ţádat o podporu. Tyto inzeráty byly následně 

inzerovány v denících distribuovaných na území hl. m. Prahy. 1 inzerát k propagaci 

konference „Praha podporuje podnikatele“ (viz níţe) byl vytištěn v praţské příloze MF Dnes. 

                                                 
6
 Zdroj: Monitoring tisku Newton media 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210562210500014-pokr/
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Texty o 5 úspěšných projektech OPPK byly uveřejněny v inzertní straně nazvané Praţský 

telegraf, která vychází kaţdý týden v denících MF Dnes, Metro, Blesk a Právo. 

Celostránkový inzerát propagující oba operační programy a který navazuje vizuálně na 

outdoorovou informační kampaň byl zveřejněn v praţské příloze celostátního deníku MF 

Dnes dne 6. 10. 2010. 

 

Publikace  

V r. 2010 průběţně probíhala distribuce informačních materiálů (broţury a letáky) 

vyrobených v roce 2009. Zájemcům jsou k dispozici v Eurocentru, Informačním centru 

Magistrátu hl. m. Prahy na Mariánském náměstí a také prostřednictvím stojanů umístěných 

v prostorách budovy magistrátu ve Škodově paláci, které byly za tímto účelem pořízeny. 

 

Pravidelná výroční akce 

Informační akcí pro veřejnost v roce 2010 byla outdoorová informační kampaň o přínosech 

strukturálních fondů „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“, která probíhala v prostředcích 

MHD a na plochách městského mobiliáře od 1. 7. 2010. Součástí kampaně byly Citylighty, 

rámečky A4 v tramvajích, rámečky v metru, QS folie na tramvajích, slide show na 

plazmových obrazovkách umístěných ve vestibulu budovy MHMP a úprava webových 

stránek, kde také běţí slide show. Kampaň trvala do října 2010.  

Vyrobeno a rozmístěno bylo 50 ks QS fólie 220x60 cm (boční stěna tramvaje), 220 ks 

rámečky A4 do prostředků MHD (tramvaje), 110 ks plakáty 106x19 cm (vozy metra), 85 ks 

City lighty 118,5x175 cm.  Slideshow, která obsahovala všechny pouţité vizuály a 8 slidů na 

téma vybraných projektů, byla promítána na plazmových obrazovkách ve vestibulu Škodova 

paláce, kde sídlí Odbor fondů Evropské unie a kde kaţdý den projdou stovky návštěvníků 

MHMP, kteří čekají ve vestibulu na vyřízení úředních záleţitostí. Slidy ze slideshow jsou také 

umístěny na webové stránky www.oppk.cz.  

Zatímco kreativa pro QS fólie a plakáty v metru zobecňovala přínosy tématických skupin 

projektů symbolicky prezentovaných na CLV a plakátech v MHD, slideshow specifikovala 

pro kaţdou ze čtyř tématických skupin dva konkrétní projekty. Celá kreativa komunikovala 

rozpočty programů, resp. projektů a prvky povinné publicity. 

Přesvědčivost a přitaţlivost dodaly kampani jasně formulovaná sdělení, promyšlený 

skladebný systém textů, obrazů a symbolik a originální estetické vizuály obsahující mj. i vtip 

a emoce.  

 

http://www.oppk.cz/
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Ukázka informační kampaně „Více příleţitostí pro lepší ţivot Praţanů“: 

Citylighty a rámečky v metru 

    

                  
  

Slide show 
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Evaluace komunikačních aktivit 

 

V návaznosti na čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 je povinnou součástí VZ 

v roce 2010 a závěrečné zprávy kapitola hodnotící výsledky informačních a propagačních 

opatření, pokud jde o viditelnost programu a povědomí o něm a o úloze EU v rámci 

financování programu.  Evaluace komunikačních aktivit OPPK je prováděna společně 

s OPPA.  

 

 Za účelem zajištění evaluace informačních a propagačních opatření realizoval Řídicí 

orgán zadávací řízení, které bylo vyhlášeno 2. 11. 2010, lhůta pro podání nabídek 

běţela do 19. 11. 2010 s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši 1 000 000,00 Kč. 

Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 7 uchazečů, z nichţ byla jako 

nejvýhodnější vybrána nabídka společnosti  Naviga4, s.r.o., Pernerova 293, Praha 8, 

IČ: 26756102 s cenou zakázky 553 600,00 Kč bez DPH. 

 

Vybraný dodavatel Evaluace KoP se zaměřuje na níţe uvedené 4 související úkoly: 

 Úkol č. 1 – Průzkumem mezi cílovými skupinami KoP provést aktualizaci míry 

povědomí a kvality mínění o OPPA a OPPK a úloze EU 

 Úkol č. 2 – Na základě evaluačních kritérií vyhodnotit úspěšnost komunikačních a 

propagačních aktivit OPPA a OPPK (tj. aktivity řídícího orgánu) 

 Úkol č. 3 – Na základě předchozích šetření a analýz provést syntézu zjištění na úrovni 

OPPA a OPPK a navrhnout doporučení pro adekvátní zvýšení úspěšnosti 

komunikačních a propagačních aktivit 

 Úkol č. 4 – Navrhnout Komunikační plán pro rok 2011 

 

Očekávanými výstupy evaluace jsou: 

 průzkumy informovanosti a mínění mezi cílovými skupinami KoP, které zhodnotí 

dopad propagačních a komunikačních aktivit, 

 analýza tištěných a elektronických článků a audiovizuálních příspěvků v českých 

médiích 

 vyhodnocení úspěšnosti komunikačních mechanismů a nástrojů KoP vycházejících z 

ročních komunikačních plánů, 

 doporučení pro zlepšení informovanosti cílových skupin KoP v členění dle cílových 

skupin a jednotlivých nástrojů,  

 návrh efektivní komunikace s médii a novináři, 

 scénáře (návrhy variant řešení) pro úspěšnou realizaci komunikačního plánu do konce 

programového období obsahující klady a zápory navrhovaných scénářů řešení.  

Výsledkem bude ucelené zhodnocení úspěšnosti komunikačních a propagačních aktivit OPPA 

a OPPK v kontextu KoP.  
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Výsledky zhodnocení viditelnosti programu a povědomí o něm 

Průzkum o povědomí o OPPK a úloze EU v rámci financování programu byl proveden na 

reprezentativním vzorku populace obyvatel hl. m. Prahy, který kopíruje celkovou populaci hl. 

m. Prahy z pohledu vzdělání, ekonomické aktivity a výše měsíčního příjmu. 

 

Téměř 2/3 respondentů v Praze si jsou vědomi faktu, ţe EU poskytuje v hl. městě Praze 

finanční podporu ze strukturálních fondů.  

 

Graf 18: Poskytování podpory v Praze 

Otázka: Víte, ţe EU poskytuje Praze finanční podporu ze strukturálních fondů? 

63%

37%

Ano

Ne

 
Zdroj: evaluační studie 

 

Internet je respondenty průzkumu povaţován za nejvhodnější nástroj k získávání informací o 

OP (celkem 67,5 % respondentů), dalšími dvěma významnými zdroji informací jsou TV (29,0 

%) a denní tisk a časopisy (28,5 %).  
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Graf 19: Informační zdroje povaţované za vhodné pro získávání informací o OPPA a OPPK 
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Zdroj: evaluační studie 

 

Téměř polovina respondentů (48 %) povaţuje školství, vědu, výzkum a vývoj za oblasti, které 

by se měli preferovat při podpoře na úkor ostatních. Doprava, ţivotní prostředí a úspora 

energií jsou další dvě oblasti, které preferuje více neţ 2/5 respondentů. Další oblasti mají 

menší podporu mezi respondenty – zaměstnanost a rovné příleţitosti (29,5 %) kultura a sport 

(20 %). 

 

Graf 20: Preferované oblasti finanční podpory 
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Zdroj: evaluační studie 
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Mezi respondenty výzkumu převaţuje přesvědčení, ţe pozitivní dopady OPPK se týkají 

ţivota všech obyvatel – s tímto výrokem se zcela či spíše ztotoţňuje 59 % respondentů.  

 

Graf 21: Hodnocení pozitivního dopadu OPPK na ţivot obyvatel 
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Zdroj: evaluační studie 

 

Základní informace o programech jsou respondenty získávány zejména prostřednictvím 

internetu (41%), TV (32%) a denního tisku (23%). Respondenti, kteří znají konkrétně 

program OPPK  hodnotí dostupnost informací pozitivně (73 %) a 23 % respondentů povaţuje 

prezentované informace za srozumitelné.. 

 

Graf 22: Zdroje informací o OPPK 
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Zdroj: evaluační studie 
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Graf 23: Hodnocení kvality informací o OPPK 

72,7%

22,7%

31,8%

Informace o OPPK jsou

dostupné

Informace o OPPK jsou

srozumitelné

Mám zájem o informace o

OPPK

 
Zdroj: evaluační studie 

 

OP Praha - Konkurenceschopnost je většinou (73%) dotázaných označen jako program pro 

podporu úspory energií, další dvě oblasti jsou správně vnímány 68% respondentů. Většina 

respondentů (86 %) povaţuje prostředky jako příspěvek ke zkvalitnění situace v dané oblasti.  

 

Graf 24: Dostupnost dotace z OPPK pro danou oblast 
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Zdroj: evaluační studie 
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Graf 25: Pomoc prostředků ke zkvalitnění v dané oblasti 
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Zdroj: evaluační studie 

 

OPPK je více neţ polovinou respondentů povaţován za sloţitý pro běţného občana, jako 

nástroj vyuţitelný osobou respondenta či zaměstnavatelem je vnímán 36 % respondentů, 77 

% povaţuje OPPK za program řešící zajímavá témata, drtivá většina  respondentů (91 %) 

povaţuje OPPK za obecně významný/důleţitý nástroj a celých 87% respondentů program 

povaţuje za obecně prospěšný.  

 

Graf 26: Obecné hodnocení OPPK 
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Zdroj: evaluační studie  
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Téměř tři čtvrtiny všech respondentů zaznamenalo, ţe v Praze se rekonstruují tramvajové 

tratě, 65 % respondentů zaznamenalo vznik dětských hřišť, 57 % revitalizace ZOO a 48% si 

všimlo revitalizace praţských parků a zahrad. 73 % respondentů si je vědomo, ţe tyto aktivity 

jsou financovány z fondů EU, přičemţ 23 %  z nich je schopno přímo označit program OPPK. 

 

Graf 27: Rozlišení projektů dle aktivit 
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Zdroj: evaluační aktivity 

 

Graf 28: Povědomí o financování aktivit z OPPK 

Otázka: Víte, ţe jsou tyto aktivity financovány z daného OP?  
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Zdroj: evaluační aktivity 
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6.2 INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny v lednu 2008. Nový vizuální styl stránek 

byl nasazen od dubna 2009. 

Tabulka 38: Statistika vyuţití webových stránek v roce 2010 

Měsíc 
Počet 

návštěv 

Počet unikátních 

návštěv 

Průměrný počet návštěv na 1 

návštěvníka 

Počet zobrazených 

stránek 

Leden 11 210 5 444 5,27 59 031 

Únor 11 246 5 418 5,25 59 018 

Březen 14 518 6 635 5,83 84 618 

Duben 17 394 7 406 5,42 94 244 

Květen 17 251 7 016 5,16 89 091 

Červen 11 657 5 091 4,92 57 363 

Červenec 8 103 4 101 4,67 37 830 

Srpen 8 432 4 372 4,74 39 989 

Září 11 268 6 044 4,6 51 827 

Říjen 9 333 5 379 4,99 46 618 

Listopad 9 245 5 369 4,79 44 304 

Prosinec 6 982 3 938 4,65 32 478 

Celkem 136 639 66 213 5,0 696 411 

Zdroj: statistika ŘO OPPK 

 

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty, byly a jsou průběţně zveřejňovány 

aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační 

číslo, ţadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. Aktuální 

seznam příjemců je zveřejněn v sekci Dokumenty: 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html.  

 

6.3 SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KONFERENCE 

Po vyhlášení 4., 5., 6. a 7. výzvy k předkládání projektů v programu OPPK proběhly semináře 

pro potenciální příjemce. Semináře měly různá zaměření reflektující nejčastější obtíţe 

ţadatelů v 1. - 3. výzvě („Příprava projektů“, „Veřejná podpora“, „Základní související 

legislativa“, „Speciální semináře pro ţadatele v oblasti 1.2, 3.1 a 3.3.“). Semináře týkající 

se přípravy projektů byly tématicky rozdělené dle prioritních os. Celkem se v roce 2010 

uskutečnilo 16 seminářů, které navštívilo 314 zájemců.  

V lednu 2010 se uskutečnil 1 workshop pro úspěšné příjemce z oblastí podpory 1.2, 3.1 a 3.2. 

V rámci semináře se účastníci seznámili zejména s problematikou hlášení změn v projektu, 

zajištění publicity, náleţitostmi týkajícími se monitorovacích zpráv, vyplňování ţádostí 

o platbu, dodrţování pravidel při zadávacím řízení na dodavatele apod. Workshopu se 

zúčastnilo celkem 26 osob. 

 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html
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Konference Praha podporuje podnikatele   

Konference se konala v rámci Evropského týdne malých a středních podniků v červnu 2010 v 

Tereziánském sále Břevnovského kláštera, Praha 6. Cílem této konference bylo informovat 

nejen podnikatelskou veřejnost o moţnostech jak získat podporu, městský grant či dotaci z 

evropských fondů. Na konferenci byli zastoupeni podnikatelé se svými úspěšnými 

projekty, zástupci hlavního města Prahy, zástupci městských částí a institucí, které úzce 

spolupracují s podnikatelskou veřejností. 

 

6.4 KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V průběhu celého roku 2010 probíhaly konzultace projektových záměrů s veřejností, ať jiţ 

osobní, písemnou nebo telefonickou formou. Zástupci oddělení, kteří administrují projekty 

OPPK, absolvovali cca 200 osobních konzultací projektových záměrů s potenciálními 

ţadateli. Dotazy se týkaly nejčastěji termínu výzev a dále specifických problémů jako např. 

veřejné podpory, způsobilosti výdajů, souladu obsahu projektu s cíli a typy podporovaných 

projektů OPPK apod. 
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7. REJSTŘÍK DŮLEŢITÝCH DOKUMENTŮ  

 

7.1 DOKUMENTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 

- SMLOUVA O ZALOŢENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. 

- STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ (vydané Evropskou komisí 

6. 10. 2006). 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 

5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení Nařízení (ES) 

č. 1783/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 

5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení Nařízení (ES) č. 1784/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 

5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).  

- NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.  

- 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.  

- INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: Monitoring and 

Evaluation Indicators, Working Document No 2, European Commission, August 2006.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. 

října 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, 

Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení 

(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek 

(NUTS) 

 

7.2 DOKUMENTY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

- Metodické pokyny a metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj jako hlavním 

koordinátorem přípravy programového období 2007-2013.  

- Národní strategický referenční rámec pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů a Fondu soudrţnosti Evropské unie v letech 2007-2013, červenec 2007.   
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7.3 OSTATNÍ DOKUMENTY 

- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-

2013 v aktuálním znění, Ministerstvo financí.  

- Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR): 

http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=19758; Rev. 2007-11-29.  

- Zpráva o plnění národního lisabonského programu 2005-2008 (Národního programu 

reforem ČR): http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/CZ_nrp_cs.pdf; Rev. 2007-11-

29.  

- Strategický plán hl. m. Prahy (schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/3 ze 

dne 25. května 2000). 

- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

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

- Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE),  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - systematická část,  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Metodická příručka k NACE, Rev. 2 (CZ-NACE),  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Převodník NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) - NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 

místa), 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),             

Rev. 2008-01-28. 

- Klasifikace vzdělávacích programů: Uţivatelská příručka pro zavádění ISCED 97 v 

zemích OECD, Vydání 1999: http://www.uiv.cz/clanek/102/432.  

- Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-2008, 

ČR, MPSV, 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 829 ze dne 3. července 2006.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 

Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

AO Auditní orgán 

ATEM Ateliér ekologických modelů 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí  

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ES Evropská Společenství 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund 

ESF Evropský sociální fond / European Social Fund 

EUR euro, €  

FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy 

FS Fond soudržnosti 

HMP Hlavní město Praha 

IA Oddělení interního auditu 

ICT Informační a komunikační technologie  

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na 
období 2004 - 2006 

JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 

MČ Městská část 

MF Ministerstvo financí  

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém Central 
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Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

MSP Malé a střední firmy 

Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOM - MMR Národní orgán pro koordinaci 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS 
Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales 
Statistiques) 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA Operační program Praha Adaptabilita  

OP PI Operační program Podnikání a inovace 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

OP ŽP Operační program Životní prostředí  

PAS Pověřený auditní subjekt 

PCO Platební a certifikační orgán 

ROP Regionální operační program  

ŘO Řídící orgán 

SF Strukturální fondy 

SMV Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK 

SR Státní rozpočet 

TP Technická pomoc 

ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

VaV Výzkum a vývoj 

Výroční zpráva Výroční zpráva OPPK 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
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