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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

 

Vážení čtenáři, 

 

máte před sebou Výroční zprávu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

(OPPK) za rok 2012. Rádi bychom Vás jejím prostřednictvím informovali o všem důležitém, 

co se během roku 2012 v rámci operačního programu událo. 

 

Rok 2012 byl rokem velmi úspěšným. Byla vyhlášena 9., 10. a 11. výzva, díky které mohly 

být podpořeny další, pro Prahu velmi významné projektové záměry. Tímto krokem se tedy 

posouváme zase o krok dále v čerpání evropských dotací, což mě velmi těší. 

 

Zájem o výzvy je stále značný, tudíž předpokládáme velkou poptávku po zbývající alokaci 

programu. V současné době můžeme konstatovat, že finanční prostředky alokované pro tento 

operační program budou vyčerpány dle předpokládaného plánu. 

 

Výroční zpráva již tradičně obsahuje ukázky realizovaných projektů v hlavním městě Praze, 

které přímo demonstrují významnost a potřebnost evropských dotací, protože bez jejich 

přispění by řada projektů nebyla realizována. 

 

Konkrétní realizované projekty jsou prezentovány i široké veřejnosti řadou komunikačních 

aktivit, jejíchž primárním cílem bylo seznámit veřejnost s pražskými projekty a posílit tak 

vnímání důležitosti strukturálních fondů mezi občany hlavního města. 

 

V roce 2012 se programu OPPK podařilo naplnit všechny stanovené cíle a nedošlo k žádným 

vážnějším komplikacím, které by narušily jeho realizaci. Pouze na okraj chci zmínit, že 

v uplynulém roce 2012 Řídicí orgán OPPK zahájil intenzivní práci na přípravě možnosti 

zavedení finančního nástroje Jessica.  

 

Tímto bych tedy ráda vyjádřila poděkování všem, kteří se na realizaci programu podílejí a 

popřála jim mnoho úspěchů i ve zbývajících letech aktuálního programového období. 

 

 

 

 

        Ing. Eva Vorlíčková 

        Radní hl. m. Prahy pro oblast 

        informatiky a evropských fondů 
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ  

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 

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

dostupnosti dopravou a Vyvážený rozvoj území. 

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

informačním systémem. Byly použity výsledky interních dat, statistik a výpočtů řídícího 

orgánu. Důležitým podkladem pro zpracování Výroční zprávy za rok 2012 byl dokument 

Zpráva o realizaci programu OPPK, ve které jsou zpracována data a informace o pokroku 

k 30. červnu 2012.    

Kumulativně k 4. 1. 2013 ukončilo fyzickou realizaci 176 projektů, což je nárůst o 24 

projektů oproti roku 2011. Z toho finančně bylo ukončeno 158 projektů, což je o 32 projektů 

více než ke konci roku 2011.  

Kumulativně byly uzavřeny smlouvy o objemu 249,44 mil. € (tj. 88 % alokace programu). 

V roce 2012 byly uzavřeny smlouvy o objemu 8,55 mil. € (214,8 mil. Kč).  

K 4. 1. 2013 byl kumulativně objem proplacených finančních prostředků příjemcům 187,03 

mil. € (4,7 mld. Kč), tj. z celkové alokace OPPK 65,91 %. Bližší informace jsou uvedeny 

v kapitole č. 3. 

Certifikované veřejné prostředky předložené EK činily k 4. 1. 2013 celkem 93,98 mil. € (tj. 

33,12 % alokace programu.). V roce 2012 bylo certifikováno více finančních prostředků, než 

kolik bylo kumulativně certifikováno do konce roku 2011. 

ŘO plní pravidlo n+2/n+3 se zohledněním zálohových plateb na 133,55 % (101,03 mil. € 

(tj. žádosti o platbu + zálohy) / 75,65 mil. € (tj. limit v roce 2012)). Bez započtení zálohových 

plateb je pravidlo plněno na 105,60 %. V roce 2012 byly provedeny tři certifikace. V červenci 

2012 byla EK odeslána žádost o průběžnou platbu ze strany PCO ve výši 15,44 mil. € (podíl 

Společenství), v říjnu byla ze strany PCO zaslána další žádost ve výši 24,77 mil. € (podíl 

Společenství) a v prosinci ve výši 4,17 mil. €. 

V roce 2012 pokračovala realizace projektu „Technická pomoc na roky 2011-2015“ 

v prioritní ose 4.  

V roce 2012 bylo schváleno monitorovacím výborem zavedení finančního nástroje Jessica do 

OPPK.   

Komunikační plán OPPA a OPPK je průběžně plněn dle schváleného harmonogramu aktivit. 

Publicitě se podrobně věnuje kapitola 6.  

Data uvedená v této zprávě jsou platná k 4. lednu 2013 a k výpočtu relevantních finančních 

ukazatelů byl použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ (kurz k 4. 1. 2013) doporučený 

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

(verze prosinec 2011), vydanými Národním orgánem pro koordinaci. 

Stručný přehled výsledků OPPK v číslech uvádí níže uvedená tabulka 1. 
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Tabulka 1:  Přehled realizace OPPK 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, k 4. 1. 2013, použit měnový kurz ve výši  25,14 CZK/€. 

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

U zasmluvněných prostředků nejsou zahrnuty projekty, které po podpisu smlouvy nebyly dokončeny (např. byly 

žadatelem staženy). **V řádku „Projekty, u nichž byla podepsána smlouva“ jsou obsaženy všechny projekty 

od  podpisu smlouvy, bez nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (metodický rozdíl oproti Výroční 

zprávě za rok 2011).  

 

 

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: 283 771 302 €  

z toho podíl EU: 241 205 606 €  

Výroční zpráva o 

provádění 

Zpráva za rok: 2012 

Datum schválení  monitorovacím 

výborem: 
27. března 2013 

 

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. 

 r. 2012 kumulativně k 4. 1. 2013 

Alokace OPPK v mil. € - 283,77 mil. € 

Zasmluvněno v mil. €* 8,55 mil. €** 249,44 mil. €** 

Proplaceno v mil. €* 33,58 mil. € 187,03 mil. € 

Certifikováno v mil. €* 52,22 mil. € 93,98 mil. € 

Předloženo v mil. €* 35,33 mil. € 581,89 mil. € 

Projekty, u nichž byla podepsána smlouva – 

počet** 
13 208 
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Obrázek 1: Zařazení regionů NUTS II do cílů EU (2007-2013) 

 

Zdroj: ÚRM, MMR, Eurostat  

 

1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

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

nemůže čerpat podporu v rámci cíle EU Konvergence. Tam, kde v textu není uveden údaj za 

rok 2011, nebyl ještě k datu zpracování této zprávy k dispozici. 

Praha je rovnoměrně obklopena regionem Střední Čechy a rozkládá se na 496,1 km2, což 

představuje 0,6 % území ČR. V Praze žije 1 241 664 trvale bydlících osob a cizinců s 

dlouhodobým pobytem
1
 (podle ČSÚ k 31. 12. 2011, data jsou navázána na výsledky SLDB 

2011 podle trvalého pobytu). Růst počtu obyvatel Prahy je způsoben zejména migrací cizích 

státních příslušníků, v posledních letech také přirozeným přírůstkem obyvatel. Ten byl od 

roku 1975 nejvyšší v roce 2010 (o 2526 osob více se narodilo, než zemřelo), v dalším roce 

jeho hodnota poklesla. 

Vytvářený hrubý domácí produkt (HDP) v regionu Praha tvoří 25,3 % (rok 2011) celostátního 

objemu (23,8% v roce 2004, 24,1 % v roce 2005) a na jeho území se realizuje více než jedna 

čtvrtina všech investic (měřeno ukazatelem Tvorba hrubého fixního kapitálu (mil. Kč)) v ČR 

(v roce 2010 28,4 %, údaj za rok 2011 zatím není k dispozici). V přepočtu na jednoho 

obyvatele překračuje HDP v Praze (786 057 Kč) více než dvojnásobně průměr ČR (214,8 % v 

roce 2011). Charakteristickým znakem vývoje ekonomiky Prahy je dlouhodobé vysoké 

zastoupení obslužné sféry a nízké zastoupení výrobních odvětví. Na hrubé přidané hodnotě se 

služby podílí 80 % již od roku 1999.  Jde především o obchodní a komerční služby. Terciární 

odvětví mají vysoký podíl také na zaměstnanosti – od roku 2007 více než 80 % zaměstnaných 

pracuje ve službách. Například vznik nákupních center, převážně se zahraničním kapitálem, 

vytvořil zcela novou kvalitativní nabídku, někdy však ohrožující existenci menších 

obchodních jednotek. Ve srovnání s ostatními kraji je v Praze dostatek pracovních příležitostí. 

To je důvodem nízké míry nezaměstnanosti, která se však v posledním období zvyšuje. Míra 

                                                 
1
 metodika: údaje se týkají obyvatel s trvalým bydlištěm na uvedeném území bez ohledu na státní občanství. Od roku 2001 

jsou započteni cizinci s přiznaným azylem a cizinci s vízy nad 90 dní. Od 1. 5. 2004 jsou započteni také občané zemí EU 

s přechodným pobytem a občané třetích zemí s dlouhodobým pobytem na území ČR. 
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registrované nezaměstnanosti překročila 4 % až v roce 2010, k 31. 12. 2012 činila 4,52 % 

(naposledy byla míra registrované nezaměstnanosti vyšší než 4 % v roce 2003). Problémem 

Prahy je však dlouhodobá a opakovaná nezaměstnanost (26,8 % uchazečů o zaměstnání je v 

evidenci úřadů práce déle než 1 rok - 2012). Během čtyř let tedy tento podíl vzrostl o 15,2 

procentních bodů. Praha dlouhodobě patří z hlediska životního prostředí a nadměrného hluku 

k nejvíce poškozeným regionům ČR. Imisní limity jsou překračovány zejména u imisí oxidu 

siřičitého, prašných části c a benzo(a)pyrenu). Kvalitu městského prostředí v Praze snižuje 

řada neudržovaných, nevyužívaných nebo nevhodně využitých 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 

soudržnosti 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 obsahuje 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 využité 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 soudržnosti, Rozvoj informační 

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

rozvoj území. 

 

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

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

Základních rozvojových cílů bude dosaženo prostřednictvím stimulace místních rozvojových 

faktorů, zaváděním inovativních přístupů v regionálním rozvoji, posilováním sociální 

soudržnosti a zvýšením kvality široce chápaného životního 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 důležitosti, 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: 
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 udržitelný rozvoj, kvalitní prostředí města, 

 dobrá dostupnost dopravních služeb, 

 dobrá dostupnost telekomunikačních služeb, 

 rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – využití 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 záležitostí, 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 žadatel měl k dispozici kompletní informace pro svoje investiční i neinvestiční projektové 

záměry. Žadatelé jsou během workshopů informováni o příležitosti předložit 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“ a 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 po revizi v roce 2011cca 283,8 mil. €. Největší podíl finančních 

prostředků je vyčleněn na podporu dopravní dostupnosti a inovací. Blíže o alokaci na období 

2007-2013 viz následující tabulka.  

 



   

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 12 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012 

Tabulka 2: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v €  (před a po revizi OP č. 4) 
 

Zdroj: MSC2007, poznámka: revize OPPK č.4 schválena monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012; nyní je v procesu schvalování Evropskou komisí. 
 

 

č. Název prioritní osy / oblast podpory 

Podíl na 

programu před 

revizí 
(v %) 

Podíl na 

programu 

po revizi 
(v %) 

EU Národní zdroje celkem Celkové zdroje 

před revizí po revizi před revizí po revizi před revizí po revizi 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 36,22 34,77 87 364 263 83 864 263 15 417 223 14 799 576 102 781 486 98 663 839 

1.1. 
Podpora ekologicky příznivé 

povrchové veřejné dopravy  
32,60 32,60 78 627 837 78 627 837 13 875 500 13 875 500 92 503 337 92 503 337 

1.2. Rozvoj a dostupnost ICT služeb  3,63 2,17 8 736 426 5 236 426 1 541 723 924 075 10 278 149 6 160 502 

2 Životní prostředí 25,75 28,86 62 117 873 69 617 873 10 961 978 12 285 507 73 079 851 81 903 380 

2.1. Revitalizace a ochrana území 22,54 25,65 54 364 985 61 864 985 9 593 820 10 917 350 63 958 805 72 782 335 

2.2. 
Úsporné a udržitelné využívání 

energií a přírodních zdrojů  
3,21 3,21 7 752 888 7 752 888 1 368 158 1 368 158 9 121 046 9 121 046 

3 Inovace a podnikání 35,29 33,63 85 113 331 81 113 331 15 020 000 14 314 118 100 133 331 95 427 449 

3.1. 

Rozvoj inovačního prostředí a 

partnerství mezi základnou výzkumu 

a vývoje a praxí 

25,54 25,54 61 602 424 61 602 424 10 871 016 10 871 016 72 473 440 72 473 440 

3.2. 
Podpora příznivého podnikatelského 

prostředí 
0,71 0,71 1 713 678 1 713 678 302 414 302 414 2 016 092 2 016 092 

3.3. Rozvoj malých a středních podniků 9,05 7,38 21 797 229 17 797 229 3 846 570 3 140 688 25 643 799 20 937 917 

4 Technická pomoc 2,74 2,74 6 610 139 6 610 139 1 166 495 1 166 495 7 776 634 7 776 634 

Celkem 100,00 100,00 241 205 606 241 205 606 42 565 696 42 565 696 283 771 302 283 771 302 



   

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 13 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012    

1.2 GLOBÁLNÍ A SPECIFICKÉ CÍLE 

Obrázek 2: Struktura cílů a prioritních os OPPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŘO OPPK, k 4. 1. 2013 

  

Graf 1: Podíl fin. prostředků prioritních os na programu OPPK v % před a po revizi č. 4 

v roce 2013 

 

před revizí č. 4:                                                 po revizí č. 4:  

    
Zdroj: ŘO OPPK, k 4. 1. 2013 
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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 4. 1. 2013 

Graf 2: Podíl alokací oblastí podpory na alokaci programu OPPK (v %) před a po revizi č. 4 

v roce 2013  
 

 
Zdroj: ŘO OPPK, k 4. 1. 2013 
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU  
 

Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu v roce 2012. Podrobnosti 

k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách.  

 

 

21. 3. 2012 8. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK  

 

17. 4. 2012 schválení projektů oblasti podpory 1.2 Radou HMP  

 

26. 4. 2012  schválení projektů oblasti podpory 1.2 Zastupitelstvem HMP 

 

7. 5. 2012 vyhlášena 9. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1  

 

23. 5. 2012  Výroční zpráva za rok 2011 odeslána EK 

 

12. 6. 2012 schválení projektů oblasti podpory 3.1 Radou HMP  

 

21. 6. 2012 schválení projektů oblasti podpory 3.1 Zastupitelstvem HMP 

 

10. 7. 2012 ukončena 9. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1  

 

11. 7. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 schválena EK  

 

31. 7. 2012  EK zaslána žádost o šestou průběžnou platbu ve výši 15 442 640,17 € 

  

19. 9. 2012 vyhlášena 10. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 2.1   

 

26. 10. 2012 EK zaslána žádost o sedmou průběžnou platbu ve výši 24 767 113,90 € 

 

26. 11. 2012 9.zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK (revize č.4 OPPK) 

 

27. 11. 2012 vyhlášena 11. výzva k předkládání projektů v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 3.1 

 

29. 11. 2012 schváleny projekty z 9. výzvy v oblasti podpory 1,1, ukončena 10. výzva 

k předkládání projektů v oblasti podpory 2.1   

 

18. 12. 2012 EK zaslána žádost o osmou průběžnou platbu ve výši 4 174 733,58 € 
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2.1 DOSAŽENÝ 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 Národním 

číselníkem indikátorů pro programové období 2007–2013.  

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

provádění jednotlivých prioritních os. 

Tabulky indikátorů zohledňují změny konkrétních indikátorů, které byly schváleny NOK - 

MMR. V tabulce a komentářích k indikátorům jsou uvedeny hodnoty cílových hodnot 

indikátorů zohledňující revizi č. 4 OPPK schválenou monitorovacím výborem v listopadu 

2012. 

 

Následující tabulka uvádí kontextové a dopadové indikátory programu.  
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Tabulka 3: Přehled indikátorů OPPK  
Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

32.01.00 

dopad 

Regionální HDP 

na obyvatele 

v PPS za hl. m. 

Prahu 

 

Parita 

kupní síly 

(PPS) 

ČSÚ, 

Eurostat 

Dosažená 42800 43717 41220 42073 N/A*** N/A N/A 42073 

Výchozí 
31893* / 

38300** 
42800 43717 41220 42073 N/A N/A 31893 

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

Komentář: Údaje ve sloupci roku 2007 jsou ze zdrojů Eurostatu, údaje za roky 2008, 2009, 2010 jsou od Českého statistického úřadu (ČSÚ). Eurostat od ČSÚ pak tyto údaje přebírá ke svému 

zpracování. V údajích za roky 2008 – 2010 je promítnuta revize dat národních účtů z roku 2010. Data jsou platná k 13. 12. 2011. Revidované údaje (v PPS) před rokem 2008 nejsou v databázích 

ČSÚ k dispozici. Poznámka k výchozí hodnotě ve sloupci s označením „2007“: * údaj z roku 2004, ** údaj z roku 2006. Za výchozí rok (srovnatelný s cílovou/plánovanou hodnotou) se 

považuje vhodné počítat rok 2006. ***Údaj o HDP v PPS pro rok 2011 nelze v tuto chvíli konkrétně uvést. ČSÚ sice uvádí meziroční relaci a relaci Prahy k průměru EU, ale není známo, zda-li 

nedojde ke zpřesnění PPS a potom zpětných přepočtů. Eurostat by měl podle svého harmonogramu údaje za NUTS2 uvést do cca poloviny března 2013. Vývoj v letech 2010 – 2014 může být 

ovlivněn průběhem ekonomické recese. 

07.03.00 

dopad 

Pracovní místa v 

regionu 
počet ČSÚ 

Dosažená 849 043 884 949 
893 399 

(A) 

890 231 

(B) 

873 072  

(C) 
N/A N/A 891 944 

Výchozí 
780 000*/ 
851 967** 849 043 884 949 909 754 891 944 873 072 N/A 780 000 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

795000*/ 

870000*

** 

795000*/ 

870000*** 

Komentář: Zdrojem hodnot je ČSÚ – Regionální účty. Poznámka k výchozí hodnotě ve sloupci s označením „2007“: * údaj z roku 2004, ** údaj z roku 2006. Původní výchozí a 

cílová/plánovaná hodnota byla konstruována pro účely OPPK na základě dostupných statistických údajů jako reálně ovlivnitelný trh práce. Za výchozí rok se považuje vhodné počítat rok 2006 a 

tomu hodnotově přizpůsobený cílový rok (plánovaná hodnota) – viz označení ***. Vývoj v letech 2010 – 2014 může být ovlivněn průběhem ekonomické recese.  

Poznámka k dosažené hodnotě roku 2009,2010,2011: (A) 2009 - definitivní odhady, (B) 2010 - semi-definitivní odhady, (C) 2011 - předběžné odhady. 

21.10.00 

21.11.00 

21.12.00 

21.13.00 

kontext 

Celkové měrné 

emise hlavních 

znečišťujících 

látek: 

 - tuhé částice 

- SO2 

tis.t/rok/ 

km2 

ČHMÚ        

MHMP     

ATEM,

MŽP,ČS

Ú 

Dosažená 0,13 0,13 0,128 0,111 N/A N/A N/A 0,111 

Výchozí 0,14 (2003) 0,13 0,13 0,128 0,111 N/A N/A 0,14 (2003) 
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Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

- NOx 

- CO 
Plánovaná1 N/A N/A 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 použit 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 využitím údajů o emisích z mobilních zdrojů podle jiné metodiky, a to ČHMÚ. Údaje za r. 

2011 budou k dispozici pravděpodobně koncem dubna 2013. 

380800 

dopad 

Zaměstnanost v 

sektoru MSP 

tisíce osob 

/  

% 

ČSÚ 

Dosažená 
532* / 

100** 

545* / 

102,4** 

583* / 

109,6** 

545* / 

102,4** 

532*/ 

100** 
N/A N/A 

580*/ 

109,0** 

Výchozí 100 532* / 

100** 

545* / 

102,4** 

583* / 

109,6** 

545* / 

102,4** 
532*/ 

100** 
N/A 100 

Plánovaná1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 103 103 

Komentář: Jedná se o kvalifikovaný odhad ÚRM na základě dat ČSÚ. Aktuálně ČSÚ oficiální relevantní údaj v regionálním průřezu nepublikuje. Poznámka: * jde o údaj v tisících osob, ** jde o 

údaj v procentech, srovnání s výchozím rokem 2007. Vývoj v letech 2010 – 2014 je ovlivněn průběhem ekonomické recese. Údaje uvedené v minulé roční zprávě byly upraveny podle 

provedených přepočtů CSÚ jak u celkového počtu zaměstnaných v rámci národních účtů, tak i u skupiny podniků nad 250 zaměstnanců. Další pokles je důsledkem celkových problémů v rámci 

ekonomiky EU, které se dotýkají i otevřené ekonomiky regionu soudržnosti Praha. Rozsah poklesu mezi roky 2011 a 2010 odpovídá i celkovému poklesu regionální zaměstnanosti. Hodnoty za 

rok 2012 nebyly k datu tvorby zprávy k dispozici. 

Zdroj: MSC2007, stav k 28. 2. 2013, generováno k 1. 3. 2013  

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..  
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Podrobnosti k projektům a jejich finančním objemům jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. Přehled vyhlášených a plánovaných výzev znázorňuje 

tabulka č. 4. 

 

Tabulka 4: Přehled vyhlášených a probíhajících výzev OPPK
2
 v roce 2012 a 2013 

Pořadové 

číslo 

výzvy 

Podání 

projektových 

žádostí - Datum 

zahájení příjmu 

projekt. žádostí 

Podávání 

projektových 

žádostí - Datum 

ukončení výzvy 

 

 

Druh výzvy 

Číslo 

prioritní 

osy/ oblasti 

podpory 

Alokace na výzvu  
v € 

Podané žádosti o podporu 
Projekty s podepsanou 

smlouvou3 

počet v € počet v € 

9. 4. 5. 2012 10. 7. 2012 kolová 1.1 11 933 174 3 13 117 215 0 0 

10. 19. 9. 2012 29. 11. 2012 kolová 2.1 6 762 132 25 7 031 112 0 0 

11. 27. 11. 2012 29. 1. 2013 kolová 3.1 10 342 084 - - - - 

11. 27. 11. 2012 29. 1. 2013 kolová 1.2 2 784 407 - - - - 

11. 27. 11. 2012 10. 1. 2014 průběžná 1.1 15 115 354 - - - - 

12. 4. 1. 2013  26. 2. 2013 kolová 3.3 3 977 725 - - - - 

Celkem - - - - 50 914 876 28 20 148 327 0 0 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, ŘO OPPK, k 4. 1. 2013, použit měnový kurz ve výši  25,14 CZK/€.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 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+KR). V souladu s usnesením vlády č. 64/2011 jsou výzvy vyhlašovány jen na podíl EU+KR, tj. projekty nejsou spolufinancovány ze 

státního rozpočtu. 
3
 Jde o částky z podepsaných smluv projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“ a to bez nedokončených projektů po podpisu smlouvy.  
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Reálný pokrok v roce 2012 

 

 

 v 9. výzvě byl převis poptávky žadatelů po dotaci nad vyhlášeným objemem 

finančních prostředků (cca 118 %), 

 

 v 10. výzvě byl převis poptávky žadatelů po dotaci nad vyhlášeným objemem 

finančních prostředků (cca 103 %), 

 

 bylo předloženo v rámci 9. a 10. výzvy celkem 28 projektových žádostí, 

 

 byla podepsána smlouva se 13 projekty z 8. výzvy o objemu veř. prostředků 8,55 mil. 

€ (tj. 5 projektů v rámci 8. výzvy v oblasti podpory 1.2 a 8 projektů v rámci 8. výzvy 

v oblasti podpory 3.1),  

 

 v oblasti 1.1 a 2.1 (9. a 10. výzva) dojde k podpisům smluv až v roce 2013 – proto 

jsou v tabulce výše uvedeny u smluv nulové hodnoty, 

 

 za rok 2012 se zvýšil finanční objem zasmluvněných prostředků oproti roku 

2011 o 3,01 % vzhledem k celkové alokaci programu, 

 

 za rok 2012 se zvýšil finanční objem proplacených prostředků oproti roku 

2011 o 11,83 % vzhledem k celkové alokaci programu, 

 

 v roce 2012 byly certifikovány veřejné způsobilé výdaje ve výši 52,22 mil. € (v roce 

2011 to bylo 3,84 mil. €, což je nárůst v roce 2012 o 46,98 mil. €), 

 

 

Detailnější popis jednotlivých prioritních os je uveden v kapitole 3. 
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Graf 3: Počty předložených a schválených projektů v rámci 1. - 10. výzvy  

 

Zdroj: Monit7+, k 4. 1. 2013. Poznámka: Projekty s podepsanou smlouvou zahrnují projekty od stavu P4 

(smlouva podepsána) bez projektů ve stavech N7 a N8 (tj. odstoupení od smlouvy a nedokončení projektu po 

podpisu smlouvy). 

Nejvíce projektů bylo předloženo v oblasti podpory 2.1, 3.1 a 3.3, nejméně v oblasti podpory 

1.1 a 3.2. Nejvíce smluv bylo podepsáno v oblasti podpory 3.3. Nejvyšší procentuální 

úspěšnost z hlediska počtu podepsaných smluv z celkového počtu předložených projektů, 

vyjma technické pomoci, je v oblasti podpory 1.1 (60 %) a 2.2 (57 %).  
 

Graf 4: Výše finančních prostředků předložených a schválených projektů v rámci 1. – 10. 

výzvy (v mil. €)  

 

Zdroj: MSC2007, Monit7+,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€. 

Pozn.: Finanční údaj obsahuje dotaci (tj. podíl EU, SR a Prahu) a projekty od stavu P4 (smlouva podepsána) bez 

projektů ve stavech N7 a N8 (tj. odstoupení od smlouvy a nedokončení projektu po podpisu smlouvy). 

4 

4 
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2.1.2 FINANČNÍ ÚDAJE  

 

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

v € 

Finanční 

prostředky 

operačního 

programu 

celkem* 

Základy 

pro výpočet 

příspěvku 

Unie 

 

Celkové 

certifikované  

způsobilé  

výdaje 

vynaložené 

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 

98 663 839,00 „Public“ 43 119 163,36 43 119 163,36 43,70% 

Prioritní osa 2  

Životní prostředí 

Fond ERDF 

81 903 380,00 „Public“ 26 441 927,66 25 764 154,62 32,28% 

Prioritní osa 3  

Inovace a podnikání 

Fond ERDF 

95 427 449,00 „Public“ 28 550 536,12 25 094 197,54 29,92% 

Prioritní osa 4  

Technická pomoc 

Fond ERDF 

7 776 634,00 „Public“ 0,00 0,00 0,00% 

Celkový součet      283 771 302,00 Public 98 111 627,14 93 977 515,52 34,57% 

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 4. 1. 2013. *Sloupec „Finanční prostředky operačního programu celkem“ zahrnuje alokaci z 

revize programu č. 4 schválenou monitorovacím výborem v listopadu 2012 

Poznámka:  Finanční data obsahují částky dle výkazu výdajů, které byly EK zaslány do konce roku 2012. 

Poslední výkaz výdajů byl EK zaslán 18. 12. 2012. 
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Tabulka 6: Finanční údaje - Prioritní osy podle zdrojů financování (€) – srovnání roků 2011 a 

2012 

v € 

 

Celkové certifikované způsobilé 

výdaje vynaložené příjemci k 31. 

12. 2011 

 

Celkové certifikované způsobilé 

výdaje vynaložené příjemci 

k 31. 12. 2012 

Prioritní osa 1  

Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 
29 344 205,22 43 119 163,36 

Prioritní osa 2  

Životní prostředí 
9 128 952,40 25 764 154,62 

Prioritní osa 3  

Inovace a podnikání 
4 051 447,39 25 094 197,54 

Prioritní osa 4  

Technická pomoc 

Fond ERDF 

0,00 0,00 

Celkový součet      42 524 605,01 93 977 515,52 

Úhrn v regionech bez  

přechodné podpory  

v celkovém součtu 

0,00 0,00 

Výdaje typu ESF  

v celkovém součtu, 

 je-li program spolufinancován  

ERDF 

0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, k 4. 1. 2013. 

Z výše uvedené tabulky je vidět, že ke konci roku 2012 došlo (oproti stavu ke konci roku 

2011) k výraznému (více než dvojnásobnému) navýšení podílu certifikovaných prostředků na 

celkové alokaci programu.  

Program OPPK nevyužívá křížového financování. V následující tabulce je uveden finanční 

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

 

Tabulka 7: Finanční plán OPPK (po revizi č. 4) 

Prioritní osa/ oblast 

podpory 
Fond  Příspěvek EU v € 

Veřejné prostředky celkem v 

€ 

Podíl na celkové 

alokaci OP v % 

1. ERDF 83 864 263 98 663 839 34,77 

1.1 ERDF 78 627 837 92 503 337 32,60 

1.2 ERDF 5 236 426 6 160 502 2,17 

2. ERDF 69 617 873 81 903 380 28,86 

2.1 ERDF 61 864 985 72 782 335 25,65 

2.2 ERDF 7 752 888 9 121 046 3,21 

3. ERDF 81 113 331 95 427 449 33,63 

3.1 ERDF 61 602 424 72 473 440 25,54 

3.2 ERDF 1 713 678 2 016 092 0,71 

3.3 ERDF 17 797 229 20 937 917 7,38 

4. ERDF 6 610 139 7 776 634 2,74 
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Prioritní osa/ oblast 

podpory 
Fond  Příspěvek EU v € 

Veřejné prostředky celkem v 

€ 

Podíl na celkové 

alokaci OP v % 

Celkem - 241 205 606 283 771 302 100,00 

Zdroj: MSC2007, k 4. 1. 2013, finanční alokace odpovídají alokacím schváleným monitorovacím výborem v 

rámci revize č. 4 v listopadu 2012. 

 

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

2006).  

 

Tabulka 8: Naplňování pravidla n+3 a n+2  

Finančn

í plán - 

rok 

Celková 

alokace EU 

prostředků 

N+3 / N+2 

limity 

Zálohy 

z EK 

Žádosti o 

průběžnou/závěreč

nou platbu 

předložené EK 

Zálohy z EK + 

žádosti o 

platbu z ČR 

Zálohy z EK + 

žádosti o platby 

z ČR 

Rozdíl mezi 

platbami a 

limity 

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 27 375 062 39 121 862 39 121 862 

2010 33 535 979 - - 15 483 826 15 483 826 54 605 688 54 605 688 

2011 36 521 260 37 500 685 - 2 034 952 2 034 952 56 640 640 19 139 955 

2012 36 700 282 75 646 046 - 44 384 488 44 384 488 101 025 128 25 379 082 

2013 37 734 238 156 237 186 - 55 293 269 55 293 269 156 318 397 81 211 

2014 - 198 204 418 - 42 109 732 42 109 732 198 428 129 223 711 

2015 - 241 205 606 - 42 777 478 42 777 478 241 205 606 - 

Celkem 241 205 606 241 205 606 21 144 240 220 061 366 241 205 606 241 205 606 - 

Zdroj: MSC2007, ŘO OPPK, k 4. 1. 2013. 

 

Poznámka k tabulce č. 8: Tabulka obsahuje finanční alokace schválené EK v rámci revize OPPK v r. 2011. 

V letech 2013-2015 jde u sloupců c, d , e,  f o predikce plateb (označeno kurzívou). * 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 tudíž nutné přičíst 2/6 alokace 2007. 

Poznámka k tabulce č. 8 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 

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. 

 

Na základě predikcí žádostí o platbu z ČR, které budou zaslány v roce 2013, spolu se 

zálohovými platbami z EK a žádostmi o platbu v letech 2007-2012 (tj. 156,32 mil. €) by měl 

být limit čerpání v roce 2013 (tj. 156,24 mil. €) naplněn. 

V roce 2013 plánuje ŘO zařadit do souhrnných žádostí a následně předložit k certifikaci 

všechny zbývající projekty, které byly v předchozích letech finančně ukončené. V roce 2012 

byla částečně obnovena certifikace oblasti podpory 3.3 (do certifikace zařazeny projekty 5. 

výzvy) a ŘO nadále intenzivně pracuje na opětovném zařazení projektů oblasti podpory 3.3 

z ostatních výzev do certifikace v roce 2013.    
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K 31. 12. 2012 představoval objem certifikovaných výdajů za zdroj EU 79,88 mil. €, 

což představuje 33,12 % celkové alokace. Oproti roku 2011 tak došlo k nárůstu v objemu 

certifikace vůči celkové alokaci programu  o 18,40 % 

Z výše uvedeného vyplývá, že ŘO OPPK dělá vše pro to, aby nedošlo k žádným problémům 

s respektováním pravidla n+3, resp. n+2, ani na konci roku 2013. 

  

V letech 2009 -2011 byly EK odeslány postupně čtyři žádosti o průběžnou platbu ze strany 

PCO v celkové výši 35 496 400,28 €. 

Během roku 2012 byly EK odeslány tři další žádosti o průběžnou platbu ze strany PCO ve 

výši 44 384 487,65 €.  

V červenci roku 2012 byla odeslána šestá žádost o průběžnou platbu ze strany PCO ve výši 15 

442 640,17 €.Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 17. 8. 2012.  

V říjnu 2012 byla EK odeslána sedmá žádost o průběžnou platbu ze strany PCO ve výši 24 

767113,90 €. Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 7. 11. 2012. V prosinci 2012 

byla EK odeslána osmá žádost o průběžnou platbu ze strany PCO ve výši 4 174 733,58 €.  

 

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 obdrželo zbylé dvě platby, každou ve výši 4 698 720,10 €, 

celkem 9 397 440,20 €. 

 

Predikce plateb na první pololetí 2013: 

 

Tabulka 9: Predikce plateb příjemcům na období leden - červen 2013 v mil. € 

Oblast 

/měsíc 
leden únor březen duben květen červen Suma 

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60 

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00 2,71 

2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 0,00 0,31 0,00 5,23 3,59 4,32 13,45 

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

3.3 0,00 0,00 0,49 0,19 0,00 0,00 0,68 

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

celkem 0,00 0,31 0,49 8,13 3,59 6,92 19,44 

Zdroj: Monit7+,  statistika ŘO OPPK,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€. Jde o částku 

vyplacené dotace (podíl EU + národní zdroje). 

 

V první polovině roku 2013 ŘO předpokládá platby ex-ante a ex-post příjemcům v částce cca 

19,44 mil. €. ŘO předpokládá, že v lednu 2013 nebudou probíhat platby směrem 

k příjemcům. Důvodem je proces přijímání schválené dotace obdržené od MMR do rozpočtu 

HMP. V prvním pololetí roku 2013 ŘO nepředpokládá proplácení fin. prostředků v oblasti 

podpory 1.2 a 4, protože v této době probíhá realizace projektů a projekty nejsou propláceny.  
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2.1.3 INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ FONDŮ 

 

Tabulka s kumulativním rozdělením alokací z příspěvku Společenství podle kategorií 

je uvedena v příloze této zprávy. Příspěvek Společenství je rozdělen dle jednotlivých 

kategorií pomoci indikativně.  

 

Hodnota 241,2 mil. € odpovídá celkové alokaci na všechna prioritní témata OPPK. Z tabulky 

plyne, že projekty s podepsanou smlouvou k 4. 1. 2013 naplňují prioritní témata OPPK při 

kurzu 25,14 CZK/€ ve výši 193,5 mil. €, tj. z cca 80,22 % celkové alokace podílu EU na 

všechna prioritní témata. Jde o navýšení o cca 3 % oproti konci roku 2011.  

Projekty s podepsanou smlouvou jsou z více než 100 % naplněna prioritní témata číslo 01, 

02, 08, 42, 54 a 85.  

Z 50-99 % jsou naplněna prioritní témata číslo 06, 13, 15, 43, 52, 57, 58, 86. 

Z 25-49 % jsou naplněna prioritní témata číslo 07, 09, 40.  

Z 10-24 % jsou naplněna prioritní témata číslo 03, 11, 14.  

Méně než z 10 % jsou plněna prioritní témata číslo 04, 05, 50, 51, 53, 68, 74, 39, 41, 72, 80.  

Případné poklesy oproti roku 2011 (např. u prioritního tématu 53, 39, 41, 72, 80 atd.) jsou 

způsobeny konverzemi na projektech, odstupováním projektů a revizí č. 4 OPPK a s tím 

související úpravou alokovaných částek na jednotlivá témata.  

 

S ohledem na v současnosti vyhlášené výzvy č. 11 a 12, ŘO předpokládá v budoucnu vyšší 

naplňování zejména prioritních témat, která jsou naplňována z méně než 10 %. 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.  

 

Projekty finančně ukončené k 4. 1. 2013 naplňují prioritní témata OPPK při kurzu 

25,14 CZK/€ ve výši 136,67 mil. €, tj. z cca 56,25 % (tj. nárůst oproti roku 2011 o cca 15 %) 

celkové alokace podílu EU na všechna prioritní témata. Informace o plnění cílů Lisabonské 

strategie (earmarkingu) viz kapitola 2.1.6.4. 

 

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 již se jedná o hospodářsky slabé regiony, strukturálně postižené 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 může předkládat projektové žádosti široké spektrum příjemců. 

Seznam příjemců je možno 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 založené 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. 
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2.1.5 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŽITÁ POMOC  

V roce 2012 nedošlo k vrácení nebo zrušení podpory ve smyslu článku 57 Udržitelnost 

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

 

2.1.6 KVALITATIVNÍ ANALÝZA  

2.1.6.1 Reálný pokrok za rok 2012 

 

V roce 2012 byla v rámci OPPK vyhlášena a zároveň ukončena devátá a desátá výzva 

v oblasti podpory 1.1 a 2.1.  

 

Celkem byly za rok 2012 uzavřeny smlouvy u celkem 13 projektů o objemu veř. prostředků 

8,55 mil. € (214,8 mil. Kč). Jde o smlouvy uzavřené v rámci 8. výzvy, oblasti podpory 1.2 a 

3.1. Kumulativně k 4. 1. 2013 činil celkový objem projektů s uzavřenými smlouvami 249,44 

mil. € (6,21 mld. Kč).  

 

Finančně ukončeno bylo v roce 2012 celkem 32 projektů o celkovém objemu dotace 

43,74 mil. € (1,09 mld. Kč). V roce 2011 bylo finančně ukončeno 78 projektů o objemu 

dotace 68,22 mil. € (1,72 mld. Kč). V roce 2010 bylo finančně ukončeno 23 projektů o 

objemu dotace 22,36 mil. € (562,13 mil. Kč). V roce 2009 bylo finančně ukončeno 22 

projektů o objemu dotace 29,64 mil. € (745,15 mil. Kč). V roce 2008 byly finančně ukončeny 

3 projekty o objemu dotace 0,33 mil. € (8,3 mil. Kč).  

Kumulativně bylo k 4. 1. 2013 finančně ukončeno 158 projektů o objemu dotace 

164,29 mil. € (4,13 mld. Kč).  

 

Fyzicky bylo v roce 2012 ukončeno celkem 24 projektů o objemu dotace 41,67 mil. € (1,05 

mld. Kč). V roce 2011 bylo ukončeno celkem 43 projektů o objemu dotace 28,18 mil. € 

(708,44 mil. Kč). V roce 2010 bylo ukončeno celkem 69 projektů o objemu dotace 

72,44 mil. € (1,82 mld. Kč). V roce 2009 bylo ukončeno celkem 40 projektů o objemu dotace 

42,59 mil. € (1,07 mld. Kč).   

Kumulativně k 4. 1. 2013 bylo fyzicky ukončeno 176 projektů o celkovém objemu 

184,88 mil. € (4,65 mld. Kč).  

 

Ukončené projekty (fyzicky plus finančně) k 31. 12. 2012: 

 12 projektů v oblasti 1.1, 

 5 projektů v oblasti podpory 1.2,  

 30 projektů v oblasti podpory 2.1, 

 12 projektů v oblasti 2.2, 

 25 projektů v oblasti 3.1,  

 4 projekty v oblasti 3.2, 

 87 projektů v oblasti podpory 3.3, 

 1 projekt v prioritní ose 4.  

 

Konkrétní příklady úspěšně realizovaných projektů jsou uvedeny v kapitole 3.  
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Tabulka 10: Informace o finančním pokroku v OPPK v roce 2012 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně 

záloh) *** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

OPPK 283,77 8,55 3,01 33,58 11,83 52,22 18,40 

Prioritní osa 1 98,66 2,49 2,52 11,43 11,59 13,77 13,96 

Oblast podpory 1.1 92,50 0,00 0,00 9,94 10,74 13,64 14,75 

Oblast podpory 1.2 6,16 2,49 40,43 1,50 24,30 0,13 2,11 

Prioritní osa 2 81,90 0,00 0,00 2,73 3,34 17,19 20,99 

Oblast podpory 2.1 72,78 0,00 0,00 2,73 3,76 13,66 18,77 

Oblast podpory 2.2 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 38,67 

Prioritní osa 3 95,43 6,05 6,34 19,41 20,34 21,25 22,27 

Oblast podpory 3.1 72,47 6,05 8,35 17,26 23,81 14,99 20,69 

Oblast podpory 3.2 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 17,87 

Oblast podpory 3.3 20,94 0,00 0,00 2,15 10,27 5,90 28,17 

Prioritní osa 4 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj:  MSC2007, ŘO OPPK, za rok 2012,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

 

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

  

Tempo růstu proplácení finančních prostředků v roce 2012 bylo obdobné jako v roce 2011. 

V roce 2012 bylo proplaceno 11,83 %, v roce 2011 bylo proplaceno 14,12 %, v roce 2010 

proplaceno 20,47 % a v roce 2009 proplaceno 14,88 % alokace. Rizika a problémy čerpání 

jsou popsány v kapitole 3 vždy u jednotlivé prioritní osy. 

 

Tabulka 11: Kumulativní pokrok k 4. 1. 2013 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně 

záloh) *** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

OPPK 283,77 249,44 87,90 187,03 65,91 93,98 33,12 
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Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně 

záloh) *** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 1 98,66 86,11 87,27 77,55 78,60 43,12 43,70 

Oblast podpory 1.1 92,50 82,47 89,15 74,10 80,10 42,99 46,47 

Oblast podpory 1.2 6,16 3,64 59,03 3,45 55,96 0,13 2,11 

Prioritní osa 2 81,90 69,56 84,92 49,65 60,63 25,76 31,46 

Oblast podpory 2.1 72,78 57,79 79,40 43,37 59,59 22,24 30,55 

Oblast podpory 2.2 9,12 11,77 129,03 6,28 68,89 3,53 38,67 

Prioritní osa 3 95,43 85,09 89,17 55,43 58,08 25,09 26,30 

Oblast podpory 3.1 72,47 65,26 90,04 40,27 55,56 17,57 24,24 

Oblast podpory 3.2 2,02 2,14 106,03 1,91 94,89 1,63 80,84 

Oblast podpory 3.3 20,94 17,70 84,53 13,24 63,25 5,90 28,17 

Prioritní osa 4 7,78 8,69 111,73 4,40 56,57 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, použita sestava MSC210, k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

 

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

 

Poznámka č. 3 k tabulce č.11:  

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

v rámci oblasti podpory 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb 

dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy. Rozdíl bude uhrazen přesunem 

z nedočerpané oblasti 2.1.  

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 3.2: faktorem ovlivňujícím 

výši hodnoty je zahrnutí vlastního veřejného zdroje do finančních částek uvedených v tabulce a použitý kurz. 

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací prioritní osy 4: Ve skutečnosti se nejedná o 

„přezávazkování“, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a započítána do 

navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. €.  

 

Celkem bylo proplaceno 65,91 % finančních prostředků alokace programu, tj. nárůst oproti 

roku 2011 o cca 14 %. Nejúspěšnější v objemu proplacených prostředků vzhledem k alokaci 

osy byla v roce 2012 prioritní osa 1. Nejpomalejší proplácení vykazuje zatím prioritní osa 3 

(zde ale došlo k nárůstu proplacených prostředků oproti roku 2011, a to o cca 27 % k alokaci). 

Procento je rovněž ovlivněno změnou rozdělení alokací v rámci revize č. 4. 
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Souhrnně stav k  4. 1. 2013: 

 celkem předloženo 707 projektů o celkovém objemu 581,89 mil. € (14,63 mld. Kč), 

tj. 205,11 % alokace programu, 

 smlouva podepsána s 208 projekty o celkovém objemu 249,44 mil. € (6,18 mld. Kč), 

tj. 87,9 % alokace programu), 

 proplaceno bylo celkem 187,03 mil. € (4,7 mld. Kč), tj. 65,91 % alokace programu, 

 certifikovány byly celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 93,98 mil. € (2,38 mld. 

Kč), tj. 33,12 % alokace programu.  

Plněním cílů OPPK dochází k postupnému naplňování cílů NSRR. Kvalitativní analýza 

jednotlivých prioritních os je uvedena v kapitole č. 3.  

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: 

 udržitelný rozvoj,  

 rovné příležitosti. 

V rámci OPPK je stanoveno, že 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 životní 

prostředí a rovné příležitosti bude projekt vyřazen), 

 během bodového hodnocení projektu jsou projekty kromě jiného bodovány dle jejich 

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

vlivu na udržitelný rozvoj a naplňování rovných příležitostí). Pokud jde o projekty 

zabývající se horizontálními tématy, měli by žadatelé prokázat, že projekt je v souladu 

se zásadami udržitelného rozvoje. Zejména jsou povinni prokázat, že projekt nebude 

mít nepříznivý dopad na životní prostředí. 

Udržitelný rozvoj 

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

sociálně problémových území a v neposlední řadě na úsporné a udržitelné využívání 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 

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

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

2.2.   

Jako vzorové projekty lze uvést: 

 CZ.2.16/2.2.00/22225 Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn 

 CZ.2.16/2.2.00/22219 Komplexní snížení energetické náročnosti budovy MŠ 

Nedvězská, Praha 10 

 

Hodnotící kritéria OPPK pro toto horizontální téma jsou následující: 

 Projekt přispěje alespoň ke 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání 

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

 Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedenému v žádosti; 

 Projekt je k ŽP neutrální.  
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Graf 5: Procentní rozložení vlivu projektů na udržitelný rozvoj v rámci celého programu 

 

Zdroj: Monit7+, stav k 4. 1. 2013 

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

Z výše uvedeného grafu je patrné, že 86 % projektů OPPK je buď přímo z hlediska svých 

aktivit zaměřeno na podporu udržitelného rozvoje, nebo má pozitivní vliv na udržitelný 

rozvoj. Ve srovnání s rokem 2011 jde o stejné procentní rozložení vlivů projektů 

na udržitelný rozvoj.  

Rovné příležitosti 

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

1.1 patří mimo jiné zvýšení bezbariérové přístupnosti veřejné dopravy, což podporuje rovné 

příležitosti fyzicky handicapovaných osob. 

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

výzkumu a vývoji podle pohlaví. 

Jako vzorové projekty lze uvést: 

 CZ.2.16/1.1.00/28001 RTT Podolské nábřeží 

 

Graf 6: Procentní rozložení vlivu projektů na rovné příležitosti 

 
Zdroj: Monit7+, stav k 4. 1. 2013 

Poznámka: v grafu jsou zahrnuty projekty v realizaci, ukončené a certifikované 
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Z grafu č. 6 je patrné, že většina projektů, tj. 95 %  má pozitivní nebo neutrální vliv na rovné 

příležitosti. Jde o stejné procentní rozložení vlivu projektů na rovné příležitosti jako tomu 

bylo k 31. 12. 2011. 

2.1.6.3 Princip partnerství 

 

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno řádným členstvím 

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

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

jednotlivé skupiny partnerů zastřešující organizace, čímž 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 doloží existenci partnerství s relevantními subjekty a jejich 

konkrétní zapojení v jednotlivých fázích projektu, jsou při hodnocení přiděleny plusové body.  

Jako vzorový projekt lze uvést například: 

 CZ.2.16/3.1.00/28044    ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV  Přístroje pro genomiku a 

metabolomiku  - projekt v realizaci 

Cílem předkládaného projektu je pořízení přístrojového vybavení pro oblast 

molekulární genetiky a metabolomiky výzkumných laboratoří Endokrinologického 

ústavu. Přístroje budou sloužit ke studiu genetického pozadí chorob s návazností na 

celý patologicky pozměněný metabolom,výzkumu poruch v oblasti endokrinologie, 

endokrinních nádorů, obezitologie, kardiometabolických rizik, diabetu mellitu 2.typu a 

metabolického syndromu obecně (priority evropského výzkumu). Toto nové 

přístrojové vybavení navíc umožní synergickou spolupráci týmů Endokrinologického 

ústavu a partnerů. Projekt umožní vznik nových pracovních míst pro mladé vědce. 

Partneři projektu: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Biologické centrum AVČR, v. v. i. 

GENERIBIOTECH s.r.o. 

Biotechnologický ústav AV ČR,v.v.i 

2.1.6.4 Lisabonská strategie 

 

ŘO OPPK identifikoval v rámci earmarkingu intervence v celkové výši 184,08 mil. € 

(po revizi č. 4 celkem 177,9 mil. €), což představuje 76,2 % (po revizi 73,76 %) z celkové 

ERDF alokace OPPK ve výši 241,21 mil. €. 

Plnění priorit (prioritních témat) Lisabonské strategie k 4. 1. 2013 u OPPK je ve výši 58,42 % 

(103,95 mil. €) z celkové alokace vyčleněné na earmarking, tj. nárůst plnění cílů Lisabonské 

strategie o 18 % oproti roku 2011 (v roce 2011 bylo plnění 40,41 %). Informace v tabulce 

č. 11 ve sloupci „Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-2013“ se vztahuje jen na projekty, 

které byly ve stavu P6, tj. projekt finančně ukončen.  

Plnění priorit Lisabonské strategie ze zasmluvněných projektů je k 4. 1. 2013 ve výši 77,09 % 

(137,15 mil. €) z celkové alokace vyčleněné na earmarking. Plnění prioritních témat rovněž 

viz kapitola 2.1.3. 
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Tabulka 12: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK  

Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno  

vzhledem k alokaci 2007-13  

(k 5.1.2011 / 4.1.2012 / 

4.1.2013) 

2007-13 v € v % 

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického rozvoje ve 

výzkumných střediscích 

 

7 618 975/  
11 611 200/ 

11 611 200 

223 658/ 

1 773 250/ 

8 058 498 

2,94/ 

15,27/ 

69,4 

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/ 

10 774 401/ 

10 774 401 

3 351 603/ 

5 428 800/ 

11 303 962 

43,99/ 

50,39/ 

104,91 

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 

10 083 584/  
10 083 584/ 

10 083 584 

31 499/ 

1 074 971/ 

1 107 895 

0,31/ 

10,66/ 

10,99 

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

středních podnicích (včetně přístupu ke službám v oblasti výzkumu a 

technologického rozvoje ve výzkumných střediscích) 

7 618 975/ 

7 618 975/ 

7 618 975 

138 669/ 

317 564/ 

337 596 

1,82/ 

4,30/ 

4,43 

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků 

2 464 609/ 

1 586 559/ 

1 086 559 

7 353/ 

7 163/ 

7 382 

0,30/ 

0,45/ 

0,68 

06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a 

výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění účinných 

environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání technologií 

zabraňujících znečišťování 

1 342 659/  
1 342 659/ 

1 342 659 

45 142/ 

873 519/ 

900 273 

3,36/ 

65,06/ 

67,05 

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/ 

7 618 975/ 

7 618 975 

167 946/ 

172 843/ 

178 137 

2,20/ 

2,27/ 

2,34 

08 Ostatní investice do podniků 

2 464 609/ 

2 464 609/ 

3 807 268 

1 203 690/ 

4 922 003/ 

6 672 244 

48,84/ 

199,71/ 

175,25 

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace a podnikavost v malých 

a středních podnicích 

8 961 634/ 

8 961 634/ 

8 961 634 

917 788/ 

2 185 947/ 

2 694 331 

10,24/  

24,39/ 

30,07 

11 Informační a komunikační technologie (přístup, zabezpečení, 

interoperabilita, předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-obsah atd.) 

4 368 213/ 

4 368 213/ 

1 812 028 

0/ 

0/ 

258 363 

0/  

0/ 

14,26 

13 Služby a aplikace pro občany 

5 710 872/ 

5 710 872/ 

5 710 872 

0/ 

745 015/ 

767 833 

0/ 

13,05/ 

13,45 

 

14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky (e-obchod, vzdělávání a 

odborná příprava, vytváření sítí atd.) 

1 342 659/ 

1 342 659/ 

1 342 659 

0/ 

306 968/ 

316 369 

0/ 

22,86/ 

23,56 

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých a středních podniků k 

informačním a komunikačním technologiím a na zlepšení jejich 

využívání těmito podniky 

2 464 609/ 

2 464 609/ 

2 464 609 

134 114/ 

567 396/ 

680 536 

5,44/ 

23,02/ 

27,61 

39 Obnovitelná energie: vítr 

1 550 578/ 

1 550 578/ 

0 

0/0/0 0/0/0 

40 Obnovitelná energie: solární 

6 050 578/ 

6 050 578/ 

6 050 578 

1 404 565/ 

2 433 335/ 

2 507 863 

23,21/ 

40,22/ 

41,45 
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Prioritní téma 
Alokace v € 

Vyčerpáno  

vzhledem k alokaci 2007-13  

(k 5.1.2011 / 4.1.2012 / 

4.1.2013) 

2007-13 v € v % 

41 Obnovitelná energie: biomasa 

1 550 578/ 

1 550 578/ 

0 

0/0/0 0/0/0 

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, geotermální a další 

1 550 578/ 

1 550 578/ 

1 550 578 

0/ 

658 309/ 

1 708 506 

0/ 

42,46/ 

110,19 

43 Energetická účinnost, kogenerace, hospodaření s energií 

6 050 578/ 

6 050 578/ 

6 050 578 

688 068/ 

2 947 428/ 

3 036 029 

11,37/ 

48,71/ 

50,18 

52 Podpora čisté městské dopravy 

78 627 837/ 

78 627 837/ 

78 627 837 

26 867 246/ 

48 507 474/ 

61 914 759 

34,17/ 

61,69/ 

78,74 

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 

1 342 659/ 

1 342 659/ 

1 342 659 

52 335/ 

77 999/ 

80 387 

3,90/ 

5,81/ 

5,99 

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/ 

2 446 587/ 

2 446 587 

1 127 130/ 

1 166 364/ 

1 202 088 

45,73/ 

47,67/ 

49,13 

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a 

odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu 

základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a 

neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků 

2 464 609/ 

1 342 659/ 

0 

0/0/0 0/0/0 

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/ 

7 618 975/ 

7 618 975 

18 621/ 

210 620/ 

217 071 

0,24/ 

2,76/ 

2,85 

Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu 

178 950 925/ 

184 080 554/ 

177 923 215 

36 379 427/ 

74 386 966/ 

103 950 131 

20,33/ 

40,41/ 

58,42 

Zdroj: MSC2007, k 5. 1. 2011, 4. 1. 2012 a 4.1.2013,  použit měnový kurz ve výši 25,24 CZK/€ u dat k  5. 1. 

2011, ve výši 25,91 CZK/€ u dat k 4. 1. 2012 a ve výši 25,14 CZK/€ u dat k 4. 1. 2013.  

Poznámka č. 1: Data před lomítkem vlevo jsou k 5. 1. 2011 (před revizí č.3) a data mezi lomítky uprostřed 

k 4.1.2012 (po revizi č. 3) a data za lomítkem vpravo jsou k 4. 1. 2013 (po revizi č. 4). 

Poznámka č. 2: Informace ve sloupci „Vyčerpáno vzhledem k alokaci 2007-13“ se vztahuje na stav P6 

(projekt finančně ukončen) a jedná se o kumulativní data. 

 

2.2 INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

SPOLEČENSTVÍ 

V roce 2012 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). 

Opatření přijatá ze strany ŘO k řešení: 

- při osobních konzultacích a na seminářích jsou příjemci/žadatelé informováni 

o nejčastějších chybách, atd., 

- pochybení jsou hlášena jako podezření na nesrovnalost a finanční prostředky dotčené 

nesrovnalostí jsou vymáhány zpět. 

 



  

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 35 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

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 soutěže, 

 veřejných zakázek, 

 ochrany životního prostředí, 

 podpory rovných příležitostí. 

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 SOUTĚŽE 

Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí 

se vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  

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 soutěž tím, 

že 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 soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 

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

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

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

soutěže. 

Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých 

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

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

V rámci procesu posuzování žádostí 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 může v případě, že se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné.   

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 236/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., 

o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 

vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb. V roce 2012 vstoupilo v platnost několik nových 

předpisů EU upravujících pravidla pro poskytování služeb obecného hospodářského zájmu:  

- Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 

Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby 

udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu 

(platné od 31. 1. 2012),  

- Rámec Evropské unie pro státní pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 

veřejné služby (platný od 31. 1. 2012),  

- Sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací 

platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (vydané 11. 1. 2012),  

- Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím 

služby obecného hospodářského zájmu (platné od 28. 4. 2012).  
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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. 

 

V roce 2012 byly přijaty celkem 3 zákony (viz níže), jejichž prostřednictvím byl mimo jiné 

změněn zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nejvýznamnější změny přinesl zákon 

č. 55/2012 Sb., který nabyl účinnosti s výjimkou vybraných ustanovení dne 1. 4. 2012.  

- Zákon č. 1/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony  

- Zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů.  

- Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.  

 

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 slouží 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 dodržován, kontrolován a při jehož 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, že bylo zadávací řízení zahájeno před podpisem smlouvy o financování/podmínek 

usnesení, má řídící orgán možnost kontrolovat průběh zpětně (dle předložené 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, 

vlastní smlouva s dodavatelem, související dokumentace). Řídící orgán si může vyžádat 

příslušnou dokumentaci již v průběhu ex-ante kontrol.  

2.2.3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

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

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

zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů. 

Každý projekt při svém předložení musí jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření 

příslušného orgánu o vlivu na životní 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 

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

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

musí žadatelé prokázat potvrzením orgánu ochrany přírody, že projekt nemůže mít významný 

vliv na lokality Natura 2000 a v případě, že 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 leží mimo ně). 

2.2.4 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

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

č. 1083/2006, čl. 16 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 

 

2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ 

OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ  

ŘO OPPK v roce 2012 neidentifikoval další závažný problém. ŘO pokračoval ve vyřešení 

problému vzniklého v roce 2011 v oblasti podpory 3.3. ŘO jednotlivá nalezená zjištění řeší v 

rámci procesu nesrovnalostí. Neoprávněně poskytnuté prostředky jsou vymáhány zpět. Od 10. 

8. 2012 byla ze strany PCO částečně obnovena refundace a certifikace výdajů projektů oblasti 

podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků schválených v 5. výzvě. Blíže viz další 

kapitola 2.3.1. 

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 každý 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. Od 1. 7. 2012 

jsou PAS začleněny do organizační struktury MF / AO. 

 

I. pol. roku 2012 

 

Kontrola provedená PAS 

Na začátku roku 2012 PAS ukončil tzv. Supervizi, tj. mimořádný audit „Ověření postupů a 

závěrů veřejnosprávní kontroly týkající se projektů, které byly schválené k financování z 

oblasti podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků OPPK“, jehož cílem bylo provedení 

supervize postupů a závěrů veřejnosprávní kontroly provedené Magistrátem hl. m. Prahy.  

Auditem bylo zjištěno, že kontrolní skupina  postupovala v souladu s procesními pravidly  pro 

provádění veřejnosprávní kontroly. Zjištění, detekována kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. 
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Prahy, byla auditem shledána opodstatněnými a auditoři se s těmito závěry ztotožňují. V 

průběhu auditu byla navíc identifikována níže uvedená zjištění:  

• použití chybného kurzu ve smlouvě o financování projektu, 

• nesoulad údajů v písemné a elektronické verzi.   

Opatření: 

Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. 

 

Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu 

Na začátku roku 2012 byla ukončena kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž 

předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové 

kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a  

prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování Operačních programů Prahy ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V rámci kontroly byla 

identifikována 2 zjištění. První se týkalo procesu administrace souhrnných žádostí o platbu a 

druhé nesouladu ve výši záloh projektu „Technická pomoc OPPK 2011-2015“. V závěru 

kontrolního protokolu kontrolní skupina uvedla, že zjištění jsou považována za 

administrativní nedostatky a v rámci kontrolované problematiky nebylo zjištěno porušení 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla). 

Opatření: 

Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. 

 

II. pol. roku 2012 

 

Kontroly provedené PAS 

1. V červenci roku 2012 PAS zahájil audit „Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních 

systémů – klíčové prvky Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost“, jehož cílem 

bylo ověření účinnosti fungování ŘKS u OPPK a získání přiměřeného ujištění pro vydání 

stanoviska.  

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 9 zjištění, z toho 2 zjištění s nízkou 

významností a 7 zjištění s malou mírou významnosti: 

 

2 zjištění s malou mírou významnosti: 

1. nedetekování pochybení v zadávacích řízeních finančními manažery při schvalování 

monitorovacích zpráv, 

2. nedostatečné rozpracování plánu kontrol a nevyhodnocování jeho plnění, 

7 zjištění s nízkou mírovou významnosti: 

1. použití nesprávného formuláře při provádění monitorovacích návštěv, 

2. text 9. výzvy nebyl zveřejněn v tisku, 

3. nedostatečná evidence dokumentů prokazujících zahájení realizace projektu pro účely 

ex-ante plateb a dokládání dokumentů požadovaných před podpisem smlouvy 

(podpisové vzory, stavební povolení, čestná prohlášení apod.), 

4. v oblasti 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkum a vývoje 

a praxí byl u dvou projektů zpracován pouze jeden odborný posudek, 

5. chybně vypočítána rizikovost u jednoho projektu pro sestavení analýzy rizik (pro účely 

výběru vzorku pro ex-ante kontroly), 

6. v jednom případě nebylo žadateli doručeno vyrozumění, že jeho projekt byl vyřazen pro 

nezískání min. počtu bodů, 
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7. nedodržování termínů pro odesílání finančních prostředků na základě schválených MZ a 

ŽOP. 

 

Opatření: 

Ze strany ŘO byla ke dni zpracování této výroční zprávy splněna doporučení ke zjištění č. 2 – 

4 a 6-9. Plnění doporučení ke zjištěním č. 1 „nedetekování pochybení v zadávacích řízeních 

finančními manažery při schvalování monitorovacích zpráv“, které spočívá v provedení 

kontroly uvedených projektů – kontrola je připravována na I. pol. r. 2013 a ke zjištění č. 5 

„nedostatečná evidence dokumentů“, které spočívá v aktualizaci pracovního postupu – 

předpoklad aktualizace je 03-04/2013.  

 

2. V listopadu roku 2012 PAS zahájil audit „Ověření plnění požadavků evropské legislativy – 

systém hlášení a řešení nesrovnalostí Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost“, 

jehož cílem bylo ověřit, zda systém šetření a vymáhání nesrovnalostí je nastaven v souladu 

s vnitrostátními pravidly a zda je tento systém dodržován. 

 

V průběhu auditu bylo identifikováno celkem 5 zjištění, z toho 1 zjištění se střední mírou 

významnosti a 4 zjištění s nízkou mírou významnosti: 

 

1 zjištění se střední mírou významnosti: 

1. nenahlášení podezření na nesrovnalost zjištěných veřejnosprávní kontrolou, 

 

4 zjištění s nízkou mírou významnosti: 

1. šetření opodstatněných nesrovnalostí a podezření na nesrovnalosti jsou vykonávána s 

velkou časovou prodlevou, 

2. neúplné údaje v hlášeních nesrovnalostí, 

3. vydávání platebních výměrů s chybně stanovenou dobou splatnosti, 

4. administrativní pochybení v hlášení nesrovnalostí a v dalších úkonech k jejich řešení. 

 

Opatření: 

Ze strany ŘO bylo ke dni zpracování této výroční zprávy splněno doporučení ke zjištění č. 1 

týkající se podezření na nesrovnalost v projektech oblasti podpory 3.3.  Plnění doporučení ke 

zjištěním č. 2 a 5 jsou v řešení  - v rámci zjištění č. 2 bude aktualizován pracovní postup v 02-

03/2013, v rámci zjištění č. 3 a 5 jsou hlášení nesrovnalostí aktualizována průběžně dle 

pokroku v řešení daného případu a v rámci zjištění č. 4 je povinnost absolvování zkoušky 

odborné způsobilosti se zaměřením na správu daní a poplatků je stále v řešení ve spolupráci s 

Ministerstvem vnitra.  

 

Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu 

Na konci roku 2012 byla provedena kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž 

předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové 

kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a  

prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování Operačních programů Prahy ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. V rámci kontroly byla 

identifikována 2 zjištění. První se týkalo aktualizace Metodiky promíjení odvodů a penále za 

porušení rozpočtové kázně a pracovního postupu týkajícího se uzavírání smluv a druhé 

zjištění aktualizace pravidel veřejné podpory. V závěru kontrolního protokolu kontrolní 

skupina uvedla, že při kontrole hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z 
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rozpočtové kapitoly na spolufinancování OPPK, nebyly zjištěny nedostatky, ovlivňující 

hospodárnost, efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. 

Opatření: 

Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. 

 

Kontrola provedená Ministerstvem financí, odborem Národní fond 

Na počátku roku 2011 zahájilo Ministerstvo financí, odbor Národní fond, které je pověřeno 

funkcí Platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF, kontrolu systému pro čerpání 

prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Předmětem byla kontrola hodnocení 

a výběru projektů, administrace žádostí o platbu a certifikace výdajů. Ke dni zpracování této 

zprávy nebyla kontrola ukončena.  

 

2.3.2 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ  

V popisu řídících a kontrolních systémů OPPK v roce 2012 došlo ke dvěma aktualizacím. 

 

1. aktualizace k 1. červenci 2012 

Předmětem této aktualizace bylo zejména zapracování změn vyplývajících 

z aktualizované  Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 

SF/CF/EFF na programové období 2007 – 2013 (s platností od 1. 7. 2012). Aktualizovaná 

byla zejména kapitola č. 2 Řídící orgán v bodech týkajících se nesrovnalostí, dále kapitola č. 4 

Certifikační orgán v bodech týkajících se certifikace výkazu výdajů a získávání vyplacených 

částek zpět a kapitola č. 5 Auditní orgán v bodech týkajících se úkolů a organizační struktury 

Auditního orgánu a výroční kontrolní zprávy.  

 

2. aktualizace k 31. prosinci 2012 

Předmětem této aktualizace bylo zejména odstranění Pověřených auditních subjektů z 

implementační struktury a dále kapitola č. 4 Certifikační orgán v bodech týkajících se 

nesrovnalostí a certifikace. 

2.3.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 

ŘO nemá závažné problémy s personálním zajištěním OP a fluktuací zaměstnanců. Počty 

zaměstnanců viz kapitola 5.2. 

2.3.4 INFORMAČNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Informační a monitorovací systém byl v roce 2012 funkční. V průběhu roku pokračovalo 

zavádění dalších nových automatik, kontrol a funkcionalit, s cílem zvýšit efektivitu práce, 

uživatelský komfort IS a minimalizovat chybovost lidského faktoru při zadávání dat do IS.  

 

Problémy provozního charakteru jsou operativně řešeny s dodavatelem technického 

zpracování prostřednictvím systému MITIS a emailem pomocí helpových adres. Problémy 

byly v co nejkratší době za přispění obou stran vyřešeny. V současnosti spuštěn ostrý provoz 

elektronického podávání monitorovacích zpráv ve všech oblastech podpory, který by měl 

pomoci eliminovat chybovost lidského faktoru při zadávání dat do IS. 
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2.3.5 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  

Řídící orgán  v rámci kontrol zadávacího, resp. výběrového řízení využívá v případě 

pochybení na straně příjemce „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro 

výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v případě nedodržení 

pravidel pro veřejné zakázky“ vydané Evropskou komisí – COCOF 07/0037/03-CS 

dne 29. 11. 2007. 

2.3.6  STATISTIKA A DŮVODY VYŘAZENÝCH PROJEKTŮ  

 

Celkově (kumulativně) bylo dosud v OPPK vyřazeno: 

- v procesu formálního posouzení 170 projektů, tj. 24,05 % ze všech předložených projektů 

- v procesu hodnocení 260 projektů, tj. 36,8 % ze všech předložených projektů. 

 

Podrobněji viz tabulka č. 12. 

Mezi hlavní důvody vedoucí k vyřazení projektových žádostí v roce 2012 v oblastech 

podpory 1.1 a 2.1 patřily: žádosti neodpovídaly požadavkům stanoveným v projektové 

příručce, žádosti nebyly zpracovány v souladu s podmínkami dané výzvy apod. 

Opatření ŘO: Při workshopech ŘO klade důraz na prezentaci podmínek výzvy a požadavků 

na zpracování projektových žádostí po věcné i formální stránce, upozorňuje na nejčastější 

chyby. 

 

Tabulka 13: Statistika předložených a vyřazených žádostí OPPK 

Oblast podpory  1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3 4.1 celkem 

Počet předložených 

projektů 
20 46 107 21 139 22 350 2 707 

Počet vyřazených 

projektů v rámci 

formálního 

posouzení  

0 12 12 3 46 7 90 0 170 

Počet projektů, které 

nebyly doporučeny 

k financování * 

4 18 34 6 49 9 140 0 260 

Nepodepsána nebo 

ukončena smlouva s 

příjemcem 

0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Vyřazené 

žádosti 

celkem  

počet 4 30 46 9 95 16 233 0 419 

% 20 65 43 43 68 73 67 0 62 

Zdroj: Monit7+, stav k 4. 1. 2013 

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

Poznámka 2: Tabulka nezahrnuje projekty, které nebyly k datu zpracování zprávy schváleny ZHMP (tj. 9. a 10. 

výzva, 28 projektů) a projekty, které byly staženy nebo nebyly dokončeny (38 projektů). 

 

Příklady opatření ŘO ke snížení počtu projektů vyřazených v rámci kontroly formálních 

náležitostí a přijatelnosti:  

 upozorňování žadatelů, aby nenechávali odevzdávání projektových žádostí 

na poslední hodiny konečného termínu vyhlášené výzvy; uvážlivá volba zpracovatele 

projektu; informování žadatelů během seminářů o výskytu častých chyb, které se 

vyskytly v již předložených projektech. 
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 neustálé zdůvodňování účelnosti konzultací  

2.3.7 INFORMACE O POZASTAVENÍ/OBNOVENÍ CERTIFIKACE  

Datum pozastavení 

certifikace 
Pořadí certifikace Důvod Datum obnovení certifikace 

Dne 10. 5. 2011 

pozastavena certifikace 

celé oblasti podpory 

3.3.  

 

Jednalo se o 

certifikaci č. 7 a 8. 

Nález auditu systému 

č. PAS/9/2010 – o 

odhalení pochybení a 

nedostatečné 

funkčnosti řídícího a 

kontrolního systému 

v oblasti podpory 3.3. 

ŘO jednotlivá nalezená zjištění řeší v 

rámci procesu nesrovnalostí. 

Neoprávněně poskytnuté prostředky jsou 

vymáhány zpět. Od 10. 8. 2012 byla ze 

strany PCO částečně obnovena refundace 

a certifikace výdajů projektů oblasti 

podpory 3.3 Rozvoj malých a středních 

podniků schválených v 5. výzvě. 

 

2.4 PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

2.4.1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY  

Během roku 2012 nedošlo k žádným 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. 

9. 2010 obsahovat jen podíl příspěvku společenství a prostředky poskytnuté z hl. m. Prahy, 

tzn. projekty již nebudou spolufinancovány ze státního rozpočtu. 

2.4.2 ZMĚNA KURZU KORUNY VZHLEDEM K EURU 

V průběhu první poloviny roku 2012 docházelo k dalšímu posilování kurzu koruny vůči euru, 

což mělo za následek snižování množství alokovaných prostředků OPPK. Na počátku roku 

2012 byl kurz 25,91 Kč/€, v polovině roku 2012 byl kurz 25,81 Kč/€ a na konci roku 2012 

(resp. na počátku 2013) byl k datu tvorby této zprávy kurz 25,14 Kč/€. 

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

27 Kč/€, což odpovídá celkové alokaci 7,46 mld. Kč. V současné době při kurzu 25,14 Kč/€ 

alokace programu činí cca 7,13 mld. Kč. 

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

k přečerpání alokace formou „přezávazkování“. 

2.4.3 DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE  

V současném tržním prostředí je pro žadatele, zejména malé a střední podnikatele kvůli 

ztíženým až limitujícím podmínkám, obtížné získat bankovní úvěr a dosáhnout cílů a výstupů 

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

na udržitelnost projektů. Řídící orgán přijal protikrizová opatření. V rámci OPPK je 

dlouhodobě využíván systém ex-ante plateb, což se ve srovnání s ostatními operačními 

programy potvrzuje jako jeden z vhodných nástrojů v období krize. Řídící orgán se snaží 

efektivněji využít finanční prostředky programu a realizovat odpovídající změny OPPK (viz 

např. realokace finančních prostředků schválená monitorovacím výborem v listopadu 2012).  
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2.4.4 ZMĚNY OPPK  

V listopadu 2012 byla schválena monitorovacím výborem změna č. 4 OPPK týkající se 

zavedení finančního nástroje Jessica v rámci prioritní osy 2, oblasti podpory 2.1 OPPK. 

Změna obsahovala: 

 

• realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 „Rozvoj a dostupnost 

ICT služeb“ do oblasti podpory 2.1 „Revitalizace a ochrana území“  

• realokaci finančních prostředků z oblasti podpory 3.3 „Rozvoj malých a 

středních podniků“ do oblasti podpory 2.1 „Revitalizace a ochrana území“ 

• rozšíření skupiny příjemců v oblasti podpory 2.1 o skupinu podnikatelských 

subjektů (malé a střední podniky) a subjekt zabezpečující implementaci 

finančního nástroje Jessica 

• rozšíření typu financování podpory v oblasti podpory 2.1 OPPK o návratnou 

pomoc – zvýhodněné úvěry  

• změny v cílových hodnotách indikátorů. 

 

Tato revize OPPK byla v prosinci 2012 odeslána prostřednictvím MSC2007 ke schválení EK. 

 

V roce 2012 byly provedeny revize následujících metodik ŘO: 

 Operační manuál OPPK (kapitola 6, 7 a 9), 

 Pracovní postupy OPPK (pracovní postup č. 1, 4-12), dále byly zapracovány 

kontrolní listy EK dle požadavku EK 

 Projektová příručka OPPK včetně příloh B, E, I, J, L, T a U 

 

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 žádostí. 

 

2.5 PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA  

Během roku 2012 nebyly ŘO OPPK zaznamenány žádné 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 udržitelný rozvoj, kvalitu prostředí, rozvoj 

inovací a znalostní ekonomiky, podporu podnikání a dobrou dostupnost telekomunikačních 

služeb 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 předložené 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 předloženým v rámci téže výzvy v regionu 

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

musí přímo navazovat nebo se doplňovat.  
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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. 

 

Nástroje realizace synergií a vazeb mezi OP 

Pro koordinaci OPPK a dalších operačních programů slouží tyto nástroje a jsou nastaveny 

tyto mechanismy: 

Řídící a koordinační výbor - koordinuje přípravu a realizaci programů EU v oblasti 

hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťuje provázanost koordinačních struktur pro využití 

prostředků určených pro oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejich soulad 

s politikami Společenství, schvaluje opatření ke zlepšení účinnosti implementace apod. Slouží 

zejména pro přenos informací mezi členy ŘKV, resp. mezi jednotlivými subjekty podílejícími 

se na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR. V řídícím a koordinačním 

výboru jsou zastoupeny všechny řídící orgány OP. Zastoupení každého 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 převážně 

v rovině informační, tzn. že 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 životního 

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 záležitostech 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.  

 

Příklady synergických vazeb mezi projekty OPPK a OPPA:  

Skutečnost, že jsou díky koordinaci svých hlavních informačních aktivit oba pražské operační 

programy vnímány veřejností a žadateli jednotně a provázaně, dokládá fakt, že synergické 

vazby mezi programy vznikají na základě shodnosti žadatelů/příjemců, kteří žádají o dotaci 

v obou programech.  

 

Příkladem subjektů, které realizují projekty financované z OPPK a současně z OPPA jsou 

vědecké a výzkumné instituce. Investice do vybudování laboratoří a center výzkumu jsou 

doplňovány projekty v oblasti vzdělávání vědeckých pracovníků.  
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1. INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY 

 OPPK – projekt Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu 

a orgánových náhrad (CEVKOON) v Institutu klinické a experimentální medicíny 

byl podpořen v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPA – projekt Manažerské a mediální vzdělávání pracovníků v oblasti řízení 

biomedicínského výzkumu a vývoje v IKEM byl podpořen v rámci 2. výzvy 

prioritní osy 1. 

2. ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE 

 OPPK – projekt Modernizace vybavení pro proteomiku, metabolomiku 

a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT byl podpořen v rámci 4. výzvy 

oblasti podpory 3.1, 

 OPPA – projekt Komplexní systém zvyšování konkurenceschopnosti výzkumných 

pracovníků Ústavu hematologie a krevní transfúze byl podpořen v rámci 2. výzvy 

prioritní osy 1. 

Další poměrně rozsáhlou skupinu tvoří školy, střední a vysoké, kdy dojde v rámci OPPK 

k rozšíření prostor (laboratoří) a technického vybavení, které je následně využíváno ve výuce 

nových oborů (v rámci OPPA) a podporován rozvoj a inovace studijních programů. 

Typickým příkladem jsou obě pražské největší vysoké školy:  

3. Univerzita Karlova v Praze 

 OPPK – projekt Rozvoj Centra experimentální biologie rostlin UK byl podpořen 

v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPK – projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky byl 

podpořen v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPK – projekt Zobrazovací centrum pro biomedicínu a lékařské nanotechnologie 

byl podpořen v rámci 4. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPK – projekt Laboratoř pro výzkum nádorů trávicího ústrojí byl podpořen 

v rámci 4. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPA – projekt Další profesní vzdělávání pracovníků v adiktologickém výzkumu 

byl podpořen v rámci 1. výzvy prioritní osy 1. 

4. České vysoké učení technické v Praze 

 OPPK – projekt Nákup přístrojů a vybavení umožňující profesionální návrh, 

výrobu a diagnostiku funkčních vzorků v oblasti elektroniky a elektrotechniky byl 

podpořen v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPK – projekt Centrum pro výzkum vícefázového proudění a termodynamických 

jevů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetiky - NOVÁ ENERGIE byl podpořen 

v rámci 2. výzvy oblasti podpory 3.1, 

 OPPA – projekt Asistenční centrum výzkumu a vývoje pro spolupráci 

s průmyslem byl podpořen v rámci 1. výzvy prioritní osy 1, 

 OPPA – projekt Rozvoj vědeckých a výzkumných pracovníků na ČVUT v Praze 

byl podpořen v rámci 2. výzvy prioritní osy 1, 
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 OPPA – projekt Výchova Inovačních Akademiků byl podpořen v rámci 2. výzvy 

prioritní osy 1. 

2.7 OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ 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, mládeže a tělovýchovy, 

Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Regionální rady 

regionu soudržnosti Střední Čechy, Akademie věd ČR, České konference rektorů, 

Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských svazů ČR apod. 

Ve sledovaném období proběhlo: 

 8. zasedání SMV OPPA a OPPK (březen 2012) 

 9. zasedání SMV OPPA a OPPK (listopad 2012) 

 9. písemná procedura „per rollam“ (září 2012) 

 

8. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (21. března 2012) 

Na programu jednání bylo schvalování výročních zpráv OPPA a OPPK za rok 2011. Výbor 

byl informován o postupu implementace obou programů k 31. prosinci 2011, přičemž 

samostatně se SMV zabýval využitím prostředků na technickou pomoc a také plněním 

Komunikačního plánu obou programů. 

SMV schválil: 

o usnesením č. 37 Výroční zprávu OPPA za rok 2011, 

o usnesením č. 38 Výroční zprávu OPPK za rok 2011. 

 

9. zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (26. listopadu 2012) 

Na programu jednání bylo především schvalování zavedení finančního nástroje Jessica do 

OPPK, dále schválení úpravy kritérií formálního posouzení v OPPK a specifických kritérií 

oblasti podpory 1.2 a 3.3 v OPPK a informace o výsledcích provedené evaluace v OPPK 

SMV schválil (obsahem byly jen změny v OPPK): 

o usnesením č. 42 změny v OPPK (zavedení finančního nástroje Jessica) 

o usnesením č. 43 změny v rámci kritérií formálního posouzení v OPPK 

o usnesením č. 44 změny specifických kritérií oblastí podpory 1.2 a 3.3 v OPPK 

 

9. písemná procedura „per rollam“ (září 2012, ukončena 17. září 2012) 

Výsledky 9. hlasování per rollam: 

 SMV schválil: 

o usnesení č. 39/2012 o Zprávě o realizaci OPPA a OPPK k 30. 6. 2012, 

o usnesení č. 40/2012 o Evaluačním plánu OPPK na rok 2013 

o usnesení č. 41/2012 o změně OPPA  
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Obrázek 4: Zasedání SMV OPPA a OPPK v březnu 2012 

 

Zdroj: ŘO OPPK 

Obrázek 5: Zasedání SMV OPPA a OPPK v listopadu 2012 

 

Zdroj: ŘO OPPK 
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2.7.1.1 Opatření přijatá k závěrům minulého jednání MV 

 

Ve sledovaném období byla přijata následující opatření k úkolům z minulého jednání SMV: 

1. PCO vzneslo dotaz, zda má ŘO k dispozici, kromě „Studie implementace finančního 

nástroje JESSICA/JEREMIE v regionu Praha“, kterou zpracovala společnost 

PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., také analýzu zájmu potenciálních 

zájemců o úvěry v rámci plánovaného zavedení finančního nástroje JESSICA (revize č. 4 

OPPK), resp. absorpční kapacitu 

Reakce ŘO: Řídící orgán při předběžném zjišťování absorpční kapacity finančního nástroje 

Jessica vycházel z informací, které má k dispozici z konzultací projektových záměrů a 

současně ze zpráv a analýz, které dokládají vysoký zájem žadatelů o podporu zejména v 

oblasti podpory 2.1. Současně v této souvislosti ŘO v lednu 2013 připravil interaktivní 

seminář pro potenciální žadatele, na kterém byl popsán a znázorněn celý cyklus projektu 

včetně konkrétních případů. O seminář byl veliký zájem, což může dokládat potenciální 

zájem žadatelů o finanční nástroj JESSICA. 

 

2. EK vznesla dotaz, zda ŘO pracuje na proceduře týkající se posouzení vlivu revize č. 4 

OPPK (tj. zavedení finančního nástroje Jessica) na životní prostředí (screening SEA)  

Reakce ŘO:  ŘO v prosinci 2012 odeslal Ministerstvu životního prostředí žádost o 

přezkoumání provedení screeningu SEA v rámci revize č. 4 OPPK. Následně ŘO dle 

požadavku Ministerstva životního prostředí v lednu 2013 obeslal dotčené orgány ochrany 

přírody dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se žádostí o 

stanovisko k možnosti ovlivnění soustavy Natura 2000 v rámci navrhované revize č. 4 

OPPK. Současně ŘO zpracoval Oznámení revize OPPK dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí. Toto Oznámení revize OPPK včetně stanovisek 

k ovlivnění soustavy Natura 2000 ŘO v únoru odeslal Ministerstvu životního prostředí 

k provedení zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí.  

ŘO předpokládá vyjádření Ministerstva životního prostředí v průběhu měsíce března 2013. 

Následně ŘO toto vyjádření odešle EK. 

 

3. ŘO zveřejní závěry z listopadového jednání SMV na internetových stránkách 

www.oppk.cz. 

Reakce ŘO: ŘO informace uvedl na www.oppk.cz, sekce Monitorovací výbor. 

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 

„evaluační plán“). Zodpovědnost za realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OPPK 

MHMP – odbor evropských fondů.  

V roce 2012 byla zpracována evaluace s názvem „Evaluace realizace  Operačního programu 

Praha – Konkurenceschopnost“.  

 

Tato evaluace vyplývá z ročního evaluačního plánu a skládala se ze čtyř částí: 

1. Evaluace věcného a finančního pokroku v realizaci OPPK – předmětem vyhodnocení 

je finanční a věcný pokrok v realizaci OPPK (identifikace hlavních problémů, 

analyzování jejich příčin, navržení realizovatelných opatření k eliminaci problémů ve 

http://www.oppk.cz/
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věcném a finančním pokroku, včetně případných realokací, zhodnocení  stávající 

indikátorové soustavy, její vypovídající schopnosti, návrhy na zkvalitnění 

monitorovacích indikátorů).  

 

2. Návrh zaměření podpory pro další výzvy v oblasti podpory 3.1 a 3.3 – předmětem 

evaluace je návrh zacílení následující výzvy k předkládání projektů v oblasti podpory 

3.1 a 3.3 OPPK s ohledem na současný stav realizace OPPK a s přihlédnutím na 

aktuální potřeby HMP.  

 

3. Zhodnocení relevance cílů OPPK ve vazbě na aktuální potřeby Prahy – tzn. 

zhodnocení plnění stanovených cílů OPPK na základě dosud schválených a 

realizovaných projektů OPPK a posouzení jejich vazby v souladu s aktuálními 

potřebami Prahy pro další programové období.  

 

4. Zhodnocení efektivity čerpání prioritní osy 4 OPPK „Technická pomoc“ -  zhodnocení 

využívání finančních prostředků určených pro projekty/aktivity v prioritní ose 4 

OPPK. Identifikace hlavních problémů v oblasti věcného a finančního pokroku OPPK, 

analýza jejich příčin a navržení opatření k eliminaci případných problémů.  

 

V polovině roku 2012 byla vypracována externím subjektem Vstupní zpráva – evaluace 

realizace OPPK. Obsahovala metodologickou část (návrh řešení jednotlivých částí, včetně 

popisu jednotlivých metod), přehled zdrojů dat, stanovuje výstupy evaluace  a obsahuje 

harmonogram řešení jednotlivých částí. 

Doba realizace evaluace byla červen – listopad 2012, zpracovatelem byla firma HOPE-E.S., 

v.o.s. 

 

Níže jsou uvedeny příklady závěrů provedené evaluace: 

 

1) na základě stávajícího zásobníku projektů lze předpokládat naplnění cílových hodnot 

indikátorů 

 

2) u některých indikátorů dochází k přesahování cílových hodnot (dané nastavením příliš 

nízkých cílových hodnot) 

 

3) některá z prioritních témat byla nevhodně nastavena na počátku progr. období  bez 

vazby na podporovatelné aktivity z hlediska potřeb Prahy (např. OZE vítr a biomasa) a 

z hlediska zaměření oblastí podpory 

 

4) ŘO stávající zkušenosti zohlední při přípravě nového programu 2014+ 

 

5) pro rok 2012 byl splněn cíl z hlediska plnění pravidla N+3 bez nutnosti využití 

zálohových plateb 

 

6) pro splnění cíle čerpání alokace v roce 2013 je dostatečný zásobník projektů. 

 

Kompletní dokument evaluace se závěry je možno nalézt na www.oppk.cz, sekce 

Dokumenty, evaluace.  

http://www.oppk.cz/
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Pracovníci ŘO OPPK se pravidelně zúčastňují jednání pracovních skupin evaluace NOK a 

pracovních skupin pro evaluace ve spolupráci s ROPy. ŘO OPPK spolupracoval s MMR-

NOK v roce 2012 při přípravě Strategické zprávy ČR za rok 2012. 

 

Dne 25. 1. 2012 se konalo v Praze zasedání Pracovní skupiny pro evaluace ROP. Na 

programu bylo zejména: 

 realizované evaluační aktivity v roce 2011 (výstupy, doporučení, výměna zkušeností), 

 informace o plánovaných evaluacích v roce 2012, 

 informace o výstupech zahraniční stáže (ROP Moravskoslezsko). 

 

Dne 17. 4. 2012 se v Praze uskutečnilo jednání Pracovní skupiny evaluace NOK. Na 

programu bylo zejména: 

 požadavky na obsah a strukturu dat ke Strategické zprávě ČR za rok 2012, 

 informace o závěrech Evaluation network meetingu, který proběhl v březnu 2012 

v Bruselu, 

 představení evaluačních aktivit  MMR NOK/ŘO, 

 informace o metaevaluaci, 

 informace o aktuálním stavu vyjednávání budoucího nařízení v oblasti monitoringu a 

evaluací. 

 

Dne 20. 9. 2012 v Praze uskutečnilo desáté jednání Pracovní skupiny evaluace NOK. Na 

programu bylo zejména: 

 aktualizace EP NSRR 

 informace ke Strategické zprávě 2012  

 představení evaluačních aktivit MMR-NOK/ ŘO/ ostatní subjekty 

 prezentace ze strany vybraných OP 

 aktuální informace z Evaluation network meeting 

 monitoring a evaluace ve 2014+ 

  

Plánované evaluace v roce 2013:  

Evaluace věcného a finančního pokroku OPPK. Evaluace bude zpracována řídícím orgánem. 

Cílem bude zhodnocení využívání finančních prostředků určených pro projekty/aktivity 

v OPPK, analýzu plnění plánovaných monitorovacích indikátorů a stanovených cílů OPPK, 

zhodnocení stavu implementace finančního nástroje Jessica apod. Doba realizace bude 

pravděpodobně poslední čtvrtletí v roce 2013.   

 

V souladu s usnesením vlády č. 867/2012 bylo MHMP pověřeno řízením OP Praha – půl 

růstu ČR. Výběrové řízení na dodavatele ex-ante evaluace a SEA hodnocení OP Praha – pól 

růstu ČR bylo vyhlášeno. Plán realizace je zatím s výhledem do cca poloviny roku 2014. 
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2.7.3  MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Systém pro monitorování strukturálních operací v Praze je tříúrovňový celek systémů 

MSC2007, Monit7+ a Benefit7, jehož 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), jež je 

dodavatelem aplikace; druhá uvedená smlouva se týká poskytování servisních a konzultačních 

služeb při užívání informačních systémů Monit7+ a Benefit7 pro OPPA a OPPK. 

V oblasti monitorovacího systému ŘO došlo v roce 2012 k dalšímu postupnému 

zapracovávání automatik a kontrol na žádostech o platbu a monitorovacích zprávách. 

Obrázek 6: Schéma systému pro monitorování strukturálních operací v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Zdroj: ŘO OPPK 

 

 

Benefit7 

Řídící orgán OPPK má pro žadatele zřízenu hot-line adresu benefit7.oppk@cityofprague.cz, 

na kterou se žadatelé i příjemci mohou obracet s technickými problémy s aplikací Benefit7.  

Monit7+ a MSC2007 

Systém Monit7+ byl i v roce 2012 průběžně upravován a zdokonalován především v oblastí 

žádostí o platbu. Na administraci žádostí o platbu předložených příjemci navazuje vytvoření 

souhrnné žádosti o platbu předkládané ŘO na PCO a certifikace výdajů. Vytvoření souhrnné 

žádosti o platbu i vygenerování výkazu výdajů nezbytného pro certifikaci probíhá v systému 

MSC2007.  

V roce 2012 nezaznamenal ŘO v této oblasti žádné zásadní problémy, které by ohrozily 

samotný systém přenosů dat. 

Centrální řešení zavedení příslušných funkcionalit byla a jsou schvalována Pracovní skupinou 

pro jednotný monitorovací systém. Provozní chyby jsou řešeny průběžně s dodavatelem 

telefonicky a emailem.   

 

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 služeb. Osa je tvořena oblastí podpory 1.1 Podpora 

ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy a oblastí podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost 

ICT služeb.  

 

Cílem oblasti podpory 1.1 je zvýšit zájem obyvatel a návštěvníků Prahy o služby veřejné 

dopravy, posílit atraktivitu povrchové veřejné dopravy, zlepšit dopravní dostupnost 

vybraných lokalit veřejnou dopravou, zvýšit bezbariérovou přístupnost veřejné dopravy. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 rozvoj sítě tramvajových tratí;  

 informační systémy pro cestující;  

 zlepšování přestupních vazeb v systému veřejné dopravy;  

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

 výstavba cyklostezek.  

Na podporu rozvoje dopravní dostupnosti je určeno před i po schválení revize č. 4 ze strany 

OPPK přibližně 32,6 % celkových prostředků OPPK, tj. 92,5 mil. €. 

 

Cílem oblasti podpory 1.2 je zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-

 Government), zvýšit nabídku progresivních a cenově dostupných služeb a aplikací ICT pro 

občany, podpořit přenos nových technologií a jejich osvojování, podpořit rozvoj sítí 

vysokorychlostního připojení domácností, MSP a veřejných prostranství. 

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

 projekty zaměřené na stimulaci využívání internetových služeb. 

Na podporu rozvoje dostupnosti ICT služeb je určeno před schválením revize č. 4 ze strany 

EK přibližně 3,63 % celkových prostředků OPPK, tj. 10,3 mil. €. Po schválení revize č. 4 ze 

strany EK to bude přibližně 2,17 % celkových prostředků OPPK, tj. 6,2 mil. €. 
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3.1.1  DOSAŽENÝ 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 2011 2012 

Cílová 

hodnota 2015 
Celkem 

37.11.05  

výsledek 

Hodnota úspory 

času ve veřejné 

dopravě 

% IS ŘO 

Dosažená 100 100 100 66,7 75,8* 67,8 N/A 67,8 

Výchozí 100 100 100 100 66,7 75,8 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 85 85 

Komentář: Hodnota úspory je ke dni zpracování zprávy 32,2 % (tj. 100-32,2=67,8 %). Cílová hodnota byla dosažena. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. Od 14. 12. 2011, 

tj. po revizi OP, je do indikátoru započten i indikátor 37.11.06. *Dosažená hodnota za rok 2011 je nižší oproti roku 2010, protože nové projekty v oblasti 1.1 mají nižší úsporu času a proto se i 

celková úspora snižuje.  

17.06.11 

výsledek 

Podíl domácností 

připojených k 

vysokorychlostnímu 

internetu na 

celkovém počtu 

domácností  

% ČSÚ    

Dosažená 38,6 48,6 53,9 59,1 63,7 N/A N/A 63,7 

Výchozí 26 38,6 48,6 53,9 59,1 63,7 N/A 26 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36 36 

Komentář: Z důvodu vyšší reprezentativnosti dat je dosažená hodnota počítána jako tříletý klouzavý průměr (např. údaj uvedený u roku 2011 je vypočten z hodnot za roky 2010–2012)  k období 

šetření (2Q daného roku). Jedná se o podíl domácnosti připojených k vysokorychlostnímu internetu, nikoliv domácností nově připojených k vysokorychlostnímu internetu. Srovnatelný údaj za 

rok 2012 není zatím k dispozici. 

15.35.11 

výstup 

Počet nových plně 

elektrizovaných 

agend veřejné správy 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 8 8 8 N/A 8 

Výchozí 0 0 0 0 8 8 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 2015 
Celkem 

Komentář: K  28. 2. 2013 je dosažená hodnota indikátoru z projektů, které jsou ukončené, 53,3 %. Míra naplnění bude závislá na úspěšnosti projektů, které jsou realizovány v rámci 8. výzvy. 

Součet aktuálních závazků z projektů v realizaci je 33. S ohledem na to, že indikátor je naplňován rovněž i z projektů předložených v rámci 11. výzvy a celkový součet cílových hodnot je 46. 

(Pozn. ŘO v rámci revize č. 4 schválené SMV v listopadu 2012 navrhuje navýšení cílové hodnoty z 15 na 22, zatím neschváleno EK).  ŘO předpokládá, že indikátor bude naplněn bez rizika. Jde 

o indikátor naplňovaný z oblasti podpory 1.2.  

15.21.06  

výsledek 

Počet elektronických 

podání k městské 

správě 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2000 2000 

Komentář: K 28. 2. 2013 je závazek projektů, které jsou v realizaci a nebo schváleny, ve výši 126 000 podání. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není 

ještě ukončen nebo nebyla odevzdána příslušná monitorovací zpráva. Naplnění cílové hodnoty prozatím rizikové. Míra naplnění bude závislá na úspěšnosti projektů, které byly k 28. 2. 2013 ve 

schvalovacím procesu v rámci 8. a 11. výzvy. (Pozn. ŘO v rámci revize č. 4 navrhuje navýšení cílové hodnoty z 2000 na  40000, zatím neschváleno EK).   ŘO předpokládá naplnění 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 Ž/P 

Dosažená 0 0 4 8 10 12 N/A 12 

Výchozí 0 0 0 4 8 10 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A NÁ 8 8 

Komentář: K 28. 2. 2013 je indikátor 370100 naplněn z 150 %. Plnění indikátoru je bez rizika.   

37.32.30 

výstup 

Délka nových nebo 

modernizovaných 

tramvajových tratí - 

celkem 

km IS ŘO 

Dosažená 141,resp.0 
141,74, 

resp. 0,74 

143,15, 

resp, 2.15 

150,22, 

resp.9,22 

150,26, 

resp. 9,26 

154,03, 

resp. 13,03 
N/A 

154,03, 

resp. 13,03 

Výchozí 141,resp.0 141, resp.0 
141,74, 

resp. 0,74 
143,15, 

resp, 2.15 

150,22, 

resp.9,22 

150,26, 

resp. 9,26 
N/A 

141, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150, resp.9 
150, 

resp. 9 

Komentář: Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 13,03 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí. Plnění indikátoru je bez rizika. Od 14. 12. 2011 došlo k navýšení cílové 

hodnoty z 2 na 9 km.   

37.32.31 

výstup 

Délka nové 

tramvajové trati – 
km  IS Ž/P 

Dosažená 0 0,74 0,74 0,74 0,74 1,29 N/A 1,29 

Výchozí 0 0 0,74 0,74 0,74 0,74 N/A 0 



  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 55 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 2015 
Celkem 

celkem Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 28. 2. 2013 naplněna ze 129 %. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 1,29 km nové tramvajové trati. Oproti roku 2011 jde nárůst o 0,55km. 

Plnění indikátoru je bez rizika. 

37.32.32 

výstup 

Délka 

modernizované 

tramvajové trati – 

celkem 

km IS Ž/P 

Dosažená 0 0 1,41 8,48 8,52 11,74 N/A 11,74 

Výchozí 0 0 0 1,41 8,48 8,52 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 

Komentář: Projekty, které jsou již  ukončeny, vytvořily 11,74 km. Oproti roku 2011 jde nárůst o 3,22 km.  Od 14. 12. 2011 došlo k navýšení cílové hodnoty z 1 na 8 km. Plnění indikátoru je bez 

rizika. 

61.01.11 

výstup 

Délka nově 

vybudovaných 

cyklostezek celkem 

km IS Ž/P 

Dosažená 0 1,14 1,14 4,29 4,29 7,75 N/A 7,75 

Výchozí 0 0 1,14 1,14 4,29 4,29 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A NÁ 2,5 2,5 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 28. 2. 2013 naplněna. Projekty, které jsou již ukončeny, vytvořily 7,75 km nové cyklostezky. Plnění indikátoru je bez rizika. 

38.21.10 

výstup 

Počet projektů na 

rozvoj, zavádění a 

osvojování ICT 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 5 6 5 N/A 5 

Výchozí 0 0 0 0 5 6 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A NÁ 5 5 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění indikátoru z ukončených projektů 100 %. K poklesu oproti roku 2011 z důvodu, že 1 projekt byl stažen v polovině roku 2012. Závazek je 10. Plnění 

indikátoru je bez rizika.   

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2013, generováno k 1. 3. 2013 

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 typu „Počet projektů…“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních zprávách za rok 

2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již od stavu P45 Projekt v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu.  
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Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 1 (dále PO1) plyne, že: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje), 

 rizikové indikátory jsou stále 15.35.11 Počet nových plně elektrizovaných agend 

veřejné správy a 15.21.06 Počet elektronických podání k městské správě. ŘO 

předpokládá, s ohledem na závazky z uzavřených smluv, že indikátory budou 

naplněny. 

3.1.1.2 Kvalitativní analýza  

 

K 4. 1. 2013 se v PO1 uskutečnilo celkem 5 výzev v oblasti podpory 1.1 a 4 výzvy v oblasti 

podpory 1.2. V listopadu 2012 ŘO vyhlásil další výzvu v oblasti podpory 1.1 i 1.2. Konec 

výzvy v oblasti podpory 1.1 je 10. 1. 2014 (resp. do vyčerpání alokace) a v 1.2 je konec výzvy 

29. 1. 2013.  

 

V PO1 předloženo: 

 k 4. 1. 2013 66 projektů o objemu 145,11 mil. € (3,65 mld. Kč, tj. převis nad alokací 

PO1 po revizi č. 4 o 147,08 %), z toho 20 projektů v oblasti podpory 1.1 o celkovém 

objemu 124,71 mil. € (3,14 mld. Kč) a 46 projektů v oblasti podpory 1.2 o celkovém 

objemu 20,40 mil. € (512,81 mil. Kč); 

 v roce 2012 byly předloženy 3 projekty z oblasti podpory 1.1 o objemu 13,12 mil. € 

(329,77 mld. Kč). V oblasti podpory 1.2 nepředložen žádný projekt.  

 

V PO1 smlouvy podepsány (blíže viz tabulka č. 15 a 16):  

 k 4. 1. 2013 u 22 projektů o celkovém objemu 86,11 mil. € (2,16 mld. K, tj. 87.3 % 

alokace osy), z toho 12 projektů v oblasti podpory 1.1 o celkovém objemu 82,47 mil. 

€ (2,07 mld. Kč) a 10 projektů v oblasti podpory 1.2 o celkovém objemu 3,64 mil. € 

(91,51 mil. Kč); 

 v roce 2012 nedošlo k uzavření smluv v oblasti podpory 1.1; v oblasti podpory 1.2 

uzavřeno 5 smluv o celkovém objemu 2,49 mil. € (62,60 mil. Kč); 

 k 4. 1. 2013 z celkového výše uvedeného počtu podepsaných smluv byly v PO1 

3 projekty nedokončeny nebo staženy po podpisu smlouvy.  

 

V PO1 ukončeno: 

 k 4. 1. 2013 celkem 17 projektů (z toho 16 ukončeno i finančně o objemu dotace) 

74,48 mil. € (1,87 mld. Kč), tj. 75,49 % alokace PO1 po revizi č. 4. Z toho celkem 12 

projektů v oblasti podpory 1.1 (jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu dotace 

73,39 mil. € (1,85 mld. Kč), tj. 79,35 % celkové alokace oblasti podpory; v oblasti 

podpory 1.2 ukončeno fyzicky celkem 5 projektů o objemu dotace 1,09 mil. € 

(27,33 mil. Kč), tj. 17,65 % celkové alokace oblasti podpory. 

Ukončené projekty v oblasti podpory 1.1 v roce 2012: Cyklotrasa M. Chuchle-Barrandovský 

most, Cyklotrasa Kačerov-Spořilov-Záběhlice  

Ukončené projekty v oblasti podpory 1.2 v roce 2012: neukončen žádný projekt. 

 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů bylo u těchto projektů celkem vytvořeno ke konci roku 

2012 7,75 km cyklostezky, vybudováno a modernizováno 13,03 km tramvajových tratí 
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(z toho modernizováno 11,74 km tramvajové trati a vytvořeno 1,29 km nové tramvajové 

trati), 8 nových plně elektr. agend veřejné správy.    
 

Tabulka 15: Informace o finančním pokroku v roce 2012 v PO1  

Operační program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 1 98,66 2,49 2,52 11,43 11,59 13,77 13,96 

Oblast podpory 1.1 92,50 0,00 0,00 9,94 10,74 13,64 14,75 

Oblast podpory 1.2 6,16 2,49 40,43 1,50 24,30 0,13 2,11 

Zdroj: MSC2007,  za rok 2012,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO1 došlo v průběhu roku 2012 k nárůstu v objemu 

proplacených prostředků o 11,43 mil. € (292,63 mil. Kč). Kumulativně k 4. 1. 2013 bylo 

proplaceno 77,55 mil. € (1,95 mld. Kč).  

V roce 2012 proběhla šestá až osmá certifikace vynaložených výdajů.  

Certifikováno bylo k 4. 1. 2013 v PO1 celkem 43,70 % alokace PO1 (nárůst oproti roku 

2011 o 15 %).  

 

Tabulka 16: Kumulativní finanční pokrok k 4. 1. 2013 v PO1  

Operační program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 2013  

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 

příjemcům 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 1 98,66 86,11 87,27 77,55 78,60 43,12 43,70 

Oblast podpory 1.1 92,50 82,47 89,15 74,10 80,10 42,99 46,47 

Oblast podpory 1.2 6,16 3,64 59,03 3,45 55,96 0,13 2,11 

Zdroj: MSC2007, k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

první až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  
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* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

 

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 
 

Graf 7: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 1 kumulativně 

Zdroj: MSC2007,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ 

 

Souhrnně pokrok v PO1 k 4. 1. 2013: 

 zasmluvněno 87,27 % alokace PO1 (nárůst oproti roku 2011 o 4 %), 

 proplaceno celkem 78,60 % alokace PO1 

 certifikováno 43,70 % alokace PO1, 

 

V PO1 bylo vyřazeno k 4. 1. 2013 ze 66 předložených projektů: 

 18 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  

 35 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP, 

 12 % projektů bylo staženo žadatelem. 

Důvody vyřazení jsou uvedeny rovněž v kapitole 2.3.  

 

Situaci z hlediska typu žadatelů v PO1 znázorňují následující dva grafy. Nejčastějšími 

žadateli v této prioritní ose jsou hl. m. Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy a městské části hl. 

m. Prahy.       
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Graf 8: Typy žadatelů v oblasti podpory 1.1  

 

Zdroj: Monit7+,  k 4. 1. 2013 

Graf 9: Typy žadatelů v oblasti podpory 1.2  

 

Zdroj: Monit7+,  k 4. 1. 2013 

 

Příklady projektů předložených v prioritní ose 1 

1) Název projektu: Cyklotrasa Malá Chuchle - Barrandovský most (oblast podpory 1.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/1.1.00/28003 

Příjemce: Hlavní město Praha 

Období realizace: březen 2012 – červenec 2012 

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno 

Celkové výdaje: 19,63 mil. Kč (0,78 mil. EUR)   

Celkové způsobilé výdaje: 14,94 mil. Kč (0,59 mil. EUR)  

Podpora EU: 12,70 mil. Kč (0,50 mil. EUR)  
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Podpora SR: 0 mil. Kč (0 mil. EUR)  

Podpora KR: 2,24 mil. Kč (0,09 mil. EUR)  

Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy,  kurz 25,14 CZK/EUR 

Cíl projektu:   

 propojení souvislé páteřní cyklotrasy A1 v úseku Malá Chuchle - Barrandovský most 

 kompletní propojení této oblasti s páteřní cyklotrasou A1 a A2 a tedy napojení na 

celkový systém cyklotras na území hl. m. Prahy 

 zvýšení bezpečnosti cyklistů jako účastníků silničního provozu 

Popis aktivit projektu:  
Předmětem projektu bylo vybudování dosud chybějícího úseku páteřní cyklotrasy A1 v úseku 

Malá Chuchle – Barrandovský most. Jedná se o cyklotrasu propojující oblast Malé Chuchle, 

Barrandova s návazností na oblast Hlubočep a Braníka na druhém břehu Vltavy.  

Nový úsek cyklotrasy je veden v celé délce (1 510 m) po cyklostezce a odklání tak stávající 

úsek cyklotrasy, který vedl po místní komunikaci podél železniční trati a skály v ulici 

Zbraslavská. 

Vybudování cyklostezky umožní obyvatelům přilehlého území bezpečně dojíždět do 

zaměstnání, do školy a za dalším občanským vybavením. Realizace projektu bude mít  

pozitivní dopady zejména pro obyvatele městské části Praha 16, Praha - Velká Chuchle a 

částečně také Praha 5. V širším vymezení pak i pro obyvatele dalších městských částí, kteří 

využívají a budou využívat páteřní cyklotrasu A1 k cyklistické dopravě.  

Propojením dokončených úseků stávající cyklotrasy A1 Malá Chuchle - Lahovice a na 

druhém břehu Vltavy, po přejetí Barrandovského mostu (cyklotrasa A12), napojením na 

pravobřežní páteřní cyklotrasu A2, vznikne lokalita souvisle pokrytá systémem cyklotras a 

tím bude zajištěno i propojení této páteřní cyklotrasy s centrem města a ostatními městskými 

částmi. 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé hlavního města Prahy, cyklisté, in-line bruslaři, 

návštěvníci Prahy. 

Foto:    

Před realizací:    Po realizaci: 

          

Zdroj: ŘO OPPK 
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2) Název projektu: Letňany - e-Government - 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: financování projektu ukončeno  

Celkové výdaje: 5,98 mil. Kč (0,23 mil. €) 

Celkové způsobilé výdaje: 5,98 mil. Kč (0,23 mil. €) 

Podpora EU: 4,95 mil. Kč (0,19 mil. €) 

Podpora SR: 0,44 mil. Kč (0,02 mil. €) 

Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

 zvýšit efektivitu veřejné správy a služeb pro veřejnost (e-Government),  

 podpořit rozvoj lokálních sítí a připojení domácností k internetu a zjednodušení 

komunikace s úřady prostřednictvím internetových a mobilních služeb,  

 nabídnout progresivní a cenově dostupné služby a aplikace ICT pro občany Letňan.  

Popis aktivit projektu:  

 vytvoření  webového portálu MČ, který zlepšuje přístup občanů k informacím veřejné 

správy (nová struktura, nové informace a služby, vytvoření agend pro občany).  

Udržitelnost: cílová hodnota 5leté udržitelnosti indikátoru „Počet občanů využívající 

nově zřízenou službu pro kontakt s veřejnou správou“ byla po druhém roce 

udržitelnosti z poloviny dosažena. 

 zřízení nové služby umožňující MČ přijímat platby prostřednictvím mobilního 

telefonu (prostřednictvím SMS a/nebo aplikace pro mobilní telefony).  

 bezplatné připojení k internetu, založeném na bezdrátové technologii WiFi. 

Prostřednictvím této služby se mohou občané připojit k webovým stránkám státní 

správy, samosprávy, vyhledávačům atd. (omezený přístup dle pravidel).  

Udržitelnost: ke dni 27.9.2012 je registrováno 3.245 uživatelů wi-fi sítě Praha18net a 

1.116 registrovaných e-mailových schránek ve formátu xxx@praha18net.cz. Téměř 

19% obyvatel MČ Praha 18 tedy užívá k připojení k internetu wi-fi síť Praha18net. 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, MČ Prahy 18, veřejná správa.           

3.1.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ  

Při provádění prioritní osy se neobjevily žádné závažné problémy s plněním cílů prioritní osy, 

čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru.  

Vývoj oblasti podpory 1.1 je v souladu s plánem.  

V oblasti podpory 1.2 došlo s ohledem na vývoj čerpání v této oblasti k přesunu finančních 

prostředků v rámci revize č. 4 v listopadu 2012. V současnosti je vyhlášena do 29. 1. 2013 

výzva na tuto oblast. Míra úspěšnosti těchto žádostí bude vyhodnocena v další zprávě o 

realizaci k 30. 6. 2013, neboť v době tvorby výroční  zprávy za rok 2012 probíhal proces 

kontroly a hodnocení.  
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3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Hlavním cílem prioritní osy 2 Životní prostředí je úsporné využívání energií a přírodních 

zdrojů a zkvalitnění životního prostředí. Osa je tvořena z oblasti podpory 2.1 Revitalizace 

a ochrana území a 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů.  

 

Cílem oblasti podpory 2.1 je revitalizovat opuštěné, poškozené nebo nevhodně využívané 

plochy typu „brownfields“, revitalizovat veřejná prostranství v obytných územích, v rámci 

revitalizace ploch obnovovat i nevyužívané, historicky cenné objekty, snížit tlak na výstavbu 

nových objektů v přírodně nebo historicky cenných lokalitách a v jejich blízkosti, 

protipovodňová ochrana území, snížení hlukové zátěže. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 revitalizace ploch s ekologickou zátěží;  

 regenerace veřejných prostranství v obytných územích; 

 revitalizace poškozených a nevhodně využívaných zelených ploch (parky aj.); 

 obnova nevyužívaných historicky cenných objektů a areálů; 

 výstavba protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně.  

Na podporu revitalizace a ochrany území je určeno před schválením revize č. 4 ze strany EK 

přibližně 22,54 % celkových prostředků OPPK, tj. 63,96 mil. €. Po schválení revize č. 4 ze 

strany EK to bude přibližně 25,65 % celkových prostředků OPPK, tj. 72,78 mil. €. 

 

Cílem oblasti podpory 2.2 je snížit energetickou a materiálovou náročnost provozu města, 

zvýšit využívání obnovitelných (ekologicky příznivějších) zdrojů energie, zejména ve snaze  

redukovat znečištění ovzduší a ušetřit primární zdroje energie i surovin. 

Typickými podporovanými aktivitami jsou:  

 realizace energetických úspor v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů energie; 

 realizace obnovitelných zdrojů energie.  

Na podporu úspory energií apod. je určeno před i po schválení revize č. 4 ze strany EK 

přibližně 3,21 % celkových prostředků OPPK, tj. 9,12 mil. €. 
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3.2.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.2.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 17: Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 
Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová hodnota 

2015 
Celkem 

33.21.33 

výsledek 

Využití plochy 

revitalizovaných nebo 

regenerovaných území 

– zvýšení počtu 

návštěvníků 

% ŘO OP 

Dosažená 100 100 100 100 113,9 198,9 N/A 198,9 

Výchozí 100 100 100 100 100 113,9 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 180 180 

Komentář: Jde o výsledkový indikátor, jehož dosažená hodnota bude plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena 

monitorovací zpráva, je k 31. 12. 2012 celkem 198,9 %, tj. že využití plochy se navýšilo o 98,9 %. Plnění je bez rizika. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory 2.1. 

36.40.00 

výsledek 

Úspory energie 

celkem 
% 

Energet.audity 

projektů, ŘO 

OP, IS Ž/P 

Dosažená 100 100 100 97,87 79,6 64 N/A 64 

Výchozí 100 100 100 100 97,87 79,6 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75 75 

Komentář: Jde o výsledkový indikátor, jehož dosažená hodnota bude plněna v průběhu fáze udržitelnosti projektu. Dosažená hodnota projektů ukončených nebo v realizaci, kde byla schválena 

monitorovací zpráva, je k 31. 12. 2012 celkem 36 % (100-64=36). ŘO předpokládá, že by naplnění cílové hodnoty nemělo být ohroženo. Poznámka: Úspora energie u projektů s fotovoltaickými 

články (FVE) je řádově nižší než u projektů s tepelnými čerpadly. FVE jsou pouze střešní instalace a z toho vyplývá i mnohem nižší výkon a následná úspora energie. Indikátor je plněn 

z projektů předložených v oblasti podpory 2.2. 

33.21.10 

výstup 

Plocha 

regenerovaného a 

revitalizovaného 

území celkem 

ha IS ŘO 

Dosažená 0 0 6,8 32,4 60,88 83,85 N/A 83,85 

Výchozí 0 0 0 6,8 32,4 60,88 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová hodnota 

2015 
Celkem 

Komentář: U ukončených projektů nebo u projektů, kde byla schválena monitorovací zpráva, byla k 28. 2. 2013 zregenerována a zrevitalizována plocha o velikosti 83,85 ha, tj. nárůst oproti roku 

2011 o 22,97 ha. Cílová hodnota indikátoru je naplněna z 168 %. Závazek je 101,30 ha. Indikátor je plněn z projektů předložených v oblasti podpory 2.1. Od 14. 12. 2011 schválena změna (z 

důvodu přehlednějšího vykazování) výchozí hodnoty z 568 ha na 0 ha a cílové hodnoty z 518 ha na 50 ha. (Pozn. ŘO v rámci revize č. 4 navrhuje navýšení cílové hodnoty z 50 na 87 ha; revize 

k datu tvorby zprávy zatím neschválena od EK).   

22.11.50 

výstup 

Počet rekultivovaných 

skládek 
počet IS ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 4 4 N/A 4 

Výchozí 0 N/A N/A N/A N/A 4 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Komentář: ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. Od 14. 12. 2011 jde o nový indikátor. Nahrazuje indikátor 24.02.00 Plocha odstraněných starých ekologických 

zátěží. 

63.22.00 

výstup 

Počet 

zrekonstruovaných 

památkových objektů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 1 4 6 9 N/A 9 

Výchozí 0 0 0 1 4 6 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 14 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění cílové hodnoty indikátoru u ukončených projektů 64,3 %. ŘO předpokládá, že naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. Závazek je 14. Dne 14. 12. 

2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 14. 

26.01.00 

Core 31 výstup 

Počet projektů 

zaměřených na 

ochranu proti 

povodním nebo 

lesním požárům, 

případně na další 

ochranná opatření 

počet 
IS Ž/P příp. IS 

ŘO 

Dosažená 0 0 0 9 10 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 0 0 9 10 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9 9 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění cílové hodnoty indikátoru 111 %. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 9. 

36.01.00 

Core 23 výstup 

Počet podpořených 

projektů zvyšující 

kapacitu pro výrobu 

energie z 

počet IS Ž/P 
Dosažená 0 0 0 10 12 12 N/A 12 

Výchozí 0 0 0 0 10 12 N/A 0 
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Kód NČI 

Kód 

EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová hodnota 

2015 
Celkem 

obnovitelných zdrojů Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 11 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 109 %.  Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 11. 

36.30.00 

výstup 

Počet podpořených 

projektů zaměřených 

na snižování 

energetické náročnosti 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 10 12 12 N/A 12 

Výchozí 0 0 0 0 10 12 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11 11 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 109 %. Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 5 na 11. 

36.03.00 

Core 24 

výstup 

Zvýšení kapacit na 

výrobu energie 

z obnovitelných 

zdrojů 

MW IS ŘO 

Dosažená 0 0 0,03 0,24 0,49 0,84 N/A 0,84 

Výchozí 0 0 0 0,03 0,24 0,49 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,6 0,6 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplnění cílové hodnoty u ukončených projektů 140 %, tj. nárůst oproti roku 2011 o 58 %. Plnění indikátoru je bez rizika.. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2013, generováno k 1. 3. 2013 

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 typu „Počet projektů…“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních zprávách za rok 

2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již 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, že: 

 u indikátorů PO2 není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění 

přibližuje). 
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3.2.1.2 Kvalitativní analýza  

 

K 4. 1. 2013 se v PO2 uskutečnily celkem 4 výzvy v oblasti podpory 2.1 a 2 výzvy v oblasti 

podpory 2.2. V roce 2012 byla vyhlášena a ukončena koncem roku 2012 jedna výzva v oblasti 

podpory 2.1.  
 

V PO2 předloženo:  

 k 4. 1. 2013 128 projektů o objemu 147,32 mil. € (3,7 mld. Kč, tj. převis nad alokací 

PO2 po revizi č. 4 o 179,87 %), z toho 107 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém 

objemu dotace 130,13 mil. € (3,27 mld. Kč) a 21 projektů v oblasti podpory 2.2 o 

celkovém objemu dotace 17,19 mil. € (432,21 mil. Kč), 

 v roce 2012 bylo celkem předloženo 25 projektů o celkovém objemu dotace 17,36 

mil. € (435,84 mld. Kč)  

 

V PO2 smlouvy podepsány (viz tabulka níže): 

 k 4. 1. 2013 na 46 projektů o celkovém objemu 69,56 mil. € (1,75 mld. Kč, tj. 85 % 

alokace osy), z toho 34 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém objemu 57,79 mil. 

€ (1,45 mld. Kč) a 12 projektů v oblasti podpory 2.2 o celkovém objemu 11,77 mil. € 

(295,90 mil. Kč, tj. naplnění alokace podpory), 

 v roce 2012 nedošlo v této ose k uzavření nové smlouvy o spolufinancování.  

 

V PO2 ukončeno: 

 k 4. 1. 2013 celkem 42 projektů (z toho 36 ukončeno i finančně - oproti konci roku 

2011 jde o nárůst o 7 projektů) o objemu dotace 56,99 mil. € (1,43 mld. Kč, 

tj. 69,58 % alokace PO2). Z toho 30 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém 

objemu dotace 47,22 mil. € (1,19 mld. Kč, tj. 64,88 % alokace oblasti podpory 2.1) a 

12 projektů v oblasti podpory 2.2 o celkovém objemu dotace 9,77 mil. € (245,55 mil. 

Kč). 

 v roce 2012 nebyla uzavřena žádná smlouva o financování. 

 

Ukončené projekty v oblasti podpory 2.1 v roce 2012: Park Hrušov II., Břevnovský klášter - 

rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady  

 

Ukončené projekty v oblasti podpory 2.2 v roce 2012: nebyl ukončen žádný projekt. 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů bylo u těchto projektů ke konci roku 2012 revitalizováno 

přes 1822 metrů vodních toků, postaveno 650 metrů protihlukových zdí, chráněno proti 

povodním území o rozloze 2 mil. m
2
, vybudováno 52 tepelných čerpadel a solárních 

systémů, zvýšena kapacita na výrobu obnovitelných zdrojů energie o 0,84 MW (nárůst 

oproti konci roku 2011 o 0,35 MW), zatepleno 12 objektů s ekologickým vytápěním, 

vytvořeno 17 objektů využívající obnovitelné zdroje energie. 
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Tabulka 18: Informace o finančním pokroku v roce 2012 v PO2 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 2 81,90 0,00 0,00 2,73 3,34 17,19 20,99 

Oblast podpory 2.1 72,78 0,00 0,00 2,73 3,76 13,66 18,77 

Oblast podpory 2.2 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 38,67 

Zdroj: MSC2007,  za rok 2012,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

 

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO2 došlo v průběhu roku 2012 k proplacení 

2,73 mil. € (68,63 mil. Kč). Kumulativně k 4. 1. 2013 bylo proplaceno 49,65 mil. € 

(1,29 mld. Kč).  

Certifikováno bylo k 4. 1. 2013 celkem 31,46 % alokace PO2 (nárůst oproti roku 2011 o cca 

19,73 %).  

 

Tabulka 19: Kumulativní finanční pokrok k 4. 1. 2013 v PO2  

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 2 81,90 69,56 84,92 49,65 60,63 25,76 31,46 

Oblast podpory 2.1 72,78 57,79 79,40 43,37 59,59 22,24 30,55 

Oblast podpory 2.2 9,12 11,77 129,03 6,28 68,89 3,53 38,67 

Zdroj: MSC2007,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

první až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  
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Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

Poznámka č. 3:  

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

v rámci oblasti podpory 2.2 jsou v převážné většině financovány formou ex-ante, avšak u tohoto typu plateb 

dochází povětšinou k nedočerpání závazku vyplývajícího z uzavřené smlouvy.  

 

Graf 10: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 2 kumulativně 

 

Zdroj: MSC2007,  k 4. 1. 2013, použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ 

 

 

Souhrnně k PO2 k 4. 1. 2012: 

 nasmlouváno 85 % alokace PO2 (pokles oproti roku 2011 způsoben navýšením 

alokace v rámci revize č. 4), 

 proplaceno 61 % alokace PO2 (pokles oproti roku 2011 způsoben navýšením alokace 

v rámci revize č. 4), 

 certifikováno 32 % alokace PO2. 

 

.V PO2 bylo vyřazeno ze 128 předložených projektů: 

 11,7 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  

 31 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP, 

 0,02 % projektů bylo staženo žadatelem (jen v oblasti podpory 2.1). 
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Důvody vyřazení jsou uvedeny rovněž v kapitole 2.3.6.  

 

Typu žadatelů v prioritní ose 2 znázorňují následující grafy.  

 

Graf 11: Typy žadatelů v oblasti podpory 2.1  

 

Zdroj: Monit7+, k 4. 1. 2013 

 

Graf 12: Typy žadatelů v oblasti podpory 2.2  

 

Zdroj: Monit7+, k 4. 1. 2013 

 

 



  

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 70 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

Příklady projektů předložených v prioritní ose 2 
 

1) Název projektu: Břevnovský klášter - rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady (oblast 

podpory 2.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/2.1.00/22221 

Příjemce: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově 

Období realizace: říjen 2009 – březen 2012 

Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány 

Celkové výdaje: 83,27 mil. Kč (3,31 mil. EUR)   

Celkové způsobilé výdaje: 76,71 mil. Kč (3,05 mil. EUR)  

Podpora EU: 58,69 mil. Kč (2,33 mil. EUR)  

Podpora SR: 5,17 mil. Kč (0,20 mil. EUR)  

Podpora KR: 5,17 mil. Kč (0,20 mil. EUR)  

Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy, kurz 25,14 CZK/EUR 

Cíl projektu:   

 revitalizace historicky cenného areálu  

 zkvalitnění městského prostředí  

 zlepšení nabídky vhodného prostředí pro odpočinek 

Popis aktivit projektu:  
Klášterní zahrada je součástí Břevnovského kláštera, který je Národní kulturní památkou a 

jednou z nejvýznamnějších barokních staveb v České republice. 

V rámci projektu došlo k revitalizaci klášterní zahrady do původní podoby, včetně 

rekonstrukce zahradních zdí, teras a historických staveb (Oranžerie, zahradní gloriet Josefka, 

parter se sochou Jana Nepomuckého). Barokní oranžerie, zřícená v 50. letech 20. století, byla 

opětovně postavena podle vzoru jejího stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Ve vstupním 

nádvoří kláštera se zpřístupnil parter se sochou sv. Jana  Nepomuckého, kde je u terasové zdi 

vytvořena klidová zóna s lavičkami. Území prošlo také terénními úpravami včetně výsadby 

nové zeleně, byly provedeny i bezbariérové úpravy zahrady.  

Klášterní zahrada nabízí svým návštěvníkům klidné místo pro setkávání a odpočinek.   
Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy. 

Foto: 

Před realizací:                                                      Po realizaci:      

        
Zdroj: ŘO OPPK 
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2) Název projektu: Žofín – tepelné čerpadlo (oblast podpory 2.2) 

Registrační číslo: CZ.2.16/2.2.00/22193 

Příjemce: Městská část Praha 1 

Období realizace: duben 2009 – květen 2011 

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno  

Celkové výdaje: 10,67 mil. Kč (0,42 mil. EUR)   

Celkové způsobilé výdaje: 10,28 mil. Kč (0,40 mil. EUR)  

Podpora EU: 8,74 mil. Kč (0,34 mil. EUR)  

Podpora SR: 0,77 mil. Kč (0,030 mil. EUR)  

Podpora KR: 0 mil. Kč (0 mil. EUR)  

Partner: České vysoké učení technické 

Pozn.: fin. částky – údaje ze Smlouvy, kurz 25,14 CZK/EUR 

Cíl projektu:   

 Snížení energetické náročnosti provozu budovy 

 Omezení závislosti na vnějších dodávkách energií 

 Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie 

 Zkvalitnění životního prostředí 

Popis aktivit projektu:  
Předmětem projektu byla instalace nových zdrojů energie – tepelných čerpadel, které 

využívají obnovitelnou energii. Po předcházejících technických měření byla v paláci Žofín 

pro vytápění a chlazení sálů instalována tepelná čerpadla (voda-voda). Unikátní technické 

řešení využívá průsakovou vodu Vltavy z vyvrtaných studní. 

Projekt ukazuje možnosti využití moderní technologie v historické, památkově chráněné 

budově v centru Prahy. Novorenesanční palác Žofín slouží jako místo pro důležitá 

společenská setkání, kongresy, koncerty apod. 

Cílové skupiny projektu: hl. město Praha, městská část Praha 1, obyvatelé hl. města Prahy, 

návštěvníci Prahy  

 

Po realizaci:                                                  

       

Zdroj: foto ŘO OPPK 



  

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 72 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

3.2.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ  

 

V rámci realizace prioritní osy se neobjevily žádné závažné problémy s plněním cílů prioritní 

osy, čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. PO2 je specifická 

značným převisem poptávky. U indikátorů není zatím problém s naplňováním cílových 

hodnot. 

 

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ 

Hlavním cílem prioritní osy 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním 

využitím 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 a středních podniků. 

Cílem oblasti podpory 3.1 je zdokonalit inovační infrastrukturu na území města umožňující 

vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje, posílit spolupráci mezi základnou výzkumu 

a vývoje a ostatními (uživatelskými) 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;  

Na podporu rozvoje výzkumu a vývoje je určeno před i po schválení revize č. 4 ze strany EK 

přibližně 25,54 % celkových prostředků OPPK, tj. 72,47 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 3.2 je zlepšit a rozšířit nabídku služeb 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 služeb zaměřených na podporu vyhledávání vhodných komerčně využitelných 

výstupů VaV;  

 rozvoj nových informačních a komunikačních služeb v oblasti cestovního ruchu. 

Na podporu podnikatelského prostředí je určeno před i po schválení revize č. 4 ze strany EK 

přibližně 0,71 % celkových prostředků OPPK, tj. 2,02 mil. €. 

Cílem oblasti podpory 3.3 je zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, 

zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní a sociální péče, kulturní, apod. 

Podporovanými aktivitami jsou vybrané činnosti v rámci  klasifikace ekonomických činností 

(CZ – NACE). Na podporu rozvoje malých a středních podniků je určeno před schválením 

revize č. 4 ze strany EK přibližně 9,05 % celkových prostředků OPPK, tj. 25,64 mil. €. Po 

schválení revize č. 4 ze strany EK to bude přibližně 7,38 % celkových prostředků OPPK, tj. 

20,94 mil. €.
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3.3.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

 

3.3.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 20: Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 
Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

11.03.00 

Core 6  

výsledek 

Počet nově 

vytvořených 

pracovních míst, 

zaměstnanci VaV - 

celkem 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 1 2,5 27,15 N/A 27,15 

Výchozí 19889, 

resp.0 
0 0 0 1 2,5 N/A 

19889, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
19974, 

resp.85 

19974, 

resp.85 

Komentář: Ukončené projekty nebo projekty v realizaci se schválenou monitorovací zprávou k 28. 2. 2013 vytvořily 27,15 pracovního místa ve výzkumu a vývoji (nárůst oproti roku 2011 je o 

25 míst. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo projektů v realizaci byl k 28. 2. 2013 celkem 109 % cílové hodnoty, tj. 93 pracovních míst. Plnění indikátoru je prozatím rizikové. ŘO 

předpokládá, že bude naplněn. Tento indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Dne 14. 12. 2011 schváleno snížení cílové hodnoty ze 110 na 85. 

38.21.01 

výsledek 

Objem tržeb za prodej 

vlastních výrobků a 

služeb podpořených 

MSP - růst tržeb v % 

% IS Ž/P 

Dosažená 100 100 100 100 100 125 N/A 125 

Výchozí 100 100 100 100 100 100 N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 120 120 

Komentář: Indikátor je naplňován, s ohledem na definici, až po ukončení projektu, resp. během fáze udržitelnosti projektu (jde o sledování 3letého období udržitelnosti od ukončení realizace 

projektu). Naplnění cílové hodnoty je bez rizika. Naplnění cíle je závislé na tom, jaký bude vývoj projektů v průběhu fáze udržitelnosti. Tento indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 

3.3. 

38.02.00 

Core 8 výsledek 

Počet podpořených 

nově založených 

MSP 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 0 0 6 N/A 6 

Výchozí 0 0 0 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 
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Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

Komentář: V oblasti podpory 3.1 je u projektů v realizaci nebo s podepsanou smlouvou závazek ve výši 30. Naplnění cílové hodnoty je prozatím rizikové, plnění cílové hodnoty je 30 %. 

Indikátor je plněn v průběhu udržitelnosti projektu. 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 

Dosažená 0 0 3 4 7 17 N/A 17 

Výchozí 0 0 0 3 4 7 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplňování indikátoru bez rizika. Závazek je 51. Cílová hodnota je plněna zatím na 85 %. Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Dne 14. 12. 2011 

schváleno navýšení cílové hodnoty ze 3 na 20. 

11.05.15 

výstup 

Počet nových nebo 

modernizovaných 

kapacit pro výzkum a 

vývoj 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 2 7 N/A 7 

Výchozí 0 0 0 0 0 2 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 7 7 

Komentář: K 28. 2. 2013 je naplňování indikátoru 100 %.  Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v realizaci je 19 kapacit. Naplnění indikátoru je bez rizika.  

11.05.14 

výstup 

Plocha nových nebo 

modernizovaných 

kapacit - celkem 

m2 IS ŘO 

Dosažená 0 0 1038 2784,8 11851,6 17616,5 N/A 17616,5 

Výchozí 0 0 0 1038 2784,8 11851,6 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15000 15000 

Komentář: K 28. 2. 2013 byla cílová hodnota indikátoru naplněna ze 117 %. Oproti roku 2011 došlo k navýšení plochy o cca 5765 m2. Závazek je 20753m2. Naplnění indikátoru je bez rizika. 

Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 9 500 na 15 000 m2. 
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Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

11.05.11 

výstup 

Zrekonstruované, 

rozšířené a nově 

vybudované kapacity 

- pro výzkum a vývoj 

m2 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 624,7 1352,7 3802,1 7383,6 N/A 7383,6 

Výchozí 0 0 0 624,7 1352,7 3802,1 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6000 6000 

Komentář: K 28. 2. 2013 byla cílová hodnota indikátoru naplněna na 123 %. Oproti roku 2011 došlo k navýšení plochy o cca 3581 m2. Závazek je 8388 m2. Naplnění indikátoru je bez rizika. 

Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 2500 na 6000 m2. 

11.05.13 

výstup 

Plocha nových nebo 

modernizovaných 

kapacit - ostatní 

m2 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 413,4 1432,1 8049,5 10232,9 N/A 10232,9 

Výchozí 0 0 0 413,4 1432,1 8049,5 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 9000 9000 

Komentář: K 28. 2. 2013 bylo naplnění cílové hodnoty 114 %. Oproti roku 2011 došlo k navýšení plochy o cca 2183 m2. Závazek je 12364 m2. Naplnění indikátoru je bez rizika. Tento indikátor 

je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Dne 14. 12. 2011 schváleno navýšení cílové hodnoty z 7000 na 9000 m2. 

11.02.00 

Core 5  

výstup 

Počet projektů na 

kooperaci mezi 

podniky a 

výzkumnými 

institucemi 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 1 3 3 6 N/A 6 

Výchozí 0 0 0 1 3 3 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: K 28. 2. 2013 bylo naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 40 %. Indikátor je naplňován až s ukončením projektu. Závazek z projektů s podepsanou smlouvou nebo v 

realizaci je 12. Plnění indikátoru je prozatím rizikové. ŘO předpokládá, že dojde k naplnění. Dne 14. 12. 2011 schváleno snížení cílové hodnoty z 25 na 15. 
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Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

38.01.00 

Core 7 

výstup 

Počet projektů na 

podporu MSP 
počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 24 57 85 90 N/A 90 

Výchozí 0 0 0 24 57 85 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Komentář:. K 28. 2. 2013 bylo naplnění cílové hodnoty z ukončených projektů 90 %, tj. nárůst oproti roku 2011 o 5 %. Indikátor naplňován až s ukončením projektu. Závazek 

je 96. Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo z důvodu, že budou ještě vyhlášeny výzvy na podporu MSP.  

38.01.01 

výstup 

Počet projektů na 

podporu MSP v 

oblasti ICT 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 4 16 22 N/A 22 

Výchozí 0 0 0 0 4 16 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: K 28. 2. 2013 byla cílová hodnota naplněna ze 146 %. Plnění indikátoru je bez rizika. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2013, generováno k 1. 3. 2013 

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 typu „Počet projektů…“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních zprávách za rok 

2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již od stavu P45 Projekt v realizaci. Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 
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Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 3 (dále PO3) plyne, že: 

 u většiny indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (většina indikátorů 

již naplnila cílovou hodnotu nebo se k naplnění přibližuje), 

 rizikové indikátory: 11.03.00 (Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a 

vývoji (po dobu pěti let od zahájení realizace projektu),11.02.00 (Počet projektů na 

kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi) a 38.02.00 (Počet podpořených 

nově založených MSP). ŘO předpokládá, že cílové hodnoty budou naplněny. Blíže viz 

výše uvedená tabulka. 

 

3.3.1.2 Kvalitativní analýza 

 

K 4. 1. 2013 se v PO3 uskutečnily celkem 4 výzvy v oblasti podpory 3.1, 2 výzvy v oblasti 

podpory 3.2 a 3 výzvy v oblasti podpory 3.3. Koncem roku 2012 došlo k vyhlášení výzvy 

v oblasti podpory 3.1 (ukončení koncem ledna 2013), počátkem roku 2013 vyhlášena výzva 

v oblasti podpory 3.3. 

 

V PO3 předloženo: 

  k 4. 1. 2013 511 projektů (stejně jako v roce 2011) o objemu 280,76 mil. € (7,06 mld. 

Kč, tj. převis nad alokací PO3 o 294,2 %), z toho 139 projektů v oblasti podpory 3.1 

o celkovém objemu 210,63 mil. € (5,3 mld. Kč),  22 projektů v oblasti podpory 3.2 o 

celkovém objemu 8,18 mil. € (205,66 mil. Kč) a 350 projektů v oblasti podpory 3.3 o 

celkovém objemu dotace 61,95 mil. € (1,56 mld. Kč), 

 v roce 2012 nebyl předložen žádný projekt. 

V PO3 smlouvy podepsány (blíže tabulky viz níže): 

 k 4. 1. 2013 na 138 projektů o celkovém objemu 85,09 mil. € (2,14 mld. Kč) tj. 89 % 

alokace PO3), z toho 41 projektů v oblasti podpory 3.1 o celkovém objemu 65,26 mil. 

€ (1,64 mld. Kč), 4 projektů v oblasti podpory 3.2 o celkovém objemu 2,14 mil. € 

(53,80 mil. Kč) a 93 projektů v oblasti podpory 3.3 o celkovém objemu 17,70 mil. € 

(444,98 mil. Kč) 

 v roce 2012 došlo k uzavření 8 smluv v oblasti podpory 3.1. 

V PO3 ukončeno:  

 k 4. 1. 2012 bylo ukončeno 116 projektů (z toho 105 ukončeno i finančně, což je 

nárůst oproti konci roku 2011 o 20 projektů) o celkovém objemu dotace 50,38 mil. € 

(1,27 mld. Kč, tj. nárůst z 31,42 % v roce 2011 na 52,80 % alokace PO3 ke konci roku 

2012). Z toho ukončeno 25 projektů v oblasti podpory 3.1 o celkovém objemu dotace 

31,97 mil. € (803,82 mil. Kč, tj. 44 % alokace oblasti podpory), 4 projekty v oblasti 

podpory 3.2 o celkovém objemu 2,08 mil. € (52,19 mil. Kč, tj. 100 % alokace oblasti 

podpory) a 87 projektů v oblasti podpory 3.3 o celkovém objemu dotace 16,33 mil. € 

(410,63 mil. Kč, tj. 78 % alokace oblasti podpory); 

 v roce 2012 došlo k nárůstu počtu finančně ukončených projektů o 20 (v roce 2011 

finančně ukončeno 85 projektů). 

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.1 v roce 2012: např. Centrum aplikované 

bioimplantologie, Centrum molekulárních interakcí v biomedicíně, Laboratoř pro výzkum 

nádorů trávicího ústrojí, Vybudování Centra fetální medicíny, Modernizace vybavení pro 
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výzkum rostlin jako zdroje zdravotnicky využitelných látek, Modernizace vybavení pro 

proteomiku, metabolomiku a imunomonitoring výzkumných laboratoří ÚHKT atd.. 

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.2 v roce 2012: žádné projekty.  

Ukončené projekty v oblasti podpory 3.3 v roce 2012: např. Revitalizace Hotelu JUNIOR 

Praha, Automatizace procesů elektroniky (VaV), Rozšíření výroby Český šperk a design atd. 

Z hlediska plnění hodnot indikátorů byla v PO3 vytvořena plocha nových nebo 

modernizovaných kapacit vědy a výzkumu, laboratoře přes 7000 m
2
 (2násobný nárůst 

oproti konci roku 2011), pořízeno přes 600 strojů/technologií ve vědě a výzkumu, 

vytvořeno 27 pracovních míst (závazek z projektů ke konci roku 2012 byl 93 míst), 

podpořeno 90 projektů na podporu malých a středních podnikatelů, vytvořeno 17 

licencí, patentů,know-how apod. 

Tabulka 21: Informace o finančním pokroku za rok 2012 v PO3 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 3 95,43 6,05 6,34 19,41 20,34 21,25 22,27 

Oblast podpory 3.1 72,47 6,05 8,35 17,26 23,81 14,99 20,69 

Oblast podpory 3.2 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 17,87 

Oblast podpory 3.3 20,94 0,00 0,00 2,15 10,27 5,90 28,17 

Zdroj: MSC2007,  za rok 2012,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO3 došlo v průběhu roku 2012 k nárůstu v objemu 

proplacených prostředků o 19,41 mil. €. Kumulativně k 4. 1. 2013 bylo proplaceno 

55,43 mil. € (1,39 mld. Kč).  

Certifikováno bylo celkem 26,30 % alokace PO3, což je nárůst oproti roku 2011 o cca 22,5 

% alokace PO3. 
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Tabulka 22: Kumulativní finanční pokrok k 4. 1. 2013 v PO3  

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované prostředky 

předložené EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 3 95,43 85,09 89,17 55,43 58,08 25,09 26,30 

Oblast podpory 3.1 72,47 65,26 90,04 40,27 55,56 17,57 24,24 

Oblast podpory 3.2 2,02 2,14 106,03 1,91 94,89 1,63 80,84 

Oblast podpory 3.3 20,94 17,70 84,53 13,24 63,25 5,90 28,17 

Zdroj: MSC2007,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

první až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

Poznámka č. 3 k tabulce 22: 

Vysvětlení převisu objemu zasmluvněných prostředků nad alokací oblasti podpory 3.2: faktorem ovlivňujícím 

výši hodnoty je zahrnutí vlastního veřejného zdroje do finančních částek uvedených v tabulce a použitý kurz. 

 

Graf 13: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 3 kumulativně 

 

Zdroj: MSC2007, k 4. 1. 2013, použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€. 
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Souhrnně k PO3 k 4. 1. 2013: 

 nasmlouváno 89 % alokace PO3 (nedošlo reálně ke změně), 

 proplaceno 58 % alokace PO3  

 certifikováno 26 % alokace PO3 (tj. nárůst oproti roku 2011 o 22 %). 

 

V PO3 bylo vyřazeno z 511 předložených projektů: 

 28 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  

 38,9 % projektů nedosáhlo limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP,  

 0,06 % projektů bylo staženo žadatelem. 

Důvody vyřazení jsou rozebrány rovněž v kapitole 2.3.  

 

Z hlediska typu žadatelů v oblasti podpory 3.1 a 3.2 byly nejčastějšími žadateli vysoké 

školy, Akademie věd ČR a podnikatelské subjekty (viz grafy níže). V oblasti podpory 3.3 byli 

malí a střední podnikatelé jediní možní žadatelé. 

 

Graf 14: Typy žadatelů v oblasti podpory 3.1  

 

Zdroj: Monit7+, k 4. 1. 2013 

 



    

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 81 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

Graf 15: Typy žadatelů v oblasti podpory 3.2 

 

  Zdroj: Monit7+, k 4. 1. 2013 

 

Příklady projektů předložených do prioritní oblasti 3 

 
1)Název projektu: Vybudování Centra fetální medicíny (oblast podpory 3.1) 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.1.00/24015 

Příjemce: Ústav pro péči o matku a dítě 

Období realizace: prosinec 2010 – květen 2012 

Aktuální stav projektu: financování projektu ukončeno 

Celkové způsobilé výdaje: 60,57 mil. Kč (2,51 mil. EUR) 

Podpora EU: 51.89 mil. Kč (2,06 mil. EUR) 

Podpora SR: 4,54 mil. Kč (0,18 mil. EUR) 

Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

Projekt se týká pořízení 14 technologických celků (přístrojů, nástrojových soustav a 

technologií) a provedení nezbytných stavebních prací v podobě rekonstrukce novorozenecké 

OPN, kde se bude nacházet významná část výzkumné činnosti týkající se fetální medicíny. 

Projekt je zaměřen na zavedení nových technologií do praxe, současně sleduje další výzkum v 

dané oblasti a výzkumně-technologický růst žadatele. Projekt má celospolečenský význam se 

zaměřením na zdravotní stránku - uvedením nových léčebných metod založených na fetální 

medicíně do klinické praxe. 

Popis aktivit projektu:  
Nákup technologie (např. endoskopická soustava k provádění fetální chirurgie, high-endový 

multioborový ultrazvukový diagnostický přístroj, laserový přístroj atd.) 

Rekonstrukce novorozeneckého odd. OPN 

Cílové skupiny projektu: výzkumní pracovníci, odborná veřejnost, obyvatelstvo 
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Foto: 

Po realizaci: 

     

Zdroj: foto ŘO OPPK 

                                                                                

2) Název projektu: Modernizace inovace technologie výroby (oblast podpory 3.3) 

Registrační číslo: CZ.2.16/3.3.00/25134 

Příjemce: Lifefood Czech Republic s.r.o. 

Období realizace: červen 2010 – říjen 2011 

Aktuální stav projektu: výdaje projektu certifikovány 

Celkové způsobilé výdaje: 5,6 mil. Kč (0,22 mil. EUR) 

Podpora EU: 4,07 mil. Kč (0,16 mil. EUR) 

Podpora SR: 0,36 mil. Kč (0,01 mil. EUR) 

Pozn.: uvedeny údaje ze Smlouvy 

Cíl projektu:   

 příjemce se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních sušenek a krekrů bez využití 

chemických, konzervačních látek a sladidel. Podporou rozvoje společnosti dojde k 

podpoře ekonomického rozvoje oblasti a vytvoření počtu 6 nových pracovních míst. 

 nová technologie, kterou doposud společnost nedisponovala, bude mít značný vliv na 

celkovou inovaci výroby. Dojde k jejímu rozšíření o nové produkty, které doposud 

nemohly být na stávajících strojích vyráběny. Navíc dojde i ke zkvalitnění stávajících 

produktů. 

Popis aktivit projektu:  

 Předmětem projektu je modernizace a inovace technologického vybavení (např. 

dvoukomorový chladící box, balící stroj vertikální, balící stroj, kutr potravinářský atd.) 

 Pořízení této technologie zvýší objem výroby, její kvalitu a umožní výrobu dalších 

typů výrobků. 

Cílové skupiny projektu: žadatel, zákazníci 
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Foto: 

Po realizaci: 

 

     

Zdroj: foto ŘO OPPK 

3.3.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ  

 

Oblast podpory 3.1  
Problémy s naplněním/přeplněním indikátorů ŘO vyřešil takto: 

 v rámci 8. výzvy byl pro všechny předložené projekty povinný indikátor 11.02.00 

„Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi“ a indikátor 

11.03.00 „Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji“. 

 v rámci revize schválené v prosinci 2011 byly hodnoty obou výše uvedených 

indikátorů sníženy (blíže viz kapitola Informace o věcném a finančním pokroku 

prioritní osy této výroční zprávy). 

 u indikátoru 11.05.11, 13.23.00 a 11.05.14 došlo k navýšení cílové hodnoty. 

 

Oblasti podpory 3.2  
Nejsou problémy v souvislosti s realizací schválených projektů. Prostředky z této oblasti 

realokovány do jiných oblastí v rámce revize proběhlé v roce 2011. 

 

V oblasti podpory 3.3 byla v srpnu 2012 ze strany PCO částečně spuštěna refundace a 

certifikace finančních prostředků pro 5. výzvu. Důvodem pozastavení v roce 2011 byly nálezy 

auditu systému č. PAS/9/2010 „Ověření spolehlivosti řídících a kontrolních systémů – klíčové 

prvky OPPK“, který odhalil pochybení v oblasti podpory 3.3.  

Opatření:  

ŘO provedl kompletní kontrolu všech schválených projektů oblasti podpory 3.3.. Výsledky 

z tohoto procesu kontroly byly zpracovány do tzv. dílčích zápisů a současně byl zpracován 

závěrečný protokol z kontroly. Závěrečný protokol z kontroly byl PCO předán v lednu 2012. 

ŘO jednotlivá nalezená zjištění řeší postupně případ od případu v rámci procesu 

nesrovnalostí. Neoprávněně poskytnuté prostředky jsou vymáhány zpět. 
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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 OPPK.  

 

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 OPPK, životního prostředí a dalších souvisejících 

oblastí;  

 odměňování pracovníků podílejících se na zajišťování OPPK 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 OPPK, který bude kompatibilní 

s národním monitorovacím systémem apod. 

Na osu je určeno přibližně 2,74 % celkových prostředků OPPK, tj. 7,78 mil. €
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3.4.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.4.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 23: Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 

Kód NČI 

Kód EU/Lisabon 

Typ indikátoru 

Název indikátoru Měrná jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cílová 

hodnota 

2015 

Celkem 

48.01.00 

výsledek 

Počet podpořených 

projektů 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 0 1 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 0 0 1 N/A 0 

Plánovaná4 N/A N/A N/A N/A N/A NÁ 2 2 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika.   

48.11.00 

výstup 

Počet 

uskutečněných 

školení seminářů, 

workshopů, 

konferencí a ostatní 

podobné aktivity 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 10 32 49 49 88 N/A 88 

Výchozí 0 0 10 32 49 49 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 79 79 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika.  

48.19.00 

výstup 

Počet proškolených 

osob 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 250 757 1097 1097 1542 N/A 1542 

Výchozí 0 0 250 757 1097 1097 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1500 1500 

Komentář: Plnění indikátoru je bez rizika. 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, stav k 28. 2. 2013, generováno k 1. 3. 2013 
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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 typu 

„Počet projektů…“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních 

zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již 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, že: 

 u indikátorů PO4 není problém s naplňováním cílových hodnot.  

3.4.1.2 Kvalitativní analýza  

V rámci PO4 probíhá průběžná výzva. Byly předloženy a schváleny 2 projekty v rámci PO4.  

Projekt Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010 byl ukončen k 31. 12. 2010. Projekt 

Technická pomoc OPPK 2011 – 2015 byl zahájen 1. 1. 2011. 

Tabulka 24: Informace o finančním pokroku v roce 2012 v PO4 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované 

prostředky předložené 

EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 4 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, za rok 2012,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

šesté až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 
 

Z níže uvedené tabulky je patrné, že: 

• kumulativně k 4. 1.2013 bylo proplaceno 4,40 mil. € (110,76 mil. Kč)  

• v roce 2011 nedošlo k navýšení počtu podaných žádostí, nebyla uzavřena žádná nová 

smlouva 

• v roce 2012 byl vložen do souhrnných žádostí projekt „Technická pomoc OPPK na 

období 2008 – 2010“; prostředky v souhrnných žádostech zaúčtovaných PCO jsou k datu 

tvorby této zprávy v objemu 1,94 mil. € (48,96 mil. Kč) 

• certifikovány nebyly prozatím žádné celkové veřejné způsobilé výdaje 
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Tabulka 25: Kumulativní finanční pokrok k 4. 1. 2013 v PO4 

Operační 

program/oblast 

podpory 

Alokace 

2007 – 

2013* 

Prostředky kryté 

Smlouvou/dodatkem** 

Proplacené prostředky 

příjemcům*** 

Certifikované 

prostředky předložené 

EK 

mil. € mil. € % mil. € % mil. € % 

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

Prioritní osa 4  7,78 8,69**** 111,73 4,40 56,57 0,00 0,00 

Zdroj: MSC2007, Monit7+, k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 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 předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci 

první až osmé certifikace. (Tyto prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 25,14 CZK/€, 

prostředky jsou přepočítané kurzem ke dni zaúčtování do systému IS Viola).  

* Ve sloupci „Alokace 2007-2013“ jsou alokace, které byly schváleny monitorovacím výborem dne 26. 11. 2012 

v rámci revize č. 4. Tato revize ke dni zpracování této zprávy nebyla schválena od EK.  

Poznámka č. 2: Za účelem upřesnění finančního monitoringu a přesnějšího vykazování stavu čerpání finančních 

prostředků došlo ze strany MMR ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ a „Proplacené prostředky 

příjemcům (včetně záloh)“ v průběhu měsíce června 2012 ke změně metodiky načítání dat. 

**Ve sloupci „Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem“ jsou obsaženy všechny projekty od podpisu smlouvy, a to 

bez  nedokončených/stažených po podpisu smlouvy (toto je rozdíl oproti datům ve Výroční zprávě za rok 2011, 

data tedy nelze srovnávat mezi těmito zprávami). 

***Data, uvedená ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ v rámci Výroční zprávy za rok 2011 a této 

zprávy, nelze porovnávat (z tohoto důvodu jsou v tabulce za rok 2012 uvedeny proplacené veřejné prostředky, 

které eviduje ŘO v rámci svých statistik). 

Poznámka č. 3:  

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

nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl dočerpán a nedočerpaná částka byla převedena a 

započítána do navazujícího druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a druhého projektu v reálu 

nepřevýší 7,78 mil. €. 
 

Graf 16: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 4 kumulativně 

 
Zdroj: MSC2007,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ 
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Souhrnně pokrok k PO4 k 4. 1. 2013: 

 nasmlouvána celá alokace PO4,  

 proplaceno 57 % alokace PO4  

 
Poznámka ke grafu č. 16: Částka dle uzavřených smluv ve výši 8,69 mil. EUR přesahuje celkovou alokaci 2007-

2013, tj. částku 7,78 mil. EUR. Ve skutečnosti se však nejedná o „přezávazkování“, protože první projekt nebyl 

zcela dočerpán a nedočerpaná částka byla započítána do druhého projektu, takže v součtu čerpání prvního a 

druhého projektu v reálu nepřevýší 7,78 mil. EUR. 

 

3.4.2 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

ŘO OPPK neidentifikoval žádné závažné problémy v realizaci prioritní osy 4.  

 

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. € (celkové veřejné zdroje), což činí 2,74 % OPPK.  

 

5.1 PROJEKT TECHNICKÉ POMOCI 

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). Délka realizace projektu je 

55 měsíců, byl zahájen 1. 1. 2011.  

 

Tabulka 26: 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 služby 
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 
0,52 

5. Personální zabezpečení pro zajištění činností řídícího orgánu OPPK 2,86 

Celkem 5,66 

Zdroj: ŘO OPPK,  k 4. 1. 2013,  použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ 
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V roce 2012 byly v rámci projektu realizovány konkrétní aktivity uvedené v následující 

tabulce. 

 

Tabulka 27: Realizované aktivity projektu „Technická pomoc OPPK na období 2011 – 2015“ 

v roce 2011 a 2012 – plnění projektu 

Č. aktivity Popis realizace etapy/dílčí aktivity 

Výdaje na uvedené 

aktivity v roce 2011 

Výdaje na uvedené 

aktivity v roce 2012 

v € v % v € v % 

1. 
Expertní posudky 1., 2., 4., 5., 7., 8. a 9. výzvy a právní 

poradenství 
79 882,44 5,75 125 730,24 8,78 

2. 

Evaluace komunikačních a propagačních aktivit, technická 

podpora, technické vybavení a zabezpečení, inzerce v 

periodikách 

12 323,89 3,07  62 691,05 15,14 

3. 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK (společnost Tesco 

SW), provoz www prezentací, IS Ginis, T-mobile – internetové 

připojení, správa domény prahafondy.eu, praha-fondy.eu, 

program ISIR Monitor pro monitoring insolvenčních řízení 

29 884,37 7,04 31 175,13 7,12 

4. 

Vzdělávání  - výuka AJ pro zaměstnance, předplatné odborných 

výukových časopisů, semináře, konference, celkové náklady 

agendy týkající se SMV, náklady na representaci 

28 977,56 5,78 67 758,95 13,10 

5. 

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, dále pak 

pracovníků na DPČ a DPP podílející se na zabezpečení a 

realizaci programového období OPPK 

546 451,36 19,66 594 114,05 20,74 

Celkem v € 697 517,62 12,69 881 469,42 15,56 

Zdroj: ŘO OPPK, použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€  

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabulce obsahují skutečně proplacené výdaje za rok 2011 a rok 2012.  

 

Největší nárůst čerpání byl především v subprojektu č. 2 (Publicita programu, propagace, 

komunikace, technické zabezpečení) a to především z důvodu uskutečnění geocatchingové 

soutěže a komunikační kampaně s cílem zviditelnit výsledky a důležitost operačních 

programů OPPA a OPPK. V rámci subprojektu č. 1 (právní poradenství, expertízy, evaluace a 

analýzy, posuzování projektů, právní a ekonomické služby) probíhá 9. výzva v oblasti 

podpory 1.1. a očekává se i nadále kontinuální čerpání. 

 

Tabulka 28: Realizované aktivity projektu „Technická pomoc OPPK na období 2011 – 2015“  

– plnění projektu kumulativně let 

Název/dílčí aktivity 
Popis realizace etapy/dílčí 

aktivity  

Výdaje na 
uvedené 
činnosti 
celkem  

(v €) 

Čerpání ke 
konci sled. 

období 
kumulativně  

(v € ) 

Vyčerpané výdaje 
- podíl na celk. 

rozpočtu aktivity 
(v %) 

Provádění poradenství, 
expertíz, evaluací a 
analýz, posuzování 
projektů, právní a 
ekonomické služby 

expertní posudky v rámci 
1.,2.,4.,5.,8.,9.výzvy OP PK; 
právní poradenství; 
vypracované analýzy 

1 431 980,91 208 059,36 14,53 
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Název/dílčí aktivity 
Popis realizace etapy/dílčí 

aktivity  

Výdaje na 
uvedené 
činnosti 
celkem  

(v €) 

Čerpání ke 
konci sled. 

období 
kumulativně  

(v € ) 

Vyčerpané výdaje 
- podíl na celk. 

rozpočtu aktivity 
(v %) 

Publicita programu, 
propagace, komunikace, 
technické zabezpečení 

Celková organizace 
geocachingové soutěže; 
komunikační kampaň, technické 
vybavení a zabezpečení 

414 280,03 75 392,44 18,19 

Pořízení, instalace, 
provoz a propojení 
informačních systémů 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT 
pro OPPK -základní provozní 
podpora; dále konzultace, 
správa a optimalizace 
systému,vedení elektronických 
šablon; služby a provoz www 
prezentací; provoz internetové 
domény www.oppk.cz; IS Ginis 

437 549,72 61 892,43 14,15 

Vzdělávání, organizace a 
technická podpora 
jednání pracovních 
skupin, komisí a 
Společného 
monitorovacího výboru 

Poplatky za školení, konference 
a semináře a další zvyšování 
kvalifikace zaměstnanců; výuka 
AJ pro zaměstnance; 
předplatné časopisu; celkové 
náklady na SMV – tlumočení, 
pronájem techniky, překlady 
prezentací, zajištění 
občerstvení  

517 104,22 97 624,02 18,88 

Personální zabezpečení 
pro zajištění činností 
řídícího orgánu OPPK 

Měsíční mzdy 
systematizovaných pracovníků 
a zaměstnanců prostřednictvím 
outsourcingu, pracovníků na 
DPČ a DPP podílejících se na 
zabezpečení, fungování, chodu 
a realizaci programového 
období OP PK 

2 863 961,81 1 157 302,40 40,41 

Celkem v Kč  5 664 876,69  1 600 270,65 28,25 

Zdroj: ŘO OPPK, k 31.12.2012, použit měnový kurz ve výši 25,14 CZK/€ 
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5.2 ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

V roce 2012 bylo v rámci ŘO na implementaci OPPK vyčleněno 25 pracovních pozic 

placených z technické pomoci (jedná se o systemizovaná místa, outsourcing, DPČ/DPP). ŘO 

využívá k personálnímu posílení celkem 3 outsourcované zaměstnance. Dalších 1,5 

pracovního úvazku je placeno z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

Finanční útvar a Pověřený auditní subjekt zahrnuje celkem 7 pracovních míst (placeny 

rovněž z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy). Z toho 5 pracovních míst tvoří Odbor rozpočtu 

a Odbor účetnictví Magistrátu hl. m. Prahy a 2 pracovní místa Pověřený auditní subjekt.  

 

Celkově se na implementaci programu podílí 30 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky), tj. 

včetně zaměstnanců Pověřeného auditního subjektu a finančního útvaru Magistrátu hl. m. 

Prahy. V druhém pololetí roku 2012 došlo k poklesu administrativní kapacity o 2 pracovní 

úvazky.  

 

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: 

- vstupní vzdělávání (§ 19 zák. č. 312/2002 Sb.), 

- průběžné vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců MHMP (odborné + 

jazykové, distanční studium). 

Vzdělávání zaměstnanců ŘO bylo v roce 2012 zajišťováno v rámci PO4, prostřednictvím 

aktivity č. 4 „Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin, komisí 

a Společného monitorovacího výboru“. 

 

5.4 STUDIE/METODIKY ŘO  

ŘO si v průběhu roku 2012 nechal zpracovat evaluaci „Evaluace realizace Operačního 

programu Praha – Konkurenceschopnost“. Závěry evaluace viz kapitola 2.7.2. 

 

6. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA       

V průběhu roku 2012 byla uskutečněna řada aktivit souvisejících s propagací jak samotného 

OPPK za účelem zvýšení obecného povědomí o tomto operačním programu, tak s propagací 

jednotlivých vyhlášených výzev.  

Pro detailnější seznámení potenciálních žadatelů s náplní jednotlivých výzev pořádal ŘO řadu 

workshopů a seminářů. 

6.1 KOMUNIKAČNÍ PLÁN  

Na webových stránkách OPPK byly průběžně zveřejňovány aktuality týkající se programu, 

včetně seznamu úspěšných příjemců v sekci Projekty. Pro zvýšení povědomí o možnostech 

předkládat projekty v rámci výzev byly využity 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. 
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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 2012. Plnění 

komunikačního plánu je sledováno prostřednictvím monitorovacích ukazatelů. Plánované 

hodnoty jsou za celé období 2007 - 2013 a pro programy OPPK a OPPA  dohromady. 

 

Tabulka 29: Monitorovací indikátory výstupů Komunikačního plánu  k 31. 12. 2012 

Nástroj 

komunikace 
Výstupový indikátor 

Dosažená hodnota 

kumulativně 
Z toho OPPK 

Plánovaná 

hodnota 

On-line 

komunikace 

Počet databází 2 1 2 

Počet publikovaných článků 4271 114 200 

Počet publikovaných dokumentů 234 101 10 

Přímá 

komunikace 

Počet zorganizovaných seminářů a 

školení 
197 48 70 

Počet konzultovaných žádostí o 

podporu 
2 524 987 1 500 

Mediální 

komunikace 

Počet inzerátů 29 19 14 

Počet vytvořených billboardů a 

plakátů 
20 11 7 

Počet vydaných tiskových zpráv 72 31 28 

Počet uspořádaných konferencí (akcí 

pro širokou veřejnost)2 
11 N/A 14 

Propagační 

předměty a 

informační 

letáky 

Počet typů vyrobených propagačních 

předmětů a letáků 
149 55 20 

Publikační 

činnost 

Počet vydaných informačních brožur 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 627 142 N/A 400 000 

Počet registrovaných uživatelů 4 974 N/A 600 

Počet stažení dokumentů N/A N/A3 3 000 

Přímá 

komunikace 

Počet účastníků 6 436 1 161 1 400 

Míra úspěšnosti konzultovaných 

žádostí v rámci výběrového procesu4 
62% 34% 50 % 

Mediální 

komunikace 
Počet zveřejnění inzerátů 60 39 70 
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Nástroj 

komunikace 
Výstupový indikátor 

Dosažená hodnota 

kumulativně 
Z toho OPPK 

Plánovaná 

hodnota 

Počet instalování billboardů a plakátů 

na veřejných místech 
1 319 81 70 

Počet publikovaných textů s tématem 

OPPA/OPPK 
1 760 939 500 

Počet účastníků tiskových konferencí 

z řad mediální veřejnosti 
35 N/A 70 

Propagační 

předměty a 

informační 

letáky 

Počet distribuovaných propagačních 

předmětů a letáků 
41 161 18 182 7 000 

Publikační 

činnost 

Počet distribuovaných informačních 

brožur 
10 341 4 070 1 400 

Počet distribuovaných příruček či 

manuálů 
2 405 0 1 500 

Počet distribuovaných zpráv a studií 0 0 200 

Zdroj: Statistiky ŘO, k 31.12.2012 
Poznámky: 
1  Změněna metodika počítání článků, nyní eviduje 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. Výjimku tvoří rok 2011, kdy ŘO uspořádal 2 samostatné tiskové konference, které jsou 

v tomto indikátoru zahrnuty. 
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 bylo v roce 2012 vydáno celkem 6 tiskových 

zpráv, které informovaly především o vyhlášení 9. – 12. výzvy a schválení projektů Radou a 

Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na 

jejichž základě pak byly publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPK.  

V roce 2012 vyšlo v tisku a v internetových médiích na téma OPPK 204 článků 

(Zdroj Monitoring tisku Newton media). 

 

Inzeráty 

V souvislosti s vyhlášením nových výzev pro podání projektových žádostí byly v roce 2012 

zveřejněny 2 inzeráty informující potenciální žadatele o možnostech žádat o podporu. 

Inzeráty byly zveřejněny v Deníku Metro, konkrétně 19. září 2012 a 28. listopadu 2012. 
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Publikace a propagační předměty 

V roce 2012 průběžně probíhala distribuce informačních materiálů (brožury 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. 

Operační program byl prezentován na volnočasovém festivalu LadronkaFest 2012, kde bylo 

rozdáno přibližně 300 ks publikací. Propagační předměty byly na LadronkaFestu součástí 

výher pro účastníky různých soutěží. 

 

Pravidelná výroční akce (hlavní komunikační aktivita) 

Ve sledovaném období byla ukončena hlavní komunikační aktivita pro rok 2011, kterou byla 

geocachingová soutěž. Cílem soutěže bylo seznámit širokou veřejnost s realizovanými 

projekty z obou operačních programů pro Prahu. Soutěž probíhala od 22. 12. 2011 do 

29. 2. 2012. Soutěžící hledali 6 kešek umístěných v pražských zahradách, jejichž revitalizace 

byla financována z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. V keškách bylo 

6 otázek týkajících se projektů podpořených z Operačního programu Praha Adaptabilita. 

Pravidla soutěže, GPS souřadnice umístění kešek, seznam cen a nápovědy k otázkám byly 

umístěny na webu www.prahafondy.eu. Soutěže se zúčastnilo celkově 89 soutěžících, z nichž 

bylo v měsíci březnu vylosováno za účastni notáře 10 výherců. Těmto výhercům byly ceny 

předány v Brožíkově síni Staroměstské radnice za účasti médií. 

 

Hlavní komunikační aktivitou pro rok 2012 byla komunikační kampaň, jejíž součástí bylo 

vytvoření nového vizuálu a sloganu. Tato nová kreativa bude využívána i v budoucnu. 

Cílem kampaně bylo opět seznámit širokou veřejnost s přínosy strukturálních fondů 

demonstrovanými na konkrétních realizovaných projektech z obou pražských operačních 

programů.  

 

Kampaň byla rozdělena na 2 částí: 

 

1. ATL komunikace (nadlinková komunikace – masmédia) 

V rámci této části kampaně byla využita outdoorová média, konkrétně se jednalo 

o 200 polepů tramvají (QS polep venkovní, částečný), 400 rámečků v tramvajích, 

300 rámečků v metru a 150 citylight vitrín. Bylo také vytvořeno několik on-line bannerů, 

které byly umístěny na webových portálech www.novinky.cz, www.aktualne.cz, 

www.denik.cz, www.tyden.cz a www.businesscenter.cz, které představují jedny 

z nejnavštěvovanějších webových stránek v České republice. 

Poslední část ATL kampaně tvořila prezentace vytvořená na LCD obrazovky umístěné ve 

Škodově paláci (sídle Řídicího orgánu OPPA a OPPK). Tato prezentace byla také promítána 

na eventech (plazma na pódiu), o kterých je zmínka níže v části BTL komunikace. 

 

2. BTL komunikace (podlinková komunikace – nemasová forma komunikace) 

Součástí BTL komunikace byla realizace 3 eventů, konkrétně šlo o zábavná dětská odpoledne 

uskutečněná v místě realizace podpořených projektů. Pro účastníky byl připraven bohatý 

zábavný program plný soutěží a her. O doprovodnou zábavu se postaralo vystoupení 

teenagerovské skupiny 5Angels. Dále vystoupila písničkářka Karolína Kamberská a Vojta 

Lavička se svou skupinou Gypsy Spirit. Během akcí byly distribuovány tiskoviny týkající 

se problematiky strukturálních fondů a také spousta propagačních předmětů, které 

představovaly výhry v rámci různých soutěží. 

http://www.prahafondy.eu/
http://www.novinky.cz/
http://www.aktualne.cz/
http://www.denik.cz/
http://www.tyden.cz/
http://www.businesscenter.cz/
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V rámci BTL kampaně bylo také vydáno několik PR článků, které opět informovaly 

o celkovém přínosu pražských operačních programů pro širokou veřejnost. 

 

Poslední část BTL komunikace představovalo vytvoření prezentačních panelů, které byly 

umístěny vždy po dobu 14 dnů na frekventovaném místě v hlavním městě Praze (forma 

putovní výstavy). Hlavním cílem této komunikační aktivity bylo opět představení konkrétních 

realizovaných projektů OPPA a OPPK široké veřejnosti. Tato část hlavní komunikační 

aktivity byla ukončena v polovině ledna 2013. 

 

Ukázky kampaně (polep tramvaje, rámečky v metru): 

       
Zdroj: foto ŘO 

 

Prezentační panely, ukázka plakátu: 

               
Zdroj: foto ŘO 
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6.2 INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky www.oppk.cz byly do ostrého provozu spuštěny v lednu 2008. Nový vizuální 

styl stránek byl nasazen od dubna 2009. Na rozvoji webových stránek se stále pracuje. Cílem 

ŘO je nyní pravidelně přizpůsobovat webovou prezentaci pro širokou laickou veřejnost.  

 

Tabulka 30: Statistika využití webových stránek v roce 2012 

Měsíc 
Počet 

návštěv 

Počet unikátních 

návštěv 

Průměrný počet návštěv na 1 

návštěvníka 

Počet zobrazených 

stránek 

Leden 10 119 5 946 4,64 46 958 

Únor 8 415 5 041 4,62 38 838 

Březen 8 723 4 810 4,66 40 617 

Duben 8 551 4 606 4,65 39 738 

Květen 10 568 5 390 5,10 53 886 

Červen 10 686 6 330 4,29 45 809 

Červenec 9 171 4 862 4,73 43 358 

Srpen 6 856 3 633 4,96 34 030 

Září 8 431 4 376 4,45 37 531 

Říjen 12 543 5 543 4,60 57 687 

Listopad 14 548 7 429 4,76 69 228 

Prosinec 11 483 5 598 4,71 54 062 

Celkem 120 094 49 227 4,68 561 742 

Zdroj: statistika ŘO OPPK 

 

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty, byly a jsou průběžně zveřejňovány 

aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační 

číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu.  

Aktuální seznam příjemců je zveřejněn v sekci Dokumenty: 

http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html. 

Ve sledovaném roce vnikla nová sekce věnující se přípravám na nové programové období 

2014 – 2020 (název sekce Budoucnost 2014+). Dále byla upravena sekce Dokumenty – pro 

zvýšení přehlednosti této sekce byly založeny dílčí podsekce, které by měly návštěvníkům 

webových stránek ulehčit orientaci. 

 

6.3 SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KONFERENCE 

Po vyhlášení 10. a 11. výzvy k předkládání projektů v programu OPPK proběhly semináře 

pro žadatele.  

Účastníkům byly poskytnuty  informace k  přípravě  projektových   žádostí   (zaměření oblastí 

podpory, podmínky daných výzev, struktura a obsah žádosti, způsobilost nákladů atd.). 

Semináře  byly tématicky rozdělené dle oblastí podpory jednotlivých prioritních os. Celkem 

se tak v roce 2012 uskutečnily 2 semináře, které navštívilo 35 zájemců.  

 

V roce 2012 se uskutečnily 2 workshopy pro úspěšné příjemce, které navštívilo 48 

zájemců. V rámci semináře se účastníci seznámili zejména s problematikou hlášení změn 

v projektu, zajištění publicity, náležitostmi týkajícími se elektronických monitorovacích 

http://www.oppk.cz/
http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/dokumenty.html
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zpráv, vyplňování žádostí o platbu, problematikou nesrovnalostí, dodržování pravidel při 

zadávacím řízení na dodavatele apod. Workshopů se zúčastnilo celkem 48 osob. 

 

6.4 KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V průběhu celého roku 2012 probíhaly konzultace projektových záměrů s veřejností, 

ať již osobní, písemnou nebo telefonickou formou. Zástupci oddělení, kteří administrují 

projekty OPPK, absolvovali cca 51 osobních konzultací projektových záměrů s potenciálními 

žadateli. Dotazy se týkaly nejčastěji specifických problémů jako způsobilosti výdajů, souladu 

obsahu projektu s cíli a typy podporovaných aktivit OPPK apod. 
 



  

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 98 (celkem 103) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2012  

7. REJSTŘÍK DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ  

 

7.1 DOKUMENTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 

- SMLOUVA O ZALOŽENÍ 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 

soudržnosti 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 soudržnosti 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 soudržnosti 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 soudržnosti 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: Uživatelská 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 

Celkové způsobilé veřejné 

finanční prostředky 
Součet podílu dotace a vlastních veřejných zdrojů 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí  

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

Dotace 
Součet podílu EU (příspěvek společenství), státního rozpočtu a kraje, tj. Prahy. Jde o částku 

bez vlastního zdroje. 

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 

HMP Hlavní město Praha 

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 

MSP Malé a střední firmy 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOM - MMR Národní orgán pro koordinaci 

NNO Nestátní nezisková organizace 
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Zkratka / anglický 

ekvivalent (je-li užíván) 
Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

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 

Vlastní zdroj 

Jde o vlastní zdroje veřejné a soukromé, tj. o spolufinancování projektu. Veřejnými 

vlastními zdroji jsou myšleny finanční prostředky z rozpočtu kraje, jiné národní veřejné 

prostředky, finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu obce. 

Výroční zpráva Výroční zpráva OPPK 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
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