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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Váţení čtenáři, 

 

máte před sebou Výroční zprávu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

za rok 2008. Rádi bychom Vás jejím prostřednictvím informovali o všem důleţitém, co se 

během roku 2008 v rámci operačního programu realizovalo a předkládáme Vám souhrnnou 

zprávu o provádění programu a také přehled o průběhu výzvy, která byla vyhlášena koncem roku 

2008 a jejich výsledcích. 

Výroční zpráva obsahuje informace o regionu Praha a OPPK, přehled o provádění 

programu, informuje o věcném a finančním pokroku v realizaci programu, o výsledcích 

dosaţených během první výzvy v jednotlivých oblastech podpory a prioritních osách. 

 Pozitivní zkušeností za rok 2008 je zejména velká poptávka po podpoře z OPPK, 

která svědčí o dobré informovanosti potencionálních příjemců o tomto operačním programu. 

Dá se přitom očekávat, ţe poptávka po podpoře z OPPK bude v dalších výzvách 

přinejmenším obdobná a nejspíše bude ještě vzrůstat. Čerpání finanční alokace programu se 

daří  a bude vyčerpáno dle plánu.  

Výroční zpráva obsahuje i příklady úspěšných a zajímavých projektů, které uţ byly 

dokončeny nebo se právě realizují a dobře ukazují efektivní a účelné vyuţití evropských 

peněz v praxi, kde se s jejich výsledky můţe setkat běţný občan ve svém kaţdodenním 

ţivotě. 

V roce 2008 se programu Praha  - Konkurenceschopnost dařilo naplňovat všechny 

stanovené cíle a nedošlo k ţádným komplikacím, které by narušily jeho realizaci. A proto 

bych tímto chtěla poděkovat všem, kdo se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho 

bezproblémovou implementaci.  

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

2008. 

 

 

 

Markéta Reedová  

Náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro otevřenou veřejnou správu, 

zahraniční vztahy a čerpání financí z fondů Evropské unie. Působnost v 

oblasti vztahů hlavního města Prahy se zahraničními městy, 

problematiky Evropské unie. V oblasti protikorupční: příprava a 

realizace protikorupční politiky, dodrţování zákona o střetu zájmů, 

kontrola vyřizování stíţností. 
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MANAŢERSKÉ 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 

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

dostupnosti dopravou a Vyváţený rozvoj území. 

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

cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyváţený rozvoj 

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

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

socioekonomických, kulturních, vzdělávacích, výzkumných a inovačních aktivit. 

Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole 

členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, zkvalitněním 

městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních sluţeb a rozvinutím 

inovačního potenciálu města. 

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

informačním systémem, který je základním nástrojem pro administraci projektů. Dále byly 

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

zpracování Výroční zprávy byl dokument Zpráva o realizaci programu OPPK, ve kterém jsou 

detailně zpracována data a informace o pokroku k 31. říjnu 2008 .  

V rámci OPPK byla v roce 2008 naplánována a vyhlášena 1. výzva pro předkládání ţádostí 

v rámci všech oblastí podpory. Koncem roku 2008 došlo k uzavírání smluv s úspěšnými 

příjemci projektů schválených Zastupitelstvem hlavního města Prahy v červnu a září 2008. 

Podrobnější popis provádění prioritních os a oblastí podpory je obsahem kapitoly 3. 

Vzhledem k relativně krátkému období konkrétní realizace projektů v rámci programu a 

vzhledem ke skutečnosti, ţe projekty určené pro podporu z OPPK byly schváleny převáţně aţ 

v září 2008, je u některých oblastí Výroční zprávy za rok 2008 obtíţné hodnotit dosavadní 

výsledky. Jde především o oblast plnění indikátorů na úrovni jednotlivých prioritních os. Do 

konce roku 2008 byly finančně ukončeny jen 3 projekty z  61 schválených. Ostatní projekty 

budou fyzicky i finančně ukončeny během roku 2009 a 2010. V OPPK je maximální délka 

realizace projektů 30 měsíců. Přesto lze na základě dosavadního průběhu administrace OPPK 

učinit některé dílčí závěry. 

Pozitivní zkušeností je zejména velká poptávka po podpoře z OPPK. Míra poptávky se sice 

liší dle jednotlivých oblastí podpory, ovšem to je logicky zapříčiněno rozdílnými 

podporovanými aktivitami a téţ rozdílným typem podporovaných ţadatelů.  

Druhá výzva OPPK  byla vyhlášena od 14. ledna 2009. Kvalita předkládaných projektů je 

rozdílná. Lze však konstatovat, ţe projekty, které získaly podporu, byly velmi kvalitní a 

podporu z OPPK získaly oprávněně.  

Dílčím problémem, který se vyskytl při posuzování projektů, byla nedostatečná opatrnost 

ţadatelů při tvorbě projektů z hlediska posuzování veřejné podpory a souladu s pravidly 

veřejné podpory. Ačkoliv byli ţadatelé opakovaně upozorňováni na problematiku veřejné 

podpory, přesto určitá část ţádostí musela být vyřazena právě z důvodu tohoto problému a to 
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jiţ v rámci kontroly formálního posouzení projektů. Tato skutečnost vychází z toho, ţe se 

jedná o institut, který do této doby nebyl posuzován v takovém rozsahu. Při posuzování 

projektů se jeví velmi obtíţný výklad a zejména aplikace pravidel veřejné podpory s 

konkrétními dopady a důsledky. Během budoucích výzev bude ze strany řídícího orgánu 

kladen ještě vyšší důraz na problematiku veřejné podpory a to zejména formou seminářů pro 

potencionální ţadatele a následně i prostřednictvím konzultací konkrétních projektů.  

Rozhodnutím MMR o poskytnutí dotace na rok 2008 bylo OPPK přidělena částka 9,58 mil. 

EUR jako podíl EU, 0,84 mil. EUR jako podíl SR a Usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy 

0,84 mil. EUR jako podíl hl. města Prahy. Tato dotace byla na základě skutečného čerpání ke 

konci roku 2008 upravena Rozhodnutím o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008. 

Upravená (sníţená) výše poskytnuté dotace tak v konečném důsledku činila pro rok 2008   

8,89 mil. EUR jako podíl EU, 0,78 mil. EUR jako podíl SR a 0,78 mil. EUR jako podíl hl. 

města Prahy. Pro potřeby této výroční zprávy je částka dotace pro rok 2008 totoţná s částkou 

vycházející z Rozhodnutí o změně rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2008.  

Z hlediska predikce čerpání OPPK řídící orgán předpokládá, ţe s ohledem na postupující  

realizaci projektů předloţených během 1.výzvy, bude přibliţně v polovině  roku 2009 čerpání 

alokace 2007 ve výši 90% a nebude ohroţeno plnění pravidla n+3/n+2. 

V rámci prioritní osy 4 Technické pomoc, byl v roce 2008 schválen Zastupitelstvem 

hl.m.Prahy projekt Technické pomoci na období 2008-2010. Blíţe viz kapitola 3.4.  

Ke sledování administrace projektů i programu slouţí monitorovací informační systém, který 

je koncipován jako celek vzájemně komunikujících informačních systémů o třech základních 

úrovních. Úroveň centrální a řídící představuje IS MSC2007, úroveň pro řízení a administraci 

projektů jednotlivých řídících orgánů představuje IS Monit7+ a pro podporu výkonných 

funkcí a komunikace mezi ţadateli a řídícím orgánem slouţí IS Benefit7. V průběhu roku 

pokračovala úprava funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci řídícího orgánu OPPK 

a poskytovatelem IS.  

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

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

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

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

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

(dostupnost klíčových sluţeb, prostředí města, inovace a podnikání). Globálním cílem OPPA 

je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů 

a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny. Prioritními osami programu OPPA jsou 

Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Podpora vstupu na trh práce a Modernizace 

počátečního vzdělávání. 

O průběhu realizace OPPK jsou dvakrát ročně informováni členové Společného 

monitorovacího výboru OPPA a OPPK, který se v roce 2008 sešel dne 4. června a 3. prosince 

2008 na svém druhém a třetím zasedání. Řídící orgán informoval Společný monitorovací 

výbor o pokroku programu zejména v podobě Výroční zprávy za rok 2007 a Zprávy o 

realizaci k 31. říjnu 2008, které výbor schválil.  

Pro oblast informování a publicity slouţí Komunikační akční plán operačních programů Praha 

– Adaptabilita a Praha – Konkurenceschopnost. Komunikační plán byl po předloţení 

Společnému monitorovacímu výboru a následném schválení Radou hlavního města Prahy 
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zaslán Evropské Komisi dne 3. dubna 2008. Evropskou Komisí byl schválen 26. srpna 2008. 

Oblasti monitorování se podrobně věnuje kapitola 2.7.  

Data uvedená v této zprávě jsou platná k 31. prosinci 2008 a k výpočtu relevantních 

finančních ukazatelů byl pouţit kurz 26,630 Kč/€, doporučený Národním orgánem pro 

koordinaci. 
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1. IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Operační program 

Dotčený cíl: 
Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

Dotčená způsobilá oblast: NUTS 2: Praha CZ01 

Programové období: 2007 - 2013 

Číslo programu (CCI): 2007CZ162PO001 

Název programu: 
Operační program Praha - 

Konkurenceschopnost 

Základní finanční rámec OPPK 
Celková alokace: 276 395 300 EUR 

z toho podíl EU: 234 936 005 EUR 

Výroční zpráva o 

provádění 

Zpráva za rok: 2008 

Datum schválení  monitorovacím 

výborem: 
3. června 2009 

 

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

konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

prostřednictvím OPPK. Operační program Praha – Konkurenceschopnost byl připravován 

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

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

národními a evropskými předpisy. 

 

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

 

Zdroj: ÚRM, MMR, Eurostat  
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1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

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

nemůţe čerpat podporu v rámci cíle EU Konvergence. Na základě doporučení Evropské 

komise (EK) a v souladu s následujícími nařízeními se zaměřila na podporu v rámci cíle EU 

Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Praha je rovnoměrně obklopena regionem 

Střední Čechy a rozkládá se na 496 km
2
, coţ představuje 0,6 % území ČR. V Praze ţije 

1 181 610 trvale bydlících osob (statistika ČSÚ k 1. 1. 2006), tedy 11,5 % obyvatel republiky. 

Vytvářený hrubý domácí produkt (HDP) v regionu Praha se blíţí 25 % celostátního objemu 

(23 % v roce 2004) a na jeho území se realizuje více neţ jedna pětina všech investic ČR. 

V přepočtu na jednoho obyvatele překračuje objem HDP v Praze (31 893 v paritě kupní síly, 

tzv. Purchasing power parity, v trţních cenách) více neţ dvojnásobně průměr ČR (201,8 % v 

roce 2004). Charakteristickým znakem vývoje ekonomiky Prahy je dlouhodobé posilování 

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

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

a především odvětví komerčních sluţeb, které tvoří více neţ pětinu hrubé přidané hodnoty 

ekonomiky hlavního města. Podíly terciárních odvětví z pohledu zaměstnanosti jsou obdobné. 

Převáţná část sluţeb prošla výrazným vývojem jejich věcné nabídky, organizační i vlastnické 

struktury i hmotné základny. Například vznik nákupních center, převáţně se zahraničním 

kapitálem, vytvořil zcela novou kvalitativní nabídku, někdy však ohroţující existenci menších 

obchodních jednotek. Dostatek pracovních příleţitostí je důvodem dosavadní nízké míry 

nezaměstnanosti, která v uplynulém období jen výjimečně překročila 4 %. Problémem Prahy 

je však dlouhodobá (trvající déle neţ 1 rok) a opakovaná nezaměstnanost. Praha dlouhodobě 

patří z hlediska ţivotního prostředí a nadměrného hluku k nejvíce poškozeným regionům ČR. 

Kvalitu městského prostředí v Praze sniţuje řada neudrţovaných, nevyuţívaných nebo 

nevhodně vyuţitých ploch tzv. brownfields, zejména v kdysi tradičních průmyslových 

čtvrtích, ve vnitřním městě i na jeho okrajích. 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost představuje hlavní programový dokument, 

určující priority regionu pro čerpání SF EU v programovém období 2007–2013. Tento 

program vychází z platných strategických a programových materiálů kraje, jako jsou 

Strategický plán hl. m. Prahy a další sektorové či průřezové koncepční materiály. Strategický 

plán mimo jiné určuje i strategii rozvoje regionu soudrţnosti Praha a byl výchozím 

koncepčním dokumentem při přípravě jednotných programových dokumentů pro období 

2004-06 a operačních programů pro období 2007-13. Aktualizovaný Strategický plán hl. m. 

Prahy (ASP) byl schválen usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008.  

Je členěn do 8 kapitol, z toho 2 kapitoly jsou nové - Praha v nové Evropě  a Bezpečnost. Na 

ASP bude navazovat Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-

2015, který bude obsahovat hlavní úkoly (prioritní projekty, programy atd.) pro město. OPPK 

je v souladu se zákonem č. 138/2006 Sb., novelizující zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 

regionálního rozvoje.  

Operační program Praha - Konkurenceschopnost kromě uvedených podkladových materiálů 

regionální úrovně zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné 

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

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

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

definice hlavních priorit ČR a EU na následující programové období specifikují „dělbu“ 

prioritních oblastí mezi jednotlivé tematické a regionální operační programy, a další 
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metodické či pracovní podklady. OPPK se podílí na naplnění cílů NSRR ČR 2007-2013, 

zejména v oblastech Konkurenceschopný podnikatelský sektor, Podpora kapacit vědy a 

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

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

Zlepšení dostupnosti dopravou a Vyváţený rozvoj území. 

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

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

Základních rozvojových cílů bude dosaţeno prostřednictvím stimulace místních rozvojových 

faktorů, zaváděním inovativních přístupů v regionálním rozvoji, posilováním sociální 

soudrţnosti a zvýšením kvality široce chápaného ţivotního prostředí.  

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

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

roku 2005. 

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

ekonomice, byl zásadním podkladem strategie operačního programu také projekt BRIS (šlo o 

Regionální inovační strategie pro Prahu). 

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

potenciálně nejdynamičtější a konkurenceschopnost města nejvíce podporující prvky uvedené 

strategické vize: 

 udrţitelný rozvoj, kvalitní prostředí města, 

 dobrá dostupnost dopravních sluţeb, 

 dobrá dostupnost telekomunikačních sluţeb, 

 rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – vyuţití inovačního potenciálu Prahy, 

 podpora rozvoje podnikání. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

programů na úrovni implementace spočívá v koordinaci vyhlašování výzev k předkládání 

projektů a snaha po maximální podobnosti jednotlivých dokumentů OPPK a OPPA (např.: 

proces administrace projektů apod.), tak aby ţadatel měl k dispozici kompletní informace pro 

svoje investiční i neinvestiční projektové záměry. Ţadatelé jsou během workshopů 

informováni o příleţitosti předloţit vzdělávací projekt financovaný z OPPA navazující na 

investiční projekt OPPK. Návaznost je očekávána zvláště mezi oblastí podpory 3.1 „Rozvoj 

inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“; oblastí 

podpory 3.3 „Rozvoj malých a středních podniků” OPPK a prioiritní osou 1 “Podpora rozvoje 

znalostní ekonomiky” a prioritní osou 2 “Podpora vstupu na trh práce” OPPA. 
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Celková alokace programu je cca 276,4 mil. EUR. Největší podíl finančních prostředků je 

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

následující tabulka.  

Tabulka 1: Finanční prostředky dle prioritních os/oblastí podpory v € 

Zdroj: ŘO OPPK, MSC2007, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

č. Název prioritní osy / oblast podpory 
Podíl na 
prioritní 

ose 

Podíl na 
programu 

EU 
Národní zdroje 

celkem 

 
 

Celkové zdroje 

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

1.1. 
Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy  

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

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

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

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

2.2. 
Úsporné a udržitelné využívání energií a 
přírodních zdrojů  

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

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

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

64,86% 22,70% 53 332 822,50 9 411 674,56 62 744 497,05 

3.2. 
Podpora příznivého podnikatelského 
prostředí 

12,28% 4,30% 10 097 549,49 1 781 920,50 11 879 469,99 

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

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

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

1.2.1  GLOBÁLNÍ CÍL 

Globálním cílem OPPK je zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako dynamické metropole 

členské země EU prostřednictvím odstranění rozvojových bariér a slabin regionu, 

zkvalitněním městského prostředí, zlepšením dostupnosti dopravních a telekomunikačních 

sluţeb a rozvinutím inovačního potenciálu města. 

1.2.2  SPECIFICKÉ CÍLE 

Odpovídající specifické cíle byly stanoveny na základě dříve zpracovaných regionálních 

dokumentů: 

1. Zlepšení dostupnosti dopravních a telekomunikačních sluţeb  

2. Zkvalitnění ţivotního prostředí 

 

Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním vyuţitím jejího inovačního 

potenciálu. 

Obrázek 2: Struktura cílů a prioritních os OPPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŘO OPPK 
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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 
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU  
 

Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu. Podrobnosti k nim jsou 

uvedeny v následujících kapitolách. 

 

7. 1. 2008  1. písemná procedura per rollam SMV (schválení kritérií pro výběr projektů 

technické pomoci OPPK a kritérií formálního posouzení pro individuální 

projekty OPPK 

 

9.1.2008  vyhlášení 1. výzvy OPPK pro všechny oblasti podpory   

 

8. 2. 2008  ukončení příjmu projektů v oblasti podpory 1.1 

 

31. 3. 2008 ukončení příjmu projektů v oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3  

 

3. 4. 2008  odeslání Komunikačního plánu OPPA a OPPK do EK  

 

4. 6. 2008  2. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK  

 

24. 6. 2008 odeslání Výroční zprávy za rok 2007 OPPK do EK 

 

19. 6. 2008 schválení projektů oblasti podpory 1.1 Zastupitelstvem HMP (Usnesení ZHMP 

č. 18/45)  

 

26. 8. 2008 schválení Komunikačního plánu OPPA a OPPK od EK 

 

18. 9. 2008  schválení projektů oblasti podpory 1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 Zastupitelstvem HMP 

(usnesení ZHMP č. 19/62) 

 

1. 10. 2008 3. písemná procedura per rollam SMV (schválení kritérií pro výběr 

individuálních projektů OPPK) 

 

15. 10. 2008 odeslání Řídicích a kontrolních systémů OPPK do EK  

 

15. 10. 2008 schválení Výroční zprávy za rok 2007 EK  

 

22. 10. 2008 konference Úspěšně realizované projekty z prostředků Evropské unie, 

příleţitost pro Prahu a Střední Čechy   

 

30. 10.2008 schválení projektu Technické pomoci OPPK na období 2008 - 2010 (usnesení 

ZHMP č. 20/69) 

 

3. 12. 2008 3. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK 
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2.1 DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 

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

operačního programu, byla vytvořena na základě Metodiky pro přípravu programových 

dokumentů pro období 2007–2013 (MMR, verze únor 2006) s následným přihlédnutím 

k Národnímu číselníku indikátorů pro programovací období 2007–2013 (MMR, verze květen 

2006, která je ze strany MMR pravidelně aktualizována). V úvahu byla brána téţ dostupnost 

údajů a poznatky z přípravy a implementace JPD 2. Hodnoty indikátorů, zejména cílové, jsou 

výsledkem analýzy charakteristik potenciálních významných projektů, propočtů nákladů na 

příslušnou oblast podpory a měrných nákladů obdobných typů projektů. 

Jelikoţ OPPK byl schválen EK dne 21. 12. 2007 a během roku 2008 bylo ukončeno minimum 

projektů (projekty podané v rámci první výzvy OPPK byly schváleny v červnu a září 2008), je 

věcný pokrok operačního programu k 31.12.2008 minimální. Informace i indikátorech dle 

prioritních os blíţe viz kapitola 3 věnovaná provádění jednotlivých prioritních os. 

Jak na úrovni globálních a specifických cílů, tak na úrovni prioritních os OPPK, byla soustava 

indikátorů vytvořena na základě Metodiky pro přípravu programových dokumentů pro období 

2007 – 2013 s následným přihlédnutím k Národnímu číselníku indikátorů pro programové 

období 2007–2013. V úvahu byla brána téţ dostupnost údajů a poznatky z přípravy a 

implementace Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu NUTS 2 hl. m. Prahy 

(pro období 2004 – 2006).  

Ve 4. čtvrtletí 2008 zahájil NOK jednání s  řídícími orgány operačních programů pro období 

2007 – 2013 o modifikaci a optimalizaci Národního číselníku indikátorů. Na základě těchto 

jednání byly definovány nutné změny v kódech, názvech i definicích některých indikátorů. 

Pro sledování věcného pokroku indikátorů v informačním systému (dále IS) bylo potřeba 

definovat do IS koncepci agregace indikátorů, kterou připravil NOK ve spolupráci 

s poskytovatelem IS a jednotlivými řídícími orgány. Koncepce spolu se zapracováním 

konkrétních změn indikátorů, na kterých se dohodl NOK s jednotlivými řídicími orgány 

v průběhu 1. čtvrtletí 2009, se plánují k zapracování počátkem druhého čtvrtletí 2009. 
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Tabulka 2: Přehled indikátorů OPPK  

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

32.01.00 

Lisabon 

dopad 

Regionální HDP 
na obyvatele 
v PPS za hl. m. 
Prahu 

 

Parita 
kupní síly 

ČSÚ 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí
 

31893 N/A N/A 31893 

Plánovaná
1
 

N/A N/A 42500 42500 

07.03.00 

dopad 

Pracovní místa v 
regionu (počet) 

počet ČSÚ    

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 780000 N/A N/A 780000 

Plánovaná
1 N/A N/A 795000 795000 

21.10.00 

21.11.00 

21.12.00 

21.13.00 

kontext 

Celkové měrné 
emise hlavních 
znečišťujících 

látek: 

 - tuhé částice 

- SO2 

- NOx 

- CO 

tis.t/rok/ 
km

2
 

ČHMÚ        
MHMP     
ATEM,
MŽP,Č

SÚ 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 
0,14 

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

(2003) 

Plánovaná
1 N/A N/A 0,12 0,12 

380800 

dopad 

Zaměstnanost v 
sektoru MSP 

% ČSÚ 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A 100 

Plánovaná
1 N/A N/A 103 103 

Zdroj: ŘO OPPK  

Poznámky: 
1
 Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období.Dosažené hodnoty za 

rok 2007,2008 a celkem budou doplněny dodatečně. V současné době probíhá proces zpracování a zjišťování 

dat.  

 

 

Detailní přehled vyhlášených a plánovaných výzev znázorňuje tabulka č. 3.   

V rámci jiţ uzavřené 1.výzvy bylo ve všech oblastech podpory, vyjma oblasti 1.1,  předloţeno 

ve finančním vyjádření více projektových ţádostí neţ kolik byla vyhlášena alokace pro danou 

oblast podpory. Vyhlášení 2.výzvy bude od 14.ledna 2009 v celkovém objemu cca 85,6 mil. 

EUR.
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Tabulka 3: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK
1
  

Pořadí 
výzvy

2
 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

Prioritní osa/ oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu v EUR 

Předložené žádosti Schválené projekty
3
 

počet v EUR počet v EUR 

0.
4
 18.12.2007 31.12.2013 4 7 776 634,0 1 2 860 683,4 1 2 860 683,4 

Celkem 

0.výzva  
- - - 7 776 634,0 1 2 860 683,4 1 2 860 683,4 

1. 9.1.2008 8.2.2008 1.1 26 796 733,0 3 23 948 124,4 3 22 958 413,5 

1. 9.1.2008 31.3.2008 1.2 2 977 431,5 10 3 711 702,9 3 1 540 089,9 

1. 9.1.2008 31.3.2008 2.1 20 507 243,7 40 48 055 237,9 14 20 507 920,9 

1. 9.1.2008 31.3.2008 2.2 2 642 208,0 5 4 169 905,3 3 2 333 417,5 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.1 30 041 306,8 39 33 588 850,3 5 4 118 795,4 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.2 3 441 306,8 9 3 325 126,7 3 1 703 713,4 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.3 4 384 403,7 84 12 584 383,5 30 4 308 775,4 

Celkem 

1.výzva 
- - -    90 790 634,0 190  129 383 331,0 61 57 471 126 

2. 14.1.2009 13.2.2009 1.1 16 898 235,1 - - - - 

2. 14.1.2009 27.3.2009 1.2 3 004 130,7 - - - - 

2. 14.1.2009 27.3.2009 2.1 15 020 653,4 - - - - 

2. 14.1.2009 27.3.2009 2.2 3 004 130,7 - - - - 

2. 14.1.2009 27.3.2009 3.1 39 429 215,2 - - - - 

2. 14.1.2009 10.7.2009 3.2 2 628 614,3 - - - - 

2. 14.1.2009 5.3.2009 3.3 5 632 745,0 - - - - 

Celkem 

2.výzva 
- - - 85 617 724,40 - - - - 

Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€ 

                                                 
1
 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR(tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje, tj. bez soukromého 

spolufinancování 
2
 Podrobné informace o projektu Technické pomoci jsou uvedeny v kapitole 3.4. 

3
 Jedná se o částky z podepsaných smluv projektů , které byly schváleny v rámci 1.výzvy OPPK. 

4
 U prioritní osy 4 jde o průběţnou výzvu. Číslo této výzvy bylo označeno v informačním systému nulou. Ostatní výzvy jsou kolové. 
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Graf 1: Počty předloţených a schválených projektů v rámci 0. a 1.výzvy  
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Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK 
 

Z grafu č. 1 je patrné, ţe nejvíce projektů v rámci 1.výzvy bylo předloţeno v oblasti podpory 

3.3, nejméně v oblasti podpory 1.1. Naopak nejvyšší procentní úspěšnost schválených 

projektů byla v oblasti podpory 1.1 a nejniţší,  pod průměrem OPPK, v oblasti 3.1. Důvody 

vyřazení projektů jsou uvedeny v kapitole 2.1.1.1.  
 

Graf 2: Výše finančních prostředků u předloţených a schválených projektů v rámci 0. a 

1.výzvy (v mil. EUR) 
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  Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK 

  Pozn.: Finanční údaj obsahuje jen dotaci celkem bez vlastního zdroje,tj. bez soukromého spolufinancování. 
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Z grafu plyne, ţe největší rozdíl mezi schválenými a předloţenými projekty v rámci 1.výzvy, 

pokud jde o celkovou výši schválených výdajů projektů, byl v rámci 1.výzvy u oblasti 

podpory 3.1. Alokace 1.výzvy oblasti podpory 3.1 byla cca 30 mil. EUR, kdeţto projekty byly 

schváleny za cca 4 mil. EUR, tj. schváleno pouze cca 13% projektů. Poměry finančního 

objemu schválených projektů dané oblasti podpory k celkové alokaci 2007-2013 oblasti 

podpory uvedeny v textu u tabulek č.15, 18, 22 této zprávy. Důvody vyřazení projektů 

popsány níţe v kapitole 2.1.1.1 a 3. Pro graf č. 2 platí poznámka č. 1 u tabulky č. 3, tj. ţe 

finanční údaje uvedené v grafu jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR 

(tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje, tj. bez soukromého spolufinancování. 

2.1.1.1  Statistika a důvody vyřazených projektů  

Z analýzy schválených a vyřazených projektů v rámci 1.výzvy plyne, ţe největší procento 

vyřazených projektů bylo v oblasti podpory 3.1. V této oblasti podpory bylo vyřazeno více 

projektů neţ je průměr vyřazených projektů OPPK. Z celkem 39 podaných projektů v oblasti 

podpory 3.1 bylo 21 projektů (tj.více neţ 50 %) vyřazeno jiţ během formálního posouzení, 

ostatní projekty nedosáhly minimální bodové hranice 50 bodů. Podrobněji viz tabulka č. 4 a 

graf č.3 a 4. 

 

Mezi hlavní důvody vedoucí k vyřazení projektových ţádostí patřily: 

1) oblast veřejné podpory – povědomí ţadatelů v oblasti veřejné podpory bylo v roce 

2008 na relativně nízké úrovni, coţ v mnoha případech vedlo během formálního 

posouzení projektových ţádostí k jejich vyřazení. Opatření ŘO: větší osvěta pro 

ţadatele, proškolení,  semináře pro ţadatele, konzultace s ţadateli více zaměřeny na 

řešení problematiky podpory. Došlo rovněţ k doplnění nové kapitoly o veřejné 

podpoře do studie proveditelnosti jakoţto jedné z povinných příloh k projektovým 

ţádostem. Jako jedno z nejúčinnějších opatření se ukazuje to, pokud potencionální 

ţadatelé  svůj záměr dopředu konzultují. 

2) nekvalitně zpracované projektové ţádosti - nedostatečný časový prostor ze strany 

ţadatele pro zpracování projektové ţádosti, studie proveditelnosti předkládaných 

projektů často pouze obecného charakteru s velmi špatně vypracovaným finančním 

plánem a finanční analýzou tj. neprokazatelnou finanční udrţitelností projektu, 

nedostatečným popisem aktivit během jednotlivých etap, nedostatečném prokázání 

personálního zajištění projektu apod.. Opatření ŘO: podrobněji rozpracovaná 

projektová příručka a metodiky pro správné zpracování studie proveditelnosti, 

informování ţadatelů během seminářů o výskytu častých chyb v jiţ předloţených 

projektech za cílem se jejich vyvarování ze strany ţadatelů v dalších výzvách, 

upozorňování ţadatelů na nenechávání odevzdávání projektových ţádostí na poslední 

chvíli; uváţlivě si volit zpracovatele projektu apod. 

3) výběrová řízení na zakázky - nedostatečná orientace ţadatelů v zakázkách, které 

nespadají pod reţim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Opatření ŘO: aktualizována pravidla zakázek a pokynů OPPK, 

které nespadají pod reţim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů. Do pokynů OPPK implementovány Závazné postupy pro 

zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod reţim zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013, 
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stanovení povinnosti uveřejňování výběrových řízení na webu OPPK aţ po kontrole 

příslušnými finančními manaţery. 

Tabulka 4: Statistika vyřazených, předloţených a schválených ţádostí OPPK 

Oblast podpory  1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3 Celkem 

Počet 
předložených 

projektů 
3 10 40 5 39 9 84 190 

Počet 
schválených 

projektů 
3 3 14 3 5 3 30 61 

Vyřazené 
žádosti 

počet 0 7 26  2  34  6  54 129 

% 0 70 65 40 87 67 64 68 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

 

Z grafu č.3 naopak plyne, ţe nejvyšší procentní úspěšnost projektů předloţených v roce 2008 

v rámci 1.výzvy byla v oblasti 1.1 a 2.2.  

Graf 3: Procentní úspěšnost projektů dle oblastí podpory 
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 
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Graf 4: Počty projektů OPPK celkem dle stavu administrace projektů – rok 2008 
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 Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+
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2.1.2 FINANČNÍ ÚDAJE 

Vývoj čerpání OPPK byl v roce 2008 ovlivněn schválením programu OPPK Evropskou komisí. 

Program byl schválen, jak je uvedeno jiţ v předchozí části textu Výroční zprávy, dne 

21.12.2007.   

Z tohoto důvodu byla 1. výzva k předkládání projektů vyhlášena v lednu roku 2008, schválení 

projektů z 1.výzvy v červnu a září 2008.  

Tabulka 5
5
: Finanční údaje - Prioritní osy podle zdrojů financování (EUR)  

V EUR 

Výdaje zaplacené 
příjemcem zahrnuté 

v žádostech 
o platby zaslaných 

ŘO
6
 

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby příjemcům 
(příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů) 

7
 

Celkové platby 
obdržené 

od EK
8
 

A B C 
Prioritní osa 1  

Dopravní dostupnost a 
rozvoj ICT 
Fond ERDF 

0 1 338 217,2 1 534 132,1 

Prioritní osa 2  

Životní prostředí 

Fond ERDF 

0 7 634 736,4 8 514 080,8 

Prioritní osa 3  

Životní prostředí 

Fond ERDF 

343 856,6 369 905,3 424 059,5 

Prioritní osa 4  

Technická pomoc 

Fond ERDF 

0 1 111 528,4 1 274 527,8 

Celkový součet      343 856,6 10 454 387,3 11 746 800,3 

Úhrn v regionech bez  
přechodné podpory  
v celkovém součtu 

0 0 0 

Výdaje typu ESF  
v celkovém součtu, 
 je-li program 
spolufinancován  
ERDF 

0 0 0 

Zdroj: databáze ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€, údaje zaokrouhleny na 1 desetinné místo. 
 

                                                 
5
 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj  podíl EU a ČR (tzn. podíl SR a 

HMP). 
6
 Jedná se o prostředky v předloţených ţádostech o platby (dále jen „ŢoP“)  po ukončení etapy resp. projektu, 

které byly ŘO předloţeny do 31.12.2008. 
7
 Do výdajů vykázaných v tomto sloupci jsou zahrnuty proplacené prostředky z ŢoP ze sloupce A a prostředky 

poskytnutých ex-ante plateb, které budou finálně vyúčtovány  po ukončení etapy resp. projektu.  
8
 V roce 2008 byly poskytnuty první (tj. 4 698 720,1 €) a druhá splátka předběţné platby (tj. 7 048 080,15 €) 

v návaznosti na odst. 1 písm. b) čl. 82 Nařízení (ES) č. 1083/2006, celkem 11 746 800,3 €. Rozdělení těchto 

plateb mezi jednotlivé prioritní osy je odvozeno od podílu alokací prioritních os na alokaci OPPK. V roce 2008 

nebyla zaslána na MF ţádná souhrnná ţádost o platbu a neproběhla ţádná certifikace výdajů RO. 
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Program OPPK nevyuţívá kříţového financování. V následující tabulce č.6 je uveden finanční 

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

Tabulka 6: Finanční plán OPPK  

Prioritní osa/ 
oblast podpory 

Fond  
Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

Příspěvek EU 
v EUR 

Veřejné 
prostředky 

celkem v EUR 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdroj: ŘO OPPK, MSC2007, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Systém předfinancování OPPK 

V roce 2008 byla schválena MMR dotace pro OPPK v celkové výši 257 533 031,7Kč  (tj. 9 

670 786 EUR při kurzu 26,63 Kč/€). Podíl prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na 

předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie činil 

236 651 975,1 Kč (tj. 8 886 668 EUR při kurzu 26,63 Kč/€). Podíl ostatních prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu činil 20 881 056,6 Kč (tj. 784 117,8 EUR při kurzu 26,63 

Kč/€). 

Podíl spolufinancování, který je kryt z rozpočtu Hl. m. Prahy, byl v roce 2008 stejný jako podíl 

prostředků poskytnutý ze státního rozpočtu. Finanční prostředky této části národních zdrojů 

nejsou v níţe uvedené tabulce zahrnuty. V roce 2008 byla tedy zachována struktura financování 

OPPK tj. 85% podíl EU, 7,5% SR a 7,5% podíl Hl.m. Prahy. 

V průběhu roku 2008 byla dotace poskytnuta ve dvou splátkách. Čerpání této dotace dle 

jednotlivých prioritních os uvádí následující tabulka. Uskutečněné platby byly vypláceny 

v reţimu ex-ante i ex-post. Dotace v roce 2008 byla první poukázanou dotací operačního 

programu. Čerpání dotace blíţe viz tabulka č. 7. 
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Tabulka 7: Čerpání dotace roku 2008 dle jednotlivých prioritních os (v EUR) 

Prioritní 
osy/oblast 
podpory 

EU  
(v EUR) 

SR 
(v EUR) 

Dotace (EU+SR) 
(v EUR) 

%  

1. 1 137 484,59 100 366,28 1 237 850,87 12,8 

1.1 1 121 531,53 98 958,66 1 220 490,19 12,62 

1.2 15 953,06 1 407,62 17 360,68 0,18 

2. 6 489 525,91 572 605,23 7 062 131,14 73,03 

2.1 4 981 427,94 439 537,76 5 420 965,70 56,06 

2.2 1 508 097,97 133 067,47 1 641 165,44 16,97 

3. 314 419,53  27 742,89 342 162,42 3,54 

3.1 8 652,85 763,49 9 416,34 0,10 

3.2 22 141,42 1 953,65 24 095,07 0,25 

3.3 283 625,26 25 025,75 308 651,01 3,19 

4. 944 799,10 83 364,63 1 028 163,73 10,63 

Celkem  8 886 229,13  784 079,03  9 670 308,16 100,00 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Přehled finančních prostředků, které byly v rámci první výzvy a výzvy na Technickou pomoc 

schváleny, jakoţ i prostředky, které byly k datu 31.12.2008 proplaceny příjemcům dotace, jsou 

součástí tabulky č.11. V této tabulce je uvedeno členění těchto finančních prostředků dle 

jednotlivých zdrojů financování. Následující tabulka se věnuje plnění pravidla n+3/n+2. 

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

Stav 
roku 

Alokace 
na rok n

9
 

Předložené žádosti Schválené projekty 
Proplacené 
prostředky 

příjemcům
10

 

Certifikovan
é 

prostředky 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 
e) 

EUR 
%e/

a 

2007 19 854 902
11

 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 32 233 735 112 407 412,3 348,7 51 282 038,1 159,1 292 278,1 0,91 0 0 

                                                 
 
9
  V tabulce uveden podíl EU (tj.85%, bez národních prostředků), jak za individuální projekty, tak za prioritní 

osu 4, Technická pomoc.  
10 Do vykázaných prostředků nejsou zahrnuty prostředky proplacené prostřednictvím ex-ante plateb. Tyto 

prostředky nejsou zahrnovány do souhrnných ţádostí o platby resp. certifikovaných prostředků.  

11
 Alokace roku 2007 se v reálném čase čerpá jednotlivými projekty aţ v roce 2008, 2009 a 2010. Projekty mohou 

mít dle pravidel OPPK délku realizace aţ 30 měsíců. Pro rok 2007 byla od alokace ve výši 31 601 702 EUR 

odečtena zálohová platba poskytnutá od EK v roce 2008 ve celkové výši 11 746 800,3 EUR. 
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Stav 
roku 

Alokace 
na rok n

9
 

Předložené žádosti Schválené projekty 
Proplacené 
prostředky 

příjemcům
10

 

Certifikovan
é 

prostředky 

a) EUR b) EUR %b/a c) EUR %c/a d) EUR %d/a 
e) 

EUR 
%e/

a 

2009 32 878 410 - - - - - - - - 

2010 33 535 979 - - - - - - - - 

2011 34 206 698 - - - - - - - - 

2012 34 890 832 - - - - - - - - 

2013 35 588 649 - - - - - - - - 

2014 - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - 

Celke
m 

- 112 407 412,3 - 51 282 038,1 - 292 278,1 - 0 0 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Při hodnocení vypovídací hodnoty především sloupců b) a c) musí být brán v úvahu fakt, ţe 

projekty byly v roce 2008 schvalovány ve 3.Q roku a jejich trvání mnohdy překračuje 

kalendářní rok. Proto v tomto procentním vyjádření dochází ke zkreslení a alokace roku 2008 je 

u předloţených i schválených projektů překročena.  

Ze stejného důvodu je uvedena i nulová hodnota ve sloupci certifikace prostředků. S podáním 

souhrnné ţádosti, na kterou certifikace bude navazovat, je počítáno v první polovině roku 2009.  

 

2.1.3 INFORMACE O ROZPISU VYUŢITÍ FONDŮ 

Příspěvek Společenství je indikativně rozdělen dle jednotlivých kategorií pomoci. Následující 

tabulka č. 9 přehledně dokládá alokaci dle jednotlivých kategorií. Jedná se o celkovou alokaci 

pro období 2007–2013, přičemţ částky jsou uvedeny v EUR.  

Tabulka 9: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií  

Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

01 - Činnost v oblasti 
výzkumu a 
technologického 
rozvoje ve 
výzkumných 
střediscích 

01 01 Nevztahuje se CZ01 996 670,9 7 618 974,6 

02 - Infrastruktura 
pro výzkum a 
technologický rozvoj 
(včetně zařízení, 

01 01 
Jiné 

nespecifikova
né služby 

CZ01 2 255 132,3 7 618 974,6 

                                                 
12

 pod stavem P4 jsou zahrnuty projekty, které jsou schváleny a mají podepsánu smlouvu o financování. 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

nástrojů 
a vysokorychlostních 
počítačových sítí 
propojujících 
výzkumná střediska) 
a odborná střediska 
pro specifické 
technologie 

03 - Přenos 
technologií a 
zdokonalení sítí 
spolupráce mezi 
malými a středními 
podniky navzájem a 
mezi malými a 
středními podniky a 
dalšími podniky 
a univerzitami, 
institucemi 
postsekundárního 
vzdělávání všech 
druhů, regionálními 
orgány, výzkumnými 
středisky a 
vědeckými a 
technologickými 
středisky (vědecké a 
technologické parky, 
technická střediska 
atd.) 

01 01  - CZ01 0 10 083 583,9 

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) 

01 01 
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 

CZ01 131 430,7 7 618 974,6 

05 - Pokročilé 
podpůrné služby pro 
podniky a skupiny 
podniků 

01 01 - CZ01 0 2 464 609,2 

06 - Pomoc MSP při 
prosazování výrobků 
a výrobních postupů 
šetrných k životnímu 
prostředí (zavádění 

01 01 - CZ01 0 1 342 659,3 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

účinných 
environmentálních 
systémů řízení, 
přijímání a využívání 
technologií 
zabraňujících 
znečišťování, 
začlenění čistých 
technologií do výroby 
podniku) 

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

01 01 
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 

CZ01 161 225,75 7 618 974,6 

08 - Ostatní investice 
do firem 

01 01 

22 - Jiné 
nespecifikova

né služby 

CZ01 995 481,05 2 464 609,2 

Výroba 
potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 

00 -
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 

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

01 01 

22 – Jiné 
nespecifikova

né služby 
 

Činnosti 
týkající se 
lidského 
zdraví 

 
CZ01    1 550 573 8 961 633,9 

00 -
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

Výroba 
potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 
 

Pohostinství a 
ubytovací 

služby 

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

01 01 - CZ01 0 4 368 213,2 

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

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 1 128 928,7 5 710 872,0 

Výstavba 

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

01 01 
22 – Jiné 

nespecifikova
né služby 

CZ01    99 452,5 1 342 659,3 

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

01 01 

22 – Jiné 
nespecifikova

né služby 
 

CZ01 113 031,7 2 464 609,2 

Nespecifikova
ná výrobní 

odvětví 

39 - Obnovitelná 
energie: vítr 

01 01 - CZ01 0 1 550 577,6 

40 - Obnovitelná 
energie: solární 

01 01 Nevztahuje se CZ01 1 435 522,6 6 050 577,6 

41 - Obnovitelná 
energie: biomasa 

01 01 - CZ01 0 1 550 577,6 

42 - Obnovitelná 
energie: 
hydroelektrická, 
geotermální a další 

01 01 - CZ01 0 1 550 577,6 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

43 - Energetická 
účinnost, 
kogenerace, 
hospodaření 
s energií 

01 01 
Veřejná 
správa 

CZ01 675 191,2 6 050 577,6 

50 - Sanace 
průmyslových areálů 
a kontaminované 
půdy 

01 01 
Veřejná 
správa 

CZ01 247 959,7 7 496 852,2 

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

01 01 

Nevztahuje se 

CZ01 458 965,79 6 496 852,2 
Veřejná 
správa 

52 - Podpora čisté 
městské dopravy 

01 01 

Výstavba 

CZ01 20 355 905,7 78 627 836,8 
Veřejná 
správa 

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

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 1 115 517,1 7 496 852,2 

Vzdělávání 

54 - Jiná opatření 
na ochranu životního 
prostředí a 
předcházení rizikům 

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 11 969 785,9 7 496 852,2 

Jiné 
nespecifikova

né služby 

Nevztahuje se 

57 - Jiná podpora 
zlepšení služeb 
cestovního ruchu 

01 01 
Pohostinství a 

ubytovací 
služby 

CZ01   592 189,3 2 464 609,2 

58 - Ochrana a 
zachování kulturního 

01 01 
Veřejná 
správa 

CZ01  4 455 091,4 6 961 461,4 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

dědictví 
Pohostinství a 

ubytovací 
služby 

61 - Integrované 
projekty pro obnovu 
měst a venkova 

01 01 
Jiné 

nespecifikova
né služby 

CZ01 887 895,5 8 496 852,2 

68 - Podpora 
samostatné 
výdělečné činnosti a 
zakládání podniků 

01 01 

Výroba 
potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 
CZ01 222 260,40 1 342 659,3 

Výstavba 

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 

01 01 

Sociální 
práce, 

veřejné, 
sociální a 

osobní služby 

CZ01 1 119 282 2 464 609,2 
Výroba 

potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 

Pohostinství a 
ubytovací 

služby 

72 - Navrhování, 
zavádění a 
provádění reforem 
systémů vzdělávání 
a odborné přípravy 
s cílem rozvíjet 
zaměstnanost, 
zvyšování významu 
základního a 
odborného 
vzdělávání a odborné 
přípravy na trhu 
práce a neustálé 
zlepšování 
dovedností 
vzdělávacích 
pracovníků 
s ohledem na 
inovace a znalostní 
ekonomiku 

01 01 - CZ01 0 2 464 609,2 

74 - Rozvoj lidského 
potenciálu v oblasti 

01 01 
Nespecifikova

ná výrobní 
CZ01 17 649,3 7 618 974,6 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4

12
 

(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma 

Forma 
financování 

Typ 
území 

Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

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

odvětví 

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

01 01 - CZ01 0 2 464 609,2 

85 - Příprava, 
provádění, 
monitorování a 
kontrola 

01 01 - CZ01 0 3 305 069,5 

86 - Hodnocení a 
studie; informace a 
komunikace 

01 01 - CZ01 0 3 305 069,5 

Celkem 50 985 143  234 936 005 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Z uvedené tabulky plyne, ţe projekty schválené k 31.12.2008 naplňují prioritní témata OPPK 

z cca 22%. Jak je uvedeno v poznámce č.12 k tabulce č. 9, v částce 50,99 mil. EUR jsou 

zahrnuty dle doporučení Národního orgánu pro koordinaci pouze projekty, které jsou ve stavu 

P4 „projekt schválen k financování“ a výše. Hodnota 234,9 mil. EUR odpovídá celkové alokaci 

na všechny prioritní témata OPPK. 

2.1.4  POMOC PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN  

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

V rámci prioritní osy 1 a 2 jsou to především odbory Magistrátu hl.m.Prahy, městské části 

hlavního města Prahy a jimi zřízené a zaloţené organizace a nestátní neziskové organizace. 

Prioritní osa 3 je zaměřena především na příjemce z akademického, výzkumného a soukromého 

sektoru. Jde zejména o výzkumné a vývojové organizace, malé a střední podniky, vysoké 

školy, Akademie věd ČR a její ústavy apod. Analýza příjemců je součástí kapitoly 3. 

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

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

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

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

spolupráce především v oblasti vědy a výzkumu a zároveň neodpovídající technická 

infrastruktura. 

Rozsáhlé praţské kapacity výzkumné a vývojové základny nejsou dostatečně propojeny 

navzájem a se vzdělávacími institucemi a podniky. Rozvoj spolupráce formou sítí a klastrů se 

rozbíhá jen velmi pomalu, zčásti i vinou ne zcela vhodných legislativních, organizačních 

a jiných podmínek. Nedostatečná zůstává orientace na výzkum za účelem vytváření 

praktických inovačních aplikací.Je třeba se stále zaměřovat na rozvíjení dovedností výzkumné 

sféry při komerčním uplatnění jejích výsledků. 

Zvláštní pozornost pro vznik nových podniků je věnována vzniku infrastruktury ve formě 

podnikatelských inkubátorů a inovačních center a vyuţití inovačních schopností MSP a 

řešením podporujícím rozhodující aspekty dlouhodobě udrţitelného rozvoje.  

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

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

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

pro subjekty zajišťující pracovní příleţitosti skupinám osob s obtíţným uplatněním na 

pracovním trhu (např. handicapovaní, osoby v předdůchodovém věku, rodiče pečující o malé 

děti). Půjde především o začínající podnikatele nebo firmy zaměstnávající osoby se změněnou 

pracovní schopností. Podporovány jsou rovněţ aktivity podporující podnikání v oblasti vývoje 

ICT a aplikací. Blíţe o schválených projektech viz kapitola 3 Provádění podle prioritních os. 

2.1.5 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŢITÁ POMOC  

V roce 2008 nedošlo k vrácení nebo zrušení podpory ve smyslu článku 57 Udržitelnost operací 

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

2.1.6  KVALITATIVNÍ ANALÝZA  

V roce 2008 byla v rámci OPPK vyhlášena první výzva pro předkládání projektových ţádostí, 

které byly schváleny v červnu a září 2008. Projektů se stavem „Projekt finančně ukončen“ za 

rok 2008 jsou v OPPK celkem 3 projekty a to v oblasti podpory 3.3 (šlo o ex-post platby). 

Konkrétně se jedná o projekty: 1) Unikátní specializované pracoviště pro digitální postprodukci 

filmů odpovídající novým poţadavkům trhu na růst kvality a inovace sluţeb, 2) Instalace 

inovační 3D obráběcí technologie firmy FORMKOV spol. s r.o. Praha – Makovice, 3) Nákup 

nástrojářského obráběcího stroje pro zdokonalení výroby).  

V ostatních oblastech byly poskytnuty během roku 2008 ex-ante platby u 14 projektů, které ale 

nebyly v roce 2008 ukončeny. Šlo o: 

-  2 platby v oblasti podpory 1.1 (projekty Rokytka - rozvoj území – cyklostezka, Cyklistická 

stezka Malá Chuchle - Lahovice),  

- 1 platbu v oblasti podpory 1.2 (projekt Automatický systém poskytování informací a 

výstraţných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy),  

- 6 plateb v oblasti podpory 2.1 (projekty Revitalizace sportovního areálu Gymnázia Nad 

Štolou, Revitalizace sídlištních vnitrobloků, Revitalizace území zbytku původního mlýnského 

náhonu, tzv. "Strouha", v ZOO Praha na přirozené stanoviště výskytu místní fauny a flory, 

Revitalizace vodního díla Dţbán, Přírodní park Dubeč), 
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- 2 platby v oblasti 2.2 (projekty Sluneční škola ZŠ K Milíčovu, Vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie v budovách MČ Praha 15),  

- 1 platbu v oblasti 3.1 (projekt Inovace francouzské berle),  

- 1 platbu v oblasti 3.2 (projekt Rozšiřování a zvyšování kvality sluţeb poskytovaných ÚMČ 

Praha 13),  

- 1 platbu v prioritní ose 4 (projekt Technická pomoc OPPK na období 2008-2010).  

 

Jelikoţ se z 82% jedná o platby typu ex-ante, nelze u těchto projektů zhodnotit dopad a plnění 

cílů jednotlivých projektů. Platby ex-ante jsou poskytovány vţdy před začátkem etapy/projektu.  

Analýzu pokroku programu včetně stanovení jeho přínosu k plnění lisabonských indikátorů 

bude s ohledem na počet ukončených projektů k 31.12.2008 součástí Zprávy o realizaci 

programu za rok 2009 a navazující Výroční zprávy za rok 2009.  

Tabulka 10: Reálný pokrok OPPK za rok 2008 
14

 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe během roku 2008 byly fyzicky ukončeny a proplaceny 3 

projekty v oblasti podpory 3.3. Procentní podíl všech proplacených prostředků na celkové výši 

schválených prostředků v roce 2008 je 0,55%. Jak je uvedeno v poznámce k tabulce č.10, jde o 

proplacené prostředky u projektů, které k 31.12.2008 byly fyzicky i finančně ukončeny.  

Pokud jde o celkové platby ex-ante a ex-post bez ohledu na ukončenost projektů, k 31.12.2008 

bylo proplaceno z celkového objemu schválených projektů 60 331 809,4 celkem 10 454 387,2 

                                                 
13

 Vykazovány jen projekty, u kterých byly ukončeny všechny etapy.  
14

 ukončené projekty = ukončená realizace a zároveň proplacené prostředky 

Prioritní 
osa/oblast 
podpory 

Schválené projekty 2008 Ukončené projekty do 2008
13

  % podíl všech 
ukončených projektů 

na alokaci výzvy 
počet v EUR počet v EUR 

1. 6 24 498 503,4 0 0,00 0 

1.1 3 22 958 413,5 0 0,00 0 

1.2 3 1 540 089,9 0 0,00 0 

2. 17 22 841 338,4 0 0,00 0 

2.1 14 20 507 920,9 0 0,00 0 

2.2 3 2 333 417,5 0 0,00 0 

3. 38 10 131 284,2 3 333 676,8 3,29% 

3.1 5 4 118 795,4 0 0,00 0 

3.2 3 1 703 713,4 0 0,00 0 

3.3 30 4 308 775,4 3 333 676 ,8 7,74% 

4. 1 2 860 683,4 0 0,00 0 

Celkem 
OP 

62 60 331 809,4 3 333 676,8 0,55% 
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EUR, tj. 17,33.%. Blíţe viz následující tabulka č.11 v členění dle jednotlivých zdrojů 

financování. 

Tabulka 11: Finanční prostředky schválených projektů a proplacené příjemcům v rámci 

1. výzvy (platby ex-ante i ex-post) dle zdrojů 

Schválené prostředky EU SR MHMP EU+SR EU+SR+MHMP 

Celkem OPPK   
(v EUR) 51 282 038,1 4 524 885,7 4 524 885,7 55 806 923,8 60 331 809,5 

Celkem za prioritní osy 
1.- 3. (v EUR) 48 850 457,2 4 310 334,5 4 310 334,5 53 160 791,7 57 471 126,1 

Proplacené prostředky EU SR MHMP EU+SR EU+SR+MHMP 

Celkem OPPK  
(v EUR) 8 886 229,1 784 079,04 784 079,04 9 670 308,1 10 454 387,2 

Celkem za prioritní osy 
1.- 3. (v EUR) 7 941 430,0 700 714,4 700 714,4 8 642 144,4 9 342 858,8 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 
 

Většina projektů předloţených během 1.výzvy byla schválena v září 2008. Proplaceny budou 

v průběhu roku 2009 a 2010. Na základě propočtu provedených řídícím orgánem, lze 

předpokládat, ţe v polovině roku 2009 bude alokace 2007 čerpána min. z 90%. Procento 

čerpání je spojeno s procesem administrace projektů a s postupným ukončováním realizace 

jednotlivých projektů.  

  

2.1.6.1  Horizontální témata 

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

2007–2013 definována dvě horizontální témata: 

 udrţitelný rozvoj  

 rovné příleţitosti 

 

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

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

konkrétně ve dvou krocích: 

 během kontroly přijatelnosti projektu (kritéria formálního posouzení - v případě zjištění 

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

a rovné příleţitosti bude projekt vyřazen), 

 během bodového hodnocení projektu jsou projekty krom jiného bodovány dle jejich 

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

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

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

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

mít nepříznivý dopad na ţivotní prostředí. 
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Udrţitelný rozvoj 

Udrţitelný rozvoj a důraz na kvalitu ţivotního prostředí, které je jedním z jeho pilířů, 

spoluvytváří vizi Prahy obsaţenou v jeho strategickém plánu a je hlavním průřezovým 

horizontálním tématem OPPK. 

Všechny činnosti v rámci OPPK budou, je-li to vyţadováno, splňovat poţadavky Směrnice 

o hodnocení dopadů na ţivotní prostředí (85/337/EHS, ve znění směrnice 97/11/ES). Mimo to 

musí být všechny další akce realizované v rámci programu v souladu s českými právními 

předpisy týkajícími se ţivotního prostředí (vč. posuzování SEA, EIA). 

Principy udrţitelnosti jsou respektovány nebo posilovány také při naplňování prvků strategické 

vize programu: udrţitelný rozvoj, kvalitní prostředí města, dobrá dostupnost dopravních sluţeb, 

dobrá dostupnost telekomunikačních sluţeb, rozvoj inovací a znalostní ekonomiky - vyuţití 

inovačního potenciálu Prahy, podpora rozvoje podnikání. 

Kromě prvního tématu, které zahrnuje veškeré aktivity přímo směřující do oblasti udrţitelného 

rozvoje a ţivotního prostředí, se počítá s pozitivními environmentálními efekty také u dalších 

prvků strategické vize.  

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

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

a přírodních zdrojů je v OPPK zaměřena zejména prioritní osa 1 a 2. 

Podstatný ekologický přínos je v OPPK provázen zejména aktivitami spojenými s výraznou 

podporou veřejné dopravy v rámci prioritní osy 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, oblast 

podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové dopravy (její rozvoj a optimalizace, 

zdokonalení systému Praţské integrované dopravy vč. vazby na příměstské ţeleznice apod.). 

Jako vzorový projekt lze uvést projekt 1.výzvy, oblasti 1.1 Tramvajová trať Radlická. Projekt 

je zaměřen na zlepšení obsluţnosti veřejnou dopravou a zvýšení bezpečnosti, komfortu a 

bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím výstavby tramvajové tratě a modernizace 

navazujícího úseku. Je lokalizován v Praze 5 v prostoru Radlické ulice, zprostředkovaně má 

dopad na celé území hl. m. Prahy. Projekt tvoří 2 samostatné stavby, které spolu souvisí 

územně, dopravně a provozně: Prodlouţení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky a 

Rekonstrukce stávající tramvajové trati Radlická. Celkové způsobilé výdaje jsou cca 560 mil. 

Kč. Délka nové tramvajové trati je cca 0,74 km. Mezi další projekty v rámci prioritní osy 1 

s důrazem na udrţitelný rozvoj a kvalitu ţivotního prostředí patří projekty: Cyklistická stezka 

Malá Chuchle – Lahovice a Rokytka-rozvoj území-cyklostezka. Jde o vybudování nové 

cyklostezky v lokalitě označované jako Velké rozvojové území Vysočany. Cyklostezka 

navazuje na stávající i plánované cyklostezky, čímţ dojde k prodlouţení existující sítě 

cyklostezek na území Prahy. Blíţe o jednotlivých projektech viz kapitola 3.  

Také rozvoj inovací můţe zastřešit projekty směřované např. do oblasti lepšího vyuţívání 

obnovitelných (alternativních) zdrojů energie. Jedná se především o prioritní osu 2, oblast 

podpory 2.2 Úsporné a udrţitelné vyuţívání energie a přírodních zdrojů. Jako příklad moţno 

uvést projekty: Sluneční škola ZŠ K Milíčovu (Projekt řeší zateplení objektu základní školy a 

následnou instalaci fotovoltaického systému na střechu objektu. Rekonstrukcí dojde k 

výraznému sníţení energetické náročnosti objektu a jeho podílu na spotřebě tepelné energie 

školního areálu) a Vyuţití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 (V rámci 

realizace projektu dojde k úpravě stávajícího topného systému v budově úřadu městské části a 

mateřských škol.  Do stávajících topných soustav budov budou osazena tepelná čerpadla voda-

vzduch, stávající napojení na dálkové teplo bude vyuţito jako ekvivalentní zdroj). 

Z principů Lisabonské strategie vychází rovněţ Strategie udrţitelného rozvoje EU, definovaná 

na zasedání Evropské rady v Göteborgu (červen 2001). Stanovila čtyři prioritní oblasti, 
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nezbytné pro dosaţení udrţitelného rozvoje, a v rámci nich také klíčové úkoly, které by 

pomohly zvrátit nebo alespoň zastavit současné negativní tendence a zamezit jejich nevratnosti: 

 

 Boj proti klimatickým změnám (redukce emisí skleníkových plynů z lidské činnosti dle 

Kjótského protokolu, cílový 22 % podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé spotřebě elektřiny v rámci EU v roce 2010 aj.). 

 

 Do této oblasti se výrazně promítají předpokládané aktivity prioritní osy 1 a 2 Dopravní 

dostupnost a rozvoj ICT a Ţivotní prostředí (podpora energetických úspor a vyuţití 

obnovitelných zdrojů energie, redukce emisí z dopravy atd.). 

 

 Zajištění udrţitelné dopravy (zohlednění ekologických externalit jednotlivých druhů 

dopravy do její ceny jako reakce na trvale rostoucí objemy dopravy včetně 

doprovodných negativ - hluk, znečištění ovzduší apod.; postupný přesun těţiště dopravy 

ze silniční na ţelezniční, vodní a veřejnou osobní dopravu a zohlednění této tendence 

při novelizaci směrů transevropských dopravních sítí TEN-T). 

 

 Tato oblast odpovídá dlouhodobé prioritě Prahy, coţ se významně odráţí také v obsahu 

prioritní osy 2 Ţivotní prostředí operačního programu (především sniţování emisí 

škodlivin a hlukového zatíţení z dopravy aj.). 

 

 Veřejné zdraví (důraz na nezávadnost a kvalitu potravin včetně moţností včasné 

výstrahy spotřebitelům, eliminace nevhodného pouţívání chemikálií, řešení problémů 

souvisejících s hromadným výskytem infekčních nemocí a s rezistencí na antibiotika). 

 

 Tato oblast se do programu promítá pouze v míře, kterou umoţňuje Nařízení EP a Rady 

(ES) č. 1080/2006 o ERDF - v rámci prioritní osy 3 Inovace a podnikání je vytvořen 

prostor pro podporu inovačních technologií a postupů v této oblasti a v rámci prioritní 

osy 1 a 2 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT a Ţivotní prostředí pro efektivnější 

a ekologicky příznivé technologie. 

 

 Odpovědnější nakládání s přírodními zdroji (jako reakce na neudrţitelný vztah mezi 

hospodářským růstem na jedné straně a spotřebou přírodních zdrojů a produkcí odpadů 

na straně druhé; důraz na výrobu zdravých a kvalitních produktů ekologicky 

udrţitelnými metodami, přijatelný objem odpadů, zachování biodiverzity atd.). 

 

 Tuto oblast pokrývají aktivity programu v prioritní ose 1 a 2 Dopravní dostupnost 

a rozvoj ICT a Ţivotní prostředí (efektivnější a ekologicky příznivé technologie) a 

prioritní ose 3 Inovace a podnikání (podpora environmentálně zaměřených inovací). 

 

Kritéria OPPK pro toto horizontální téma jsou následující: 

 

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

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

 Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedených v ţádosti 

 Projekt je k ŢP neutrální  
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V roce 2008 byly finančně ukončeny jen 3 projekty. Přínos OPPK pro zabezpečení 

udrţitelného rozvoje v roce 2008 byl tedy minimální. 

 

Rovné příleţitosti 

Prosazování rovných příleţitostí je zaměřeno především na lepší postavení ţen na trhu práce, 

kde jde zejména o sniţování rozdílů ve výši výdělků ţen a muţů a o posílení pozic ţen 

v rozhodovacích procesech.  

Rovné příleţitosti je nutné chápat v širším významu a uplatňovat je také na další znevýhodněné 

skupiny obyvatel. Ve vztahu k trhu práce jsou to absolventi a mladí lidé, handicapovaní 

občané, osoby starší 50 let, osoby se základním vzděláním a bez vzdělání. Ve vztahu k moderní 

společnosti jsou to osoby s nedostatečnou informační, občanskou, ekonomickou, 

environmentální nebo jazykovou gramotností. 

Pro výběr projektů OPPK je prosazování rovných příleţitostí, jak jiţ bylo uvedeno výše, 

jedním z hodnotícím kritérií. Např. v prioritní ose 3 Inovace a podnikání je podle pohlaví 

sledován počet podpořených pracovních míst ve výzkumu a vývoji. 

V prioritní ose 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT lze očekávat, ţe zlepšení dostupnosti ICT 

sluţeb nejen pro domácnosti umoţní lepší pracovní uplatnění ţen na trhu práce a sladění jejich 

pracovního a rodinného ţivota. Výrazná orientace prioritní osy na podporu veřejné dopravy 

přinese také zlepšení dostupnosti pracovních míst pro znevýhodněné skupiny obyvatel, které 

veřejnou dopravu vyuţívají především z finančních důvodů. 

Příkladem projektu zaměřeným na princip uplatňování rovných příleţitostí je projekt podaný 

v rámci 1. výzvy do oblasti podpory 3.2 Modrý Klíč - Centrum vzdělávání pro zaměstnávání 

lidí s mentálním postiţením (Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba budovy. 

Výsledkem projektu je nová sluţba pro podnikatele  a další organizace. Jde o komplex 

vzdělávacích a školících programů v oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postiţením  a 

zácvikové pracoviště pro osoby s mentálním případně kombinovaným postiţením jako forma 

předprofesní přípravy. Klienti budou systematicky připravováni v dovednostech potřebných 

pro výkon pomocných pracovníků v kuchyni, v zahradnictví, v sanitářství a v recepci). 

Kritéria OPPK pro toto horizontální téma jsou následující: 

 Projekt obsahuje opatření/aktivity na podporu rovnocenného zacházení a potlačování 

diskriminace osob a tato opatření/aktivity jsou v projektu smysluplně popsány 

 Projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti diskriminací ohroţených osob v 

regionu a tento přínos je v projektu smysluplně popsán. 

 Projekt podporuje rovné postavení muţů a ţen 

Jelikoţ v roce 2008 byly finančně ukončeny jen 3 projekty, je přínos OPPK pro naplnění 

rovných příleţitostí pro rok 2008 prozatím minimální.  

2.1.6.2  Lisabonská strategie 

ŘO OPPK identifikoval v rámci earmarkingu intervence v celkové výši 178 950 925,4 EUR, 

coţ představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK ve výši 234 936 005 EUR. 

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

earmarkingu. S ohledem na aktuální stavy realizace projektů (pouze 3 projekty z 61 

schválených projektů v rámci 1.výzvy jsou k 31.12.2008 finančně ukončeny) je plnění priorit 
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(prioritních témat) Lisabonské strategie za rok 2008 u OPPK ve výši jen 0,26%, tj. cca 468 tis. 

EUR. Informace v tabulce č.12 ve sloupci „Vyčerpáno za rok 2008 vzhledem k alokaci 2007-

2013“ se vztahuje jen na projekty, které byly k 31.12.2008 ve stavu P6, tj. projekt finančně 

ukončen. Plnění ostatních prioritních témat je k 31.12.2008 nulové, nejsou tedy součástí 

tabulky. 

 

Tabulka 12: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK  

Prioritní téma 
Alokace v EUR 

2007-13 

Vyčerpáno 2008 vzhledem 
k alokaci 2007-13 

v EUR v % 

08 - Ostatní 
investice do firem 

2 464 609,2 22 436,9 0,91 

09 - Ostatní 
opatření 

stimulující 
výzkum, inovace 

a podnikavost 
v malých a 
středních 
podnicích 

8 961 633,9 445 829,3 4,97 

Alokace na 
všechny prioritní 

témata v 
earmarkingu 

178 950 925,4 468 266,1 0,26 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

2.1.6.3   Partnerství 

Na základě čl. 11 obecného nařízení musí být uplatněn princip partnerství při přípravě, 

provádění, monitorování a evaluaci operačních programů.  

 

Princip partnerství při přípravě OPPK 

Při přípravě OPPK byl princip partnerství naplněn: 

 vyuţitím výsledků diskusí na workshopech k přípravě a aktualizaci Strategického plánu 

hl. m. Prahy, které probíhaly za účasti zástupců samosprávy města (a městských částí), 

správy města, příslušných ministerstev, expertů a v neposlední řadě také soukromého 

a neziskového sektoru; 

 vyuţitím podkladu Analýza potřeb a návrh priorit HMP zaloţeného na šetření mezi 

potenciálními příjemci; 

 zapojením nejvýznamnějších (podle zkušenosti s naplňováním programu JPD 2) 

potenciálních příjemců zajišťujících veřejné sluţby do přípravy programu. 

 

Princip partnerství při implementaci OPPK 

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno řádným členstvím reprezentativních 

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

zapojen do schvalovacího procesu kriterií pro výběr projektů.  
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V SMV zastupují jednotlivé skupiny partnerů zastřešující organizace, čímţ je zajištěn 

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

a veřejností na regionální úrovni.  

Na úrovni projektů bude aplikace principu partnerství významným kritériem hodnocení 

projektů. Projektům, u kterých při jejich přípravě, realizaci nebo implementaci předkladatel 

doloţí existenci partnerství s relevantními subjekty a jejich konkrétní zapojení v jednotlivých 

fázích projektu, budou při hodnocení přiděleny plusové body. 

 

Princip partnerství při evaluaci 

Při evaluaci programu reprezentuje názor partnerů odborná oponentní skupina, která poskytuje 

svá odborná stanoviska při realizaci významných evaluačních projektů. Sloţení odborné 

oponentní skupiny zohledňuje zaměření dané evaluace. Členy skupiny jsou zejména zástupci 

ŘO OPPK, zástupce ŘO NSRR ČR 2007–2013, partneři a nezávislí odborníci. Členové 

skupiny spolu s veřejností se na hodnocení programu podílejí náměty na zaměření evaluačních 

projektů, sdílením znalostí v rámci pravidelného průzkumu potřeb cílových skupin a 

poskytováním zpětné vazby k pracovním i konečným výstupům jednotlivých evaluačních 

projektů.  

Způsob a míra uplatňování principu partnerství na úrovni jednotlivých projektů bude řídícím 

orgánem posuzována při výběru, resp. hodnocení projektů a kontrolována během realizace 

projektů prostřednictvím pracovních skupin. Jiţ ve fázi přípravy prioritních projektů jsou 

v rámci pracovní skupiny, které se účastní zástupci ŘO OPPK, ŘO ROP Střední Čechy 

a dotčených odborů krajského úřadu Střední Čechy a Magistrátu hl.m.Prahy, projednány 

zejména zamýšlené projekty, které mají území dopadu NUTS II Praha a NUTS II Střední 

Čechy a zaměření připravovaných výzev.  

 

Princip partnerství při monitoringu 

Při monitorování programu je sloţení SMV zaloţeno na principu partnerství. Hlavní činností 

monitorovacího výboru je dohlíţet na účinnost, efektivnost a kvalitu provádění operačních 

programů. Členy SMV jsou zástupci ŘO OPPK, institucí státní správy a územní samosprávy, 

hospodářští a sociální partneři, nestátní neziskové organizace (zastupující občanskou 

společnost, ekologické organizace a subjekty prosazující rovnost muţů a ţen). Členem SMV je 

také zástupce ROP Střední Čechy. 

 

2.2 INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 

SPOLEČENSTVÍ 

V roce 2008 nebyly při provádění OPPK zjištěny ţádné případy nesouladu s právními předpisy 

Evropského společenství, a to ani na straně řídícího orgánu, tak ani na straně příjemců pomoci 

z operačního programu. 

 

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

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

stránce klade důraz na soulad s pravidly: 

 hospodářské soutěţe, 

 veřejných zakázek, 

 ochrany ţivotního prostředí, 
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 podpory rovných příleţitostí. 

 

2.2.1  PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŢE 

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

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

 

Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 aţ 89 Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli 

formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 

soutěţ tím, ţe zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným 

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

jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES. 

 

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

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

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

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

soutěţe. 

 

Řádné dodrţování pravidel hospodářské soutěţe je zakomponováno v nastavení jednotlivých 

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

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

 

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

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

V případě pochybností spojených se správnou aplikací pravidel veřejné podpory 

u posuzovaného projektu, je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory 

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

 

2.2.2  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

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

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

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

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

zakázek podléhá kontrole ze strany Řídícího orgánu. 

 

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

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

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

komise, protokol o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, 

vlastní smlouva s dodavatelem, související dokumentace). Řídící orgán si můţe vyţádat 

příslušnou dokumentaci jiţ v průběhu ex-ante kontrol.  
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Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro 

místní rozvoj (NOK) 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 dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto závazné postupy 

budou slouţit 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 ES musí být 

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

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

problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů 

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

zákonnou úpravu.  

2.2.3  OCHRANA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Mechanismus environmentálního hodnocení projektů je nastaven v souladu s Nařízením rady 

(ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních a Nařízením komise (ES) č. 438/2001, kterým se 

stanovují prováděcí pravidla k Nařízení rady (ES) č.1260/1999. Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na ţivotní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta zákonem č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

provedení hodnocení podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (uvedená potvrzení musí mít projekty bez ohledu na to, zda do 

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

 

2.2.4  PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŢITOSTÍ 

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

č. 1083/2006, čl. 6 – Rovnost ţen a muţů a zákaz diskriminace. 
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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 2.1.6.1. 

 

2.3 ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ  

OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

2.3.1 ŘÍDÍCÍ A KONTROLNÍ SYSTÉMY OPPK  

Řídící orgán OPPK zpracoval Popis řídících a kontrolních systémů. Dne 15. 10. 2008 byl Popis 

řídících a kontrolních systémů OPPK zaslán do EK prostřednictvím MSC2007 a zpráva dle čl. 

71 Nařízení (ES) 1083/2006. Dne 12. 12. 2008 byly tyto dokumenty EK odmítnuty, a to z 

důvodu nutnosti doplnění a zpřesnění formulací a ověření některých skutečností (např.: vedení 

rozhovorů s PAS, kontrola kvality auditů provedených jinými subjekty, kontradiktorní řízení, 

doplnění výsledků posouzení souladu a bliţší podrobnosti o některých skutečnostech a 

postupech, atd.) a upozornění na další skutečnosti, týkající se např. funkčnosti monitorovacího 

systému prostředků evropských fondů a administrativní kapacity. Definitivní odeslání Popisu 

řídících a kontrolních systémů OPPK a zprávy dle čl. 71 je předpokládáno počátkem června 

2009. Popis řídících a kontrolních systémů nebyl v roce 2008 ze strany EK schválen, a tedy 

nemohlo být poţádáno o zaslání průběţné platby. Proto také nebyly zatím ze strany MF 

certifikovány ţádné výdaje.  

Aktuální informace o stavu monitorovacího systému pro ţadatele (Benefit7) a administraci 

projektů řídícím orgánem (Monit7+) obsahuje kapitola 2.7.3. Jedním z problémů 

monitorovacího systému byla v průběhu 2. poloviny roku 2008 snaha o změnu monitorovacího 

systému s platností cca od poloviny roku 2010. Informace o novém monitorovacím systému 

byla sdělena poprvé ředitelem Odboru správy monitorovacího systému MMR na jednání 

Pracovní skupiny pro Jednotný monitorovací systém (PS JMS) dne 24. září 2008. Na 

následujícím jednání PS JMS dne 23. října 2008, ředitel Odboru správy monitorovacího 

systému MMR informoval o dalších důvodech přechodu na nový MS, kterými jsou např. 

dlouhodobá kritika MS, zastaralost systému, vysoké náklady na provoz, komplikované smluvní 

zajištění, HW ve dvou lokalitách apod. Změna by ve svém důsledku přinesla značná rizika 

v souvislosti s přechodem na nový systém. Ke konci roku MMR vyhlásilo výběrové řízení na 

konzultační firmu, která měla pomáhat při vypracování zadávací dokumentace na výběr nového 

informačního systému. Po intervencích ze stran řídících orgánů, dalších subjektů a změny na 

postu ministra pro místní rozvoj se začalo jednat o moţnosti odstranění staré právní vady, která 

byla zjištěna jiţ v roce 2004. Výběrové řízení na konzultační firmu bylo novým ministrem pro 

místní rozvoj zrušeno počátkem roku 2009.  

 

2.4 PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM 

OPERAČNÍHO PROGRAMU 

Během roku 2008 nedošlo k ţádným legislativním změnám, které by měly negativní dopad na 

implementaci operačního programu.   

Jako potencionálně moţné riziko lze uvést kolísání české měny vůči EUR. Moţnost 

opětovných kolísání měny (Kč x EUR) bude zahrnuta do procesu evaluace programu.  
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Jako další faktor, který můţe mít vliv na realizaci programu OPPK, ať přímý či 

zprostředkovaný, je moţnost zvýšení inflace v ČR jako důsledek finanční krize. Jsme si plně 

vědomi těchto faktorů, které mají vliv na čerpání dotace v rámci OPPK. Domníváme se, ţe 

z dosavadního vývoje v celé ČR, se dopad výše uvedených fenoménů začne projevovat, a tudíţ 

bude moţné jej hodnotit, resp. přijímat nápravná opatření aţ koncem roku 2009 a počátkem 

roku 2010.  

Na podzimu roku 2008 došlo ke změně hodnotících kritérií pro výběr individuálních projektů 

OPPK. Tato kritéria byla schválena SMV písemnou procedurou per rollam dne 1. října 2008. 

Všechny kroky, které ŘO OPPK učinil v souvislosti se změnou hodnotících kritérií, byly 

vedeny snahou dosáhnout maximálního stupně objektivity v hodnocení projektů. Důvodem pro 

úpravu hodnotících kritérií byla po zkušenostech z 1. výzvy OPPK snaha minimalizovat míru 

subjektivního hodnocení projektového manaţera, eliminace váhových přepočtů bodů – tj. větší 

průhlednost a jasnost procesu hodnocení pro ţadatele a úprava textů a počtu bodů kritérií, 

jejichţ význam nevypovídá o kvalitě projektu (např. zkušenosti ţadatele, organizační a 

projektové zajištění atd.).  

Dále pokud jde o úpravu výše alokací 1.výzvy na jednotlivé oblasti podpory, došlo během 

procesu schvalování projektů z první výzvy v září 2008 Radou HMP, k navýšení původní 

alokace vyhlášené na oblasti podpory 2.1 a 3.3 z důvodu převisu finančního objemu 

předloţených projektů nad vyhlášenou alokací. V oblasti podpory 2.1 došlo k navýšení z 17,38 

mil.EUR na 20,5 mil. EUR a v oblasti podpory 3.3 z 2,6 mil. EUR na 4,4 mil. EUR. 

Během roku 2009 ŘO OPPK uvaţuje o vyjmutí závazku realizace podpory prostřednictvím 

integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM) v rámci připravované modifikace programu. Tento 

záměr bude představen členům SMV dne 3.6.2009.  

 

2.5 PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA  

Během roku 2008 nebyly zaznamenány ŘO OPPK ţádné případy, kdy by byla zjištěna 

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

 

2.6 DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI  

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

a znalostní ekonomiky, podporu podnikání a dobrou dostupnost telekomunikačních sluţeb 

všechny body strategické vize NSRR ČR 2007–2013. 

 

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

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

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

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

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

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

NUTS II Praha. Myšleny jsou pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou 

podmíněné realizací projektu, nebo které podmiňují (umoţňují) realizaci projektu. 
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2.6.1  VAZBY OPPK NA JINÉ OBLASTI PODPORY A OPERAČNÍ PROGRAMY 

 

Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

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

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

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

řízení OP D. 

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

Střední Čechy podporovaných z OP D nebo prioritní osy 1 Dostupnost dopravy Regionálního 

operačního programu Střední Čechy územně navazujících na Prahu. Projekt tohoto charakteru 

nebyl v uplynulém programovém období realizován. 

 

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb 

V oblasti rozvoje informační společnosti je rozhraní mezi OPPK a Integrovaného operačního 

programu (IOP) vymezeno moţnými příjemci podpory a související zaměření jednotlivých 

projektů. Integrovaný operační program podporuje zavádění a rozvoj ICT ve státních orgánech 

veřejné správy, na kterou navazuje zavádění a rozvoj ICT ve územní veřejné správy 

financované z oblasti podpory 1.2 OPPK. Program IOP je v kompetenci koordinačního orgánu 

MMR a spolupráce obou řídicích orgánů, tj .  HMP a MMR je na velmi dobré úrovni.  

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

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

podnikatelského prostředí a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. 

 

Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 

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

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

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

infrastruktury a sniţování rizika povodní OP ŢP.  

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

regionu Střední Čechy podporovaných z OP ŢP nebo prioritní osy 3 Udrţitelný rozvoj měst 

a venkovských sídel ROP územně navazujících na Prahu.  

 

Oblast podpory 2.2 Úsporné a udrţitelné vyuţívání energií a přírodních zdrojů 

V rámci cíle Konvergence je tato oblast podporována prioritní osou 3 a 4 OP ŢP. Koordinace s 

OP ŢP je především v poskytování informací veřejnosti a mezi ŘO navzájem. 

 

Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu 

a vývoje a praxí 

V oblasti vzdělávání a VaV je rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Lidské zdroje a 

zaměstnanost (OP LZZ) vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, 

financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické 

infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování 

kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  
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Kromě výše uvedených operačních programů je OPPK územně komplementární také 

s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Operačním programem 

Průmysl a inovace (OP PI). Vzhledem k rozdílům v socioekonomické situaci Prahy a ostatních 

NUTS II regionů v ČR je podpora těchto typů projektů v Praze méně intenzivní. V uplynulém 

období byl uvítán osobní kontakt s představiteli ŘO MPO a MŠMT ohledně spolupráce 

v oblasti expertních kapacit při hodnocení projektů v oblasti vědy a výzkumu.  

 

Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí 

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OPPK a OP LZZ vymezeno 

především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, financovaného z ERDF, se zaměřuje 

na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na 

„měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  

Kromě výše uvedených operačních programů je OPPK územně komplementární také s OP PI.  

 

Oblast podpory 3.3 Rozvoj malých a středních podniků 

V oblasti vzdělávání a rozvoje podnikání je rozhraní mezi OPPK a OP LZZ vymezeno 

především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, financovaného z ERDF, se zaměřuje 

na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na 

„měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 

Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 

v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  

Kromě výše uvedených operačních programů je OPPK územně komplementární také s OP PI.  

V roce 2008 ŘO OPPK nevyuţil iniciativy Jaspers. V následujícím období zcela určitě zvaţuje 

její zapojení. 

 

Srovnání JPD 2 a OPPK 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost svým zaměřením navazuje na program JPD 2 

z let 2004-2006. 

 V programovém období 2004 - 2006 byla na základě podmínek stanovených EK pro Cíl 2 

přiznána podpora pouze části území Prahy. Výběr podporovaného území souvisel 

s koncentrací stěţejních problémů v hlavním městě a zahrnoval správní obvody Praha 1, 

Praha 8, Praha 9, Praha 12, Praha 14, Praha 15, Praha 19, Praha 20 a Praha 21. Změna 

v OPPK: podporované území zahrnuje všechny správní obvody, moţnost předkládání 

projektů z celého území hl.m.Prahy.  

 V programovém období 2007-2013 došlo k pokrytí celého území regionu NUTS II Praha 

OPPK spolu s OPPA a určení společného řídícího orgánu – hl. m. Praha (dříve dva řídící 

orgány, zvlášť pro JPD 2 a zvlášť pro JPD 3) umoţnilo upustit od klíčového kritéria 

teritoriality a koncentrovat podporu především na tematicky definované cíle. Pro OPPK a 

OPPA stanoven jeden monitorovací výbor v rámci jednoho ŘO. 

 Zkušenosti s implementací programu JPD 2 ukázaly zásadní vliv kvalitně připravených 

projektů na úspěšné čerpání finančních prostředků z programu. V rámci OPPK přidělení 

vyšších finančních částek (oproti JPD2) na priority v rámci vědy a výzkumu a inovací. 

Minulé programové období je moţné hodnotit i z hlediska získání zkušeností 

z rozsáhlých investičních projektů; potencionální ţadatelé měli moţnost si v praxi 
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vyzkoušet potřeby/náleţitosti projektů, aby jejich projekt mohl zdárně projít hodnotícím 

procesem.  

Poznatky z implementace programu JPD 2 odhalily řadu nedostatků, které stojí za 

komplikacemi s čerpáním podpory z JPD 2 a kterým bude chtít Praha jako řídící orgán OPPK 

předejít. Prvním klíčovým poznatkem byla značná sloţitost implementačního uspořádání, kdy do 

systému byla zapojena řada aktérů z různých úrovní a s vymezením dílčích působností. Etablování 

řídícího orgánu JPD2 na úrovni ministerstva rovněţ znamenalo, ţe nebyla vzata v potaz řada 

specifik, které má samospráva a její zcela odlišné principy fungování od státní správy. Výše 

uvedené zkušenosti byly podkladem pro zformování výrazně jednodušší implementační 

architektury jak vertikálně - o jednu úroveň méně, tak horizontálně - „jedny dveře“ pro ţadatele 

pro oba operační programy cíle EU „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“, tak i 

pro všechny fáze projektového cyklu. 

 

Nástroje realizace synergií a vazeb mezi OP 

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

hospodářské a sociální soudrţnosti, zajišťuje provázanost koordinačních struktur pro vyuţití 

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

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

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

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

výboru jsou zastoupeny všechny řídicí orgány OP. Zastoupení kaţdého řídicího 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 výborů převáţně 

v rovině informační, tzn. ţe prostřednictvím účasti zástupců ostatních řídicích orgánů dochází 

k přenosu aktuálních informací o stavu implementace daného OP a schvalování (tzn. schválení 

změn či zavedení nových koordinačních mechanismů). Členem SMV OPPA a OPPK jsou 

Regionální rada Střední Čechy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo ţivotního prostředí. 

Pracovní skupina Asociace krajů ČR pro evropské fondy – jedním z jejích úkolů je řešení 

problematiky administrace regionálních operačních programů, koordinace přístupu 

jednotlivých řídících orgánů regionálních operačních programů v záleţitostech týkajících se 

všech aspektů implementace regionálních operačních programů a k navrhování opatření pro 

zefektivnění systému jejich administrace. PS AK pro evropské fondy se schází pravidelně 1x za 

2 měsíce. Stálými členy jsou zástupci jednotlivých ŘO ROP (na úrovni ředitelů úřadů a jejich 

zástupců), zástupce ŘO OPPK a zástupce AK ČR.  

Pracovní skupina pro koordinaci projektů v ROP NUTS II Střední Čechy a OPPK – jedním 

z úkolů je koordinace při vyhlašování výzev ROP SČ a OP PK při vzájemném informování 

o předpokládaných termínech výzev, jejich zaměření a průběhu výzev, vzájemné poskytování 

informací mezi Řídícími orgány ROP SČ a OP PK o výběru projektů se synergickou vazbou na 

projekty realizované v sousedním regionu. Prostřednictvím pracovní skupiny, které se účastní 

zástupci obou řídících orgánů a dotčených odborů Krajského úřadu Středočeského kraje a 

Magistrátu hl. m. Prahy, jsou projednávány projekty, které mají území dopadu NUTS II Praha a 

NUTS II Střední Čechy. 
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2.7 OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŢNÉ EVALUACE 

2.7.1  MONITOROVACÍ VÝBOR 

Monitorovací výbor má kaţdý operační program spolufinancovaný ze Strukturálních fondů. 

Toto pravidlo vychází z ustanovení Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkající se strukturálních fondů.  

 

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 zejména zástupci hl. m. Prahy, Ministerstvo pro 

místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeţe 

a tělovýchovy, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo ţivotního prostředí, 

Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Čechy, Akademie věd ČR, Česká konference 

rektorů, Konfederace zaměstnavatelů a podnikatelských svazů ČR apod. 

 

Během roku 2008 proběhla: 

 dvě zasedání SMV OPPA a OPPK (dne 4. června a 3. prosince 2008) 

 tři písemné procedury „per rollam“ 

Druhé zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (4. června 2008) 

Zasedání SMV se uskutečnilo dne 4. června 2008 na Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 

2 v Praha 1. Z celkového počtu 24 členů SMV se jednání zúčastnilo celkem 21 delegátů (z toho 

bylo 13 členů, 6 náhradníků člena a 2 zástupci pověření členem). Dále se jednání zúčastnili 

jako hosté dva zástupci EK - DG Employment, jeden zástupce EK - DG Regio a jeden zástupce 

auditního orgánu (MF). Na programu byla zejména seznámení s dosavadním průběhem 

implementace OPPK, informace o postupu prací na dokumentech operačních programů, 

seznámení s podrobnostmi přípravy a průběhu prvních výzev k předkládání projektových 

ţádostí a s dosavadními výsledky těchto výzev. 

Výsledky 2. zasedání SMV: 

 

 SMV schválil: 

o usnesením č.8 Výroční zprávu o realizaci OPPA za rok 2007 

o usnesením č.9 Výroční zprávu o realizaci OPPK za rok 2007 

 

Výňatek z textu usnesení č. 9: 

„Společný monitorovací výbor operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – 

Konkurenceschopnost 

 

I. schvaluje 

Výroční zprávu o realizaci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost za rok 2007 

ve znění připomínek Ministerstva pro místní rozvoj, které je uvedeno v příloze č. 1 usnesení“ 

 

 SMV vzal na vědomí: 

o stav přípravy implementace OPPA a OPPK 
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o informace o průběhu auditu shody 

o informace o problematice nepřímých nákladů ESF projektů 

o vyuţití nástrojů publicity a informovanosti 

 

Třetí zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (3. prosince 2008) 

Zasedání SMV se uskutečnilo dne 4. června 2008 v Hotelu Crystal Palace, Malá Štěpánská 17, 

Praha 2. Z celkového počtu členů SMV se jednání zúčastnilo celkem 23 delegátů (z toho bylo 

16 členů, 4 náhradníci člena a 3 zástupci pověření členem). Dále se jednání zúčastnili jako 

hosté dva zástupci EK - DG Employment a dva zástupci EK - DG Regio. Na programu bylo 

zejména seznámení s dosavadním průběhem implementace OPPK a OPPA, schválení Zprávy o 

realizaci obou programů a informace o schválení změny výběrových kritérii pro hodnocení 

individuálních projektů OPPK. 

Výsledky 3. zasedání SMV: 

 SMV schválil: 

o usnesením č. 12 Evaluační plán 2007 – 2013 a Evaluační plán pro rok 2009 pro 

OPPK 

 SMV vzal na vědomí: 

o informaci o evaluacích OPPA  

o usnesením č. 11 Zprávu o realizaci OPPA a Zprávu o realizaci OPPK k 31. říjnu 

2008 

o usnesením č. 13 Informaci k záměru na vytvoření nového MS od roku 2010 

o informaci o schválení změny výběrových kritérii pro hodnocení individuálních 

projektů OPPK písemnou procedurou per rollam ze dne 1. října 2008, 

o informaci o realizaci Komunikačního plánu 

o informaci o projektech technické pomoci, 

o informaci Evropské Komise o návrzích úprav legislativy SF v rámci opatření 

vyplývajících z finanční krize. 

1. písemná procedura „per rollam“ (14. 12. 2007 - 7. 1. 2008) 

 usnesením č. 5/2008 SMV ze dne 7. ledna 2008 schválena kritéria pro výběr projektů 

technické pomoci OPPK  

 usnesením č. 6/2008 SMV ze dne 7. ledna 2008 schválena kritéria formálního 

posouzení pro individuální projekty OPPK 

2. písemná procedura „per rollam“ (18. 3. – 3. 4. 2008) 

 usnesením č. 7 SMV ze dne 3. dubna 2008 schválena kritéria pro výběr projektů 

technické pomoci OPPA  

3. písemná procedura „per rollam“ (16. 9. - 1. 10. 2008) 

 usnesením č. 10 SMV ze dne 1. října 2008 schválena úprava kritérií pro výběr 

individuálních projektů OPPK  

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 50 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

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 Evaluačního plánu pro rok 2009 pro 

OPPK (dále jen „evaluační plán“), který byl schválen SMV dne 3. prosince 2008. K hodnocení 

programu ŘO OPPK vyuţívá informace a údaje z monitorovacího systému. Zodpovědnost za 

realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OPPK MHMP – odbor fondů EU.  

 

Typy hodnocení 

Podle účelu provádí ŘO OPPK následující hodnocení: 

 

 Strategická (koncepční) hodnocení: Jejich cílem je posouzení vývoje programu ve 

vztahu k prioritám Společenství a ČR. 

 

 Operativní hodnocení: Jejich cílem je podpora monitorování OP. Soustředí se na 

sledování implementace OP a zahrnují tematická hodnocení, která se zaměřují jednak 

na nedostatky, zpoţďování a rizika OP a jednak na specifické aspekty a oblasti 

z pohledu způsobu implementace a hodnocení intervencí OP. Je také vyuţíván 

v případech, kdy monitorovací systém programu podchytí podstatné odchylky od 

vytčených cílů nebo při revizi OP. 

 

Podle časového hlediska provádí ŘO OPPK následující hodnocení: 

 před implementací programu 

Předběţné hodnocení (ex-ante): Jedná se o hodnocení v průběhu přípravy operačního 

programu, jejichţ cílem je zkvalitnění připravovaných programových dokumentů. Zaměřuje se 

na optimalizaci přidělovaných rozpočtových zdrojů v rámci OP a na zlepšení kvality 

programování. Výsledky ex-ante hodnocení jsou součástí operačního programu (programového 

dokumentu), který byl předloţen EK. Předběţné hodnocení (ex-ante) OPPK bylo uskutečněno 

v roce 2006 a jeho výsledky byly zapracovány do textu OPPK. 

 

 v průběhu implementace OPPK  

Ad hoc hodnocení (dle okamţité potřeby): Jedná se o hodnocení v návaznosti na zjištění 

monitoringu či na základě závěrů ročního vyhodnocování problémů. Provádí se např. při 

zjištění významného odklonu od původně stanovených cílů programu, v případě podání návrhů 

na revizi OP podle čl. 33 a čl. 48, odst. 3 obecného nařízení či při zjištění aktuálních nebo 

potenciálních implementačních problémů. Pokud se v průběhu monitorování zjistí neţádoucí 

odchylka ovlivňující vývoj OPPK, je analyzována a posouzena její významnost/závaţnost. Ad 

hoc hodnocení můţe být spuštěno na základě nalezené významnosti/závaţnosti. 

Na základě zkušeností projektových a finančních manaţerů, podílejících se na implementaci 

OPPK byla provedena ad – hoc evaluace, a to po schválení projektů 1.výzvy. Byl proveden 

propočet, ţe bude splněno pravidlo n+3; toto bylo zohledněno při vyhlašování 2.výzvy a 

stanovení finančních alokací na jednotlivé prioritní osy. Při propočtu ŘO OPPK vycházel 

z faktu, ţe během 1.výzvy bylo předloţeno více projektů neţ byl předpoklad, resp. ve vyšším 

součtu čerpání vyhlášené alokace, kdy ŘO OPPK přikročil k navyšování finanční částky a to 

z důvodu, ţe byly předloţeny velmi kvalitní projekty. Při vyhlašování 2. výzvy ŘO OPPK 

počítal s určitým nárůstem počtu projektů, resp. s vyššími částkami, ale i tento předpoklad byl 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 51 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

ve skutečnosti překročen. Velmi se řídicímu orgánu OPPK osvědčuje, ţe předpoklad provedení 

průběţného hodnocení (ongoing) byl naplánován po 2.výzvě. Ukazuje se, ţe to bude vhodný 

časový mezník a to ještě v kumulaci se současnými moţnostmi/dopady finanční krize. 

Předpoklad zahájení evaluace (ongoing) je v období květen-červenec 2009 s tím, ţe by ŘO 

OPPK chtěl mít výsledky a návrhy na případná opatření v průběhu 4.Q 2009.           

Průběţné hodnocení (ongoing): Jedná se o plánovaná hodnocení v průběhu implementace OP 

zaměřená na různá témata (např. průřezová témata pro více OP, hodnocení systémů 

implementace a monitoringu apod.). Jedním z typů průběţných hodnocení jsou i zhodnocení 

realizace programu týkající se dosaţeného pokroku ve finanční i věcné stránce realizace OP, 

včetně posouzení příspěvku OP k NPR a Lisabonské strategii podle paragrafu 3, čl. 48 

obecného nařízení.  

Během evaluace OPPK bude hlavní důraz kladen na oblasti, které prochází rychlým vývojem. 

Jde zejména o oblasti: 

o ICT v rámci oblasti podpory 1.2 “Rozvoj a dostupnost ICT sluţeb” 

o Věda a výzkum v rámci oblasti podpory 3.1 “Rozvoj inovačního prostředí 

a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, zaměřené na rozvoj 

inovačního prostředí, inovačních aktivit a partnerství mezi výzkumnou a 

vývojovou základnou a podniky” 

o Rozvoj MSP v rámci oblasti podpory 3.2 “Podpora příznivého podnikatelského 

prostředí, zaměřené na podporu zlepšení prostředí pro podnikání a podnikatelské 

aktivity” a v oblasti podpory 3.3 “Rozvoj malých a středních podniků, zaměřený 

přímo na podporu malých a středních podniků” 

 

2.7.3  MONITOROVACÍ SYSTÉM 

Pro monitorování programového období 2007–2013 byl na základě obecného nařízení, 

poţadavků EK na monitorování programů spolufinancovaných z fondů EU, poţadavků NOK, 

poţadavků PCO a dle usnesení vlády č. 198/2006 od 1. ledna 2007 připraven MSC2007. 

MSC2007 slouţí řídícímu orgánu pro efektivní sledování průběhu realizace projektů a jako 

nástroj pro řízení programu. Tento systém rovněţ slouţí PCO a dalším subjektům 

implementační struktury. Systém zajišťuje plnou podporu pro řízení, monitorování, hodnocení 

a administraci programů a projektů. Respektuje poţadavky EK a zajišťuje poţadovanou funkci 

sběru dat a předávání těchto dat EK a PCO.  

 

Gestorem řešení jednotného centrálního monitorovacího systému je MMR. Systém pro 

monitorování strukturálních operací v Praze je tříúrovňový celek systémů MSC2007 (centrální 

a řídící úroveň), Monit2007 (výkonná úroveň – IS řídicího orgánu OPPK) a Benefit7+ (webová 

aplikace pro ţadatele/příjemce pro předkládání ţádosti o finanční podporu), jehoţ data budou 

přenositelná na úroveň EK. 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 52 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

Obrázek 4: Schéma systému pro monitorování strukturálních operací v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŘO OPPK 

 

Fungování elektronického systému je zajištěno smlouvami mezi hl. m. Prahou a Centrem pro 

regionální rozvoj a mezi hl. m. Prahou a společností TESCO SW a.s., jeţ je dodavatelem 

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

při uţívání informačních systémů Monit7+ a Benefit7 pro OPPA a OPPK.  

 

Na počátku roku 2008 byla vyhlášena 1. výzva k předkládání projektových ţádostí. Pro oba 

systémy Benefit7 a Monit7+ to byl první reálný test funkčnosti a zejména stability systému. 

Benefit7 byl zatíţen nejvíce ve fázi příjmu projektových ţádostí, kdy ţadatelé generovali a 

odevzdávali na ŘO finalizované projektové ţádosti a Monit7+ ve fázi administrace 

předloţených projektových ţádostí ŘO. V souvislosti s nečekaným mnoţstvím ţadatelů 

docházelo k technickým obtíţím (nestabilita a „padání“ systému Benefit7+) hlavně s blíţícím 

se termínem odevzdání projektových ţádostí, tj. ke konci března 2008. A to i přes to, ţe 

ţadatelé byli ze strany ŘO upozorňováni na moţná nebezpečí odevzdávání ţádostí na poslední 

chvíli. 1. výzva byla zatěţkávající zkouškou pro systém a na základě zjištěných skutečností se 

průběţně pracuje na posílení slabých míst tak, aby pro další výzvy bylo prostředí uţivatelsky 

příznivější a stabilnější. Aplikace Monit7+ byla v průběhu roku 2008 ze strany ŘO upravována 

tak, aby byla zajištěna administrace projektů 1. výzvy. Ve spolupráci s dodavatelem a 

v koordinaci s ostatními orgány jsou nastavovány potřebné vazby a přenosy dat mezi systémy 

Benefit7, Monit7+ a MSC2007 a na zlepšení systému se pracuje de facto neustále. 

 

Úpravy informačního systému probíhají na základě poţadavků vyplývajících z centrální 

Metodiky monitorování programů SF a Fondu soudrţnosti a na základě poţadavků ŘO vůči 

dodavateli systému. Během roku 2008 byly a jsou na testovacích verzí Benefit7 a Monit7+ 

vytvářeny a testovány např. elektronické zasílání monitorovacích zpráv a automatické plnění 

formulářů Ţádosti o platbu, dále se řešilo a řeší propojení systému Monit7+ s účetním 
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systémem ŘO a jsou postupně zapracovávány jednotlivé výstupní sestavy.Rozvoj centrální a 

řídící úrovně je postupně prezentován na pracovních skupinách - PS pro monitorování a PS pro 

jednotný monitorovací systém (PS). Obě pracovní skupiny byly řízeny MMR, resp. Centrem 

pro regionální rozvoj ČR (CRR). PS pro monitorování byla v průběhu roku 2008 zrušena 

ministrem MMR. Jednání PS pro jednotný monitorovací systém se zúčastňují zástupci všech 

operačních programů, zástupci CRR, zástupci Národního orgánu pro koordinaci (NOK) a 

Ministerstva financí, odboru Národní fond (NF). Vývoj MSC2007 je plně v gesci MMR. 

 

Benefit7 

Řídicí orgán OPPK během roku 2008 definoval specifika operačního programu, které byly 

zapracovány do úrovně výkonné, tj. do Monitu7+ a Benefit7. Aplikace Benefit7 prošla 

v průběhu roku změnami. Došlo k nastavení max. mnoţství kontrol a automatik, které slouţí 

k úplnému a správnému vyplnění elektronické ţádosti. Řídicí orgán OPPK svým ţadatelům 

zřídil hot-line adresu benefit7.oppk@cityofprague.cz, na kterou se ţadatelé i příjemci mohou 

obracet s technickými problémy s aplikací Benefit7. Benefit7 není nástroj pouze pro 

předkládání ţádostí o finanční podporu, tzn. pro ţadatele, ale i pro příjemce. V budoucnu resp. 

během druhé poloviny roku 2009 budou úspěšní příjemci přes aplikaci Benefit7 předkládat 

monitorovací zprávy a ţádosti o platbu (ŢoP). Řídícím orgánem probíhá testovaní funkčnosti 

systému předkládání monitorovacích zpráv a podávání ŢoP přes IS a příprava dokumentace pro 

příjemce.  

 

Monit7+ 

Rovněţ systém Monit7+ je průběţně upravován a vyvíjen. Jde např. o přidávání polí dle 

specifik OP, změny názvů polí apod.), tak aby byl IS uţivatelsky příjemnější a zaručoval 

maximální pohodlí při administraci předloţených projektů. V současné době probíhá obdobně 

jako v aplikaci Benefit7 testování a nastavování procesů a automatik pro moţné 

předkládání,vracení řídícím orgánem k dopracování monitorovacích zpráv a ŢoP. V rámci 

nastavování a testování IS docházelo k určitým problémům jeho fungování a některé problémy 

byly zjištěny i v průběhu administrace ţádostí. Problémy, které zasáhly všechny operační 

programy, byly  řešeny na příslušných pracovních skupinách. Problémy provozního charakteru 

jsou ze strany OPPK řešeny průběţně s dodavatelem telefonicky a mailem na příslušnou hot-

line adresu dodavatele IS. 
 

2.8 KONTROLY  

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

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

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

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

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

 

Audit shody 

Na úrovni ČR proběhl pro kaţdý OP audit shody. Audit shody u všech implementačních 

struktur České republiky prováděla pro Ministerstvo financí společnost 

PricewaterhouseCoopers (PwC), která měla zjistit, zda je struktura implementačních orgánů 
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jednotlivých operačních programů v souladu s odpovídající legislativou Evropského 

společenství: 

 samotný audit probíhal v roce 2007,  

 v lednu 2008 ŘO obdrţel Zprávu o posouzení souladu s předpisy, resp. konkrétní 

zjištění a doporučení; audit učinil závěr, ţe plánovaný systém implementace je v 

pokročilé fázi přípravy, postupy jsou dobře zdokumentované (kromě některých oblastí 

ke zlepšení) a z pohovorů s vybranými pracovníky plyne, ţe jsou dobře seznámeni s 

plánovanými postupy;  

 začátkem března 2008 byly zahájeny společností PwC dodatečné auditní práce; hlavním 

cílem dodatečných auditních prací bylo ověřit, zda ŘO přijal dostatečná nápravná 

opatření k odstranění zjištění uvedených ve Zprávě o posouzení souladu s předpisy, 

která byla vydána v lednu 2008; ŘO vypracoval a předal společnosti PwC vypořádání 

zjištění včetně související dokumentace k provedení dodatečných auditních prací; 

 Zprávu o provedení dodatečných auditních prací řídící orgán obdrţel v květnu 2008. 

 

Kontrola provedená Pověřeným auditním subjektem 

Od června do srpna 2008 provedl PAS auditní šetření navazující na zjištění identifikovaná 

v rámci realizace auditu shody. Většina zjištění uvedených ve zprávách z auditu shody nejsou v 

kompetenci řídícího orgánu, nemohou je přímo ovlivnit, resp. přijmout nápravná opatření. Tato 

zjištění se týkají oblasti dvojího financování a hlavně dobudování IS v oblasti. Všechna ostatní 

zjištění auditu shody pro řídící OPPK byla odstraněna. 

 

Od listopadu 2008 do ledna 2009 provedl PAS ověření účinného fungování řídícího a 

kontrolního systému OPPK na projektech předloţených v rámci 1. výzvy OPPK. Zpráva o 

výsledku bude předána na počátku roku 2009. 

 

Kontrola provedená Platebním a certifikačním orgánem 

V říjnu 2008 proběhla kontrola ze strany PCO, jejíţ předmětem byl příjem, výběr a hodnocení 

projektových ţádostí v rámci 1. výzvy k předkládání projektů OPPK. Kontrola proběhla na 

vzorku sedmi náhodně vybraných projektů z IS MONIT. Protokol o výsledku kontroly bude 

předán počátkem roku 2009. 
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3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 
 

3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT 

3.1.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.1.1.1 Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 13: Informace o fyzickém pokroku prioritní osy 1 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
15

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

37.11.05  

Core 20  

výsledek 

Hodnota úspory 
času ve veřejné 

dopravě 
% IS ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí
 

100 N/A N/A 100 

Plánovaná
16

 
N/A N/A 85 85 

17.06.11 

výsledek 

Podíl domácností 
nově připojených k 
vysokorychlostním

u internetu na 
celkovém počtu 

domácností  

% ČSÚ    

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 26 N/A N/A 26 

Plánovaná
 

N/A N/A 36 36 

37.11.06 

výsledek 

Hodnota úspory 
času  – přínos 

nových 
tramvajových tratí 

% 
IS Ž/P 
příp. IS 

ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A 100 

Plánovaná
 

N/A N/A 80 80 

15.35.11 

výstup 

Počet nových plně 
elektrizovaných 
agend veřejné 

zprávy 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 15 15 

15.21.06  

výsledek 

Počet 
elektronických 

podání k městské 
správě 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 2000 2000 

37.01.00 
Počet projektů 
podporujících 

dopravu a dopravní 

počet IS Ž/P 
Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

                                                 
15

 Sloupec Zdroj: ČSÚ, Eurostat aj., IS ŘO (např. dopočítání podílových indikátorů atd.) nebo IS Ţ/P (v případě, 

ţe zdrojem dat je přímo ţadatel) 
16

 Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé období. Platí pro celou tabulku. 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
15

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

Core 13  

výstup 

infrastrukturu 
Plánovaná

 
N/A N/A 8 8 

37.32.30 

výstup 

Délka nových nebo 
modernizovaných 

tramvajových tratí -
celkem 

km IS ŘO 

Dosažená 
141,re
sp.0 

141,7
4, 

resp. 
0,74 

N/A 
141,74, 
resp. 
0,74 

Výchozí 
141,re
sp.0 

141,re
sp.0 

N/A 
141, 

resp.0 

Plánovaná
 

N/A N/A 
143,resp.

2 
143, 

resp.2 

37.32.31 

výstup 

Délka nové 
tramvajové trati – 

celkem 
km  IS Ž/P 

Dosažená 0 0,74 N/A 0,74 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 1 1 

37.32.32 

výstup 

Délka 
modernizované 

tramvajové trati – 
celkem 

km IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 1 1 

61.01.11 

výstup 

Délka nově 
vybudovaných 

cyklostezek 
celkem 

km IS Ž/P 

Dosažená 0 1,14 N/A 1,14 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 2,5 2,5 

38.21.10 

výstup 

Počet projektů na 
rozvoj, zavádění a 

osvojování ICT 
počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 5 5 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+ 

 

Během roku 2008 byla v rámci prioritní osy 1 vyhlášena jedna výzva. V oblasti podpory 1.1 

výzva k předkládání projektů ukončena 8. února 2008, v oblasti podpory 1.2 31. března 2008. 

Schválení projektů v oblasti podpory 1.1 proběhlo v červnu 2008, v oblasti 1.2 v září 2008. 

Dosaţené hodnoty za rok 2007 a výchozí a dosaţené hodnoty za rok 2008 jsou u některých 

indikátorů rovny nule z důvodu neukončení procesu realizace jednotlivých projektů k datu 

tvorby této zprávy. Tam kde je uvedena určitá nenulová výchozí hodnota za rok 2007, je u 

projektů ve stádiu realizace, u dosaţené hodnoty za rok 2007 a výchozí a dosaţené  hodnoty za 

rok 2008 uvedeno N/A. Naplnění těchto hodnot se očekává do konce roku 2010. Následující 

tabulka znázorňuje seznam výzev v prioritní ose 1, počty a finanční částky předloţených a 

schválených projektů.  
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Tabulka 14: výzvy v oblasti podpory 1.1 a 1.2
17 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

Oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu v 

EUR  

Předložené žádosti Schválené projekty 

počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 8.2.2008 1.1 26 796 733 3 23 948 124,4 3 22 958 413,5 

1. 9.1.2008 31.3.2008 1.2 2 977 431,5 10 3 711 702,9 3 1 540 089,9 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

V oblasti podpory 1.1 byla fyzická realizace projektů ukončena k 31.12.2008 u dvou projektů, 

Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice a Tramvajová trať Radlická. Tyto projekty však 

nebyly k 31.12.2008 ukončeny finančně. Z hlediska plnění hodnot indikátorů, bylo u těchto 

projektů vytvořeno 1,14 km cyklostezky a 0,74 km nové tramvajové trati. Třetí projekt 

Rokytka - rozvoj území – cyklostezka bude fyzicky ukončen aţ ke konci  roku 2009. 

 

V oblasti podpory 1.2 nebyla k 31.12.2008 ukončena realizace ţádného projektu tzn. nedošlo 

ani ke konečnému finančnímu vypořádání těchto projektů. Z tohoto důvodu je pokrok v plnění 

indikátorů u této oblasti podpory minimální. Fyzické a finanční ukončení schválených projektů 

se předpokládá v prvním polovině roku 2010. Jde o víceetapové projekty. První etapy budou 

ukončeny jiţ v polovině roku 2009. 

 

3.1.1.2 Kvalitativní analýza  

V roce 2008 bylo schváleno v oblasti podpory 1.1 100% podaných projektových ţádostí, 

v oblasti podpory 1.2 schváleno 30%, tj. 3 projekty, vyřazeno celkem 7 projektů.  

Následující graf č. 5 ukazuje počty předloţených, schválených a vyřazených projektů v roce 

2008 v oblastech podpory 1.1 a 1.2.  

V rámci formálního posouzení, tj. kontroly úplnosti příloh projektu a souladu projektu s cíli a 

typy podporovaných projektů byly v oblasti podpory 1.2 vyřazeny celkem 3 projekty, během 

následného procesu hodnocení projektů nesplnily minimální limitní bodovou hranici celkem 4 

projekty.  

Toto procento bylo způsobeno především nekvalitně zpracovanými ţádostmi, resp. 

nedostatečně zpracovanou studií proveditelnosti projektu především v oblasti technického 

popisu projektu, prokázání finanční udrţitelnosti projektu a nedostatečným časovým prostorem 

ze strany ţadatelů na zpracování projektových ţádostí. Důvody vyřazení uvedeny rovněţ 

v kapitole 2.1.1.1. 
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 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez vlastního 
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Graf 5: Projekty v oblasti podpory 1.1 a 1.2 dle stavů  

Prioritní osa 1 - počty projektů
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Zdroj: Monit7+ 
 

Z níţe uvedené tabulky č. 15 je patrné, ţe v oblasti podpory 1.1 jsou schváleny 3 projekty v 

objemu 25% celkové finanční alokace oblasti podpory 1.1 na programové období 2007-2013, 

proplaceno platbou ex-ante ze schváleného objemu  22 958 413,5 EUR bylo celkem                  

1 319 448,85 EUR, tj. 5,75 %. 

 V oblasti podpory 1.2 jsou prozatím schváleny 3 projekty v objemu 15% celkové finanční 

alokace oblasti podpory 1.2 na programové období 2007-2013, proplaceno platbou ex-ante ze 

schváleného objemu 1 540 089,9 EUR bylo celkem 18 768,31 EUR, tj. 1,22 %.  

Během roku 2008 nebyl v prioritní ose 1 finančně ukončen ani certifikován ţádný projekt. 

Certifikace se předpokládá v polovině roku 2009. Podrobný seznam schválených projektů 

příjemců prioritní osy/oblasti podpory je uveden v příloze č. 1 Výroční zprávy. 
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Tabulka 15: Ukončené projekty prioritní osy 1 v roce 2008
18

 

Prioritní 
osa/oblast 
podpory 

Alokace na prioritní 
osu/oblast podpory 2007-

2013 

Schválené projekty v roce 
2008 

Ukončené 
projekty v roce 

2008
19

 
% podíl všech 
ukončených 
projektů na 

alokaci V EUR 
v % 

vzhledem k 
PO 

počet v EUR počet v EUR 

1. 102 781 486,00 100 6 24 498 503,4 0 0,00 0 

1.1. 92 503 337,40 90 3 22 958 413,5 0 0,00 0 

1.2. 10 278 148,60 10 3 1 540 089,9 0 0,00 0 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Situaci z hlediska počtu typu příjemců v prioritní ose 1 znázorňují následující dva grafy. 

Nejčastějšími ţadateli v této prioritní ose jsou hl.m.Praha a městské části hl.m.Prahy. 

          

Graf 6: Typy ţadatelů v oblasti podpory 1.1 – 1.výzva 
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

                                                 
18

 Všechny finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez 

vlastního spolufinancování 
19

 Jde o finančně ukončené projekty = ukončena realizace a zároveň proplacené prostředky 
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Graf 7: Typy ţadatelů v oblasti podpory 1.2 – 1.výzva 
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

 

 

Příklady projektů předloţených v prioritní ose 1 

1) Tramvajová trať Radlická – oblast podpory 1.1 

 

Příjemce: Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 

Doba realizace: duben - listopad 2008, projekt fyzicky ukončen, ne finančně 

Celkové výdaje: 697,5 mil.Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 568,3 mil. Kč 

 

Cíl projektu:   

 Zlepšit dopravní obsluţnost veřejnou dopravou prostřednictvím zvýšení přepravní 

nabídky 

 Zkrátit přepravní doby a integrovat jednotlivé druhy veřejné dopravy (tramvajové 

dopravy a metra) realizací přestupního uzlu u stanice metra Radlická 

 Rozšířit ekologicky šetrnou povrchovou dopravu do další části Prahy 

 Zvýšit bezpečnost veřejné dopravy pro cestující 

 Usnadnit pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérové opatření 

na zastávkách a chodnících) 

 Posílit informovanost cestujících ve veřejné dopravě (nové informační panely a 

zařízení) 
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Popis aktivit projektu: projekt tvoří dvě samostatné stavby, které jsou však funkčně provázané 

a souvisí spolu územně, dopravně a provozně. Jedná se o tyto stavby: 

 Prodlouţení tramvajové trati (PTT) do Radlic včetně smyčky (liniová stavba v úseku od 

úvrati Laurová ke stanici metra Radlická o celkové délce 742m) 

 Rekonstrukce stávající tramvajové trati (RTT) Radlická (liniová stavba v Radlické ulici 

od křiţovatky s Kříţovou ulicí k úvrati Laurová o celkové délce 451m) 

 

Cílové skupiny projektu: obyvatelé hlavního města Prahy - cca 1 165 tis. obyvatel, návštěvníci 

Prahy vyuţívající MHD - v průměru se jedná o 1 200 tis. návštěvníků ročně, obyvatelé m.č. 

Radlice a části m.č.Smíchov - Radlice, ţáci základních škol,osoby s omezenou mobilitou apod. 

 

Před realizací:                                                        Po realizace: 

         
Zdroj: foto ŘO OPPK 

 

 

2) Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice – oblast podpory 1.1 

 

Příjemce: hl.m.Praha 

Doba realizace: květen – září 2008, projekt fyzicky ukončen, ne finančně 

Celkové výdaje: 8,23 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 7,16 mil. Kč 

 

Hlavním cílem projektu bylo (a je) prostřednictvím vybudování úseku cyklostezky Malá 

Chuchle – Lahovice na cyklistické trase A1 umoţnit bezpečné cyklistické dojíţdění do 

zaměstnání a školy pro obyvatele levobřeţní části Prahy jiţně od Smíchova. V rámci investiční 

fáze projektu byly provedeny následující aktivity: výstavba lávky přes potok Vrutice, výstavba 

cyklostezky, provedení dočasných dopravních opatření po dobu výstavby, provedení trvalého 

vodorovného a svislého dopravního značení 
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     Před realizací:                                                 Po realizaci: 

                             

     Zdroj: foto ŘO OPPK 

 

3.1.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Vzhledem k tomu, ţe proběhla teprve první výzva k předkládání projektových ţádostí a většina 

projektů nebyla k 31.12.2008 ani finančně ani fyzicky ukončena, nebyly identifikovány 

závaţné problémy. Obecně tato kapitola shrnuta do kapitoly 2.3.2.  
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3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.2.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.2.1.1 Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 16: Informace o fyzickém pokroku prioritní osy 2 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
20

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

33.21.33 

výsledek 

Využití plochy 
revitalizovaných 

nebo 
regenerovaných 
území – zvýšení 

počtu návštěvníků 

% ŘO OP 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí
 

100 N/A N/A 100 

Plánovaná
21

 
N/A N/A 180 180 

36.40.00 

výsledek 

Úspory energie 
celkem 

% 

Energet.

audity 
projekt
ů, ŘO 
OP, IS 

Ž/P 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A 100 

Plánovaná
 

N/A N/A 75 75 

33.21.10 

výstup 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha IS ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 568 N/A N/A 568 

Plánovaná
 

N/A N/A 518 518 

24.02.00 

výstup 

Plocha 
odstraněných 

starých 
ekologických 

zátěží 

ha IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 10 10 

63.22.00 

výstup 

Počet 
zrekonstruovaných 

památkových 
objektů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 5 5 

26.01.00 

Core 31 
výstup 

Počet projektů 
zaměřených na 
ochranu proti 

počet 
IS Ž/P 
příp. IS 

ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

                                                 
20

 Sloupec Zdroj: ČSÚ, Eurostat aj., IS ŘO (např. dopočítání podílových indikátorů atd.) nebo IS Ţ/P (v případě, 

ţe zdrojem dat je přímo ţadatel) 
21

 Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé období. Platí pro celou tabulku. 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
20

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

povodním nebo 
lesním požárům, 
případně na další 
ochranná opatření 

Plánovaná
 

N/A N/A 5 5 

36.01.00 

Core 23 
výstup 

Počet 
podpořených 

projektů zvyšující 
kapacitu pro 

výrobu energie z 
obnovitelných 

zdrojů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 5 5 

36.30.00 

výstup 

Počet 
podpořených 

projektů 
zaměřených na 

snižování 
energetické 
náročnosti 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 5 5 

36.03.00 

výstup 

Zvýšení kapacit na 
výrobu energie 
z obnovitelných 

zdrojů 

MW IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 0,6 0,6 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+ 

 

Během roku 2008 byla v rámci prioritní osy 2 vyhlášena jedna výzva. V oblasti podpory 2.1 i 

2.2 výzva k předkládání projektů ukončena 31. března 2008, schválení projektů proběhlo v září 

2008. Vyhlášení 2.výzvy je plánováno od 14. ledna 2009. Dosaţené hodnoty za rok 2007 a 

výchozí a dosaţené hodnoty za rok 2008 jsou u některých indikátorů rovny nule z důvodu 

neukončení procesu realizace jednotlivých projektů k datu tvorby této zprávy. Tam kde je 

uvedena určitá nenulová výchozí hodnota za rok 2007, je u projektů ve stádiu realizace, u 

dosaţené hodnoty za rok 2007 a výchozí a dosaţené  hodnoty za rok 2008 uvedeno N/A. 

Naplnění těchto hodnot se očekává do konce roku 2010. 

Následující tabulka znázorňuje seznam výzev v prioritní ose 2, počty a finanční částky 

předloţených a schválených projektů. 
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Tabulka 17: Výzvy v oblasti podpory 2.1 a 2.2 
22 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

0blast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 
v EUR 

Předložené žádosti Schválené projekty 

počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 31.3.2008 2.1 20 507 243,7 40 48 055 237,9 14 20 507 920,9 

1. 9.1.2008 31.3.2008 2.2 2 642 208,0 5 4 169 905,3 3 2 333 417,5 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

V oblasti podpory 2.1 schváleno celkem 14 projektů. K 31.12.2008 byla ukončena fyzická 

realizace projektu Revitalizace vodního díla Dţbán. K datu zpracování této zprávy nebyl ţádný 

projekt finančně ukončen. Z tohoto důvodu je věcný pokrok v plnění indikátorů u této oblasti 

podpory minimální. Mezi dalšími projekty by cca v polovině roku 2009 měl být fyzicky 

ukončen projekt Revitalizace území zbytku původního mlýnského náhonu, tzv. Strouha, v ZOO 

Praha na přirozené stanoviště výskytu místní fauny a flory.  

V roce 2008 došlo k uzavření smluv se všemi ţadateli, jejichţ projekty byly schváleny 

k financování. Výjimkou je projekt MČ  Praha 12 „Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a 

Labe. Tato smlouva bude uzavřena v lednu 2009.  

 

V oblasti podpory 2.2 nebyl rovněţ k 31.12.2008 ţádný ze 3 schválených projektů finančně ani 

fyzicky ukončen. Z tohoto důvodu je pokrok v plnění indikátorů u oblasti podpory 2.2 

minimální. U projektu Sluneční škola ZŠ K Milíčovu se očekává jeho fyzické ukončení 

v 1.čtvrtletí roku 2009, u ostatních 2 projektů na přelomu roku 2009/2010.  

 

3.2.1.2 Kvalitativní analýza  

V roce 2008 bylo schváleno v oblasti podpory 2.1 celkem 35% podaných projektových ţádostí, 

tj. 14 projektů, v oblasti podpory 2.2 60%, tj. 3 projekty. Vyřazeno bylo celkem 26 projektů u 

oblasti podpory 2.1 a 2 projekty u oblasti podpory 2.2. Graf č. 8 ukazuje počty předloţených, 

schválených a vyřazených projektů v roce 2008. 

V rámci formálního posouzení, tj. kontroly úplnosti příloh projektu a souladu projektu s cíli a 

typy podporovaných projektů bylo v oblasti 2.1 vyřazeno 5 projektů, během následného 

procesu hodnocení projektů nesplnilo minimální limitní bodovou hranici celkem 19 projektů a 

dva projekty byly staţeny ţadatelem.  

V oblasti podpory 2.2 nedosáhly minimální bodové hranice 2 projekty, ţádný nebyl vyřazen 

během formálního posouzení projektu ani staţen ţadatelem. Procento neúspěšných projektů 

v prioritní ose 2 bylo způsobeno především nedostatečně zpracovanou studií proveditelnosti 

projektu (především v oblasti technického popisu projektu), prokázáním finanční udrţitelnosti 

projektu a nedostatečným časovým prostorem ze strany ţadatelů na zpracování projektových 

ţádostí. Důvody vyřazení uvedeny rovněţ v kapitole 2.1.1.1. 

                                                 
22

 Všechny finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez 

vlastního spolufinancování 
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Graf 8: Počet projektů v oblasti podpory 2.1 a 2.2  
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Zdroj: Monit7+ 

 

Z níţe uvedené tabulky č.18 je patrné, ţe v oblasti podpory 2.1 je prozatím schváleno 14 

projektů v objemu 34% celkové finanční alokace oblasti podpory 2.1 na programové období 

2007-2013, v oblasti podpory 2.2 jsou prozatím schváleny  3 projekty v objemu 26% celkové 

finanční alokace oblasti podpory 2.2 na programové období 2007-2013.  

V oblasti podpory 2.1 bylo k 31.12.2008 proplaceno platbou ex-ante a ex-post ze schváleného 

objemu 20 507 920,90 EUR celkem 18 5 860 503,46 EUR, tj. 28,58 %. V oblasti podpory 2.2 

bylo proplaceno platbou ex-ante ze schváleného objemu 2 333 417,5 EUR celkem 1 774 232,91 

EUR, tj. 76,04 %.  

Během roku 2008 nebyl v prioritní ose 2 finančně ukončen ţádný projekt. Podrobný seznam 

schválených projektů příjemců prioritní osy/oblasti podpory je uveden v příloze č. 1 Výroční 

zprávy. 
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Tabulka 18: Ukončené projekty prioritní osy 2 v roce 2008
23

 

Prioritní 
osa/oblast 
podpory 

Alokace na prioritní 
osu/oblast podpory 2007-

2013 

Schválené projekty 
v roce 2008 

Ukončené 
projekty v roce 

2008
24

 
% podíl všech 
ukončených 
projektů na 

alokaci V EUR 
v % 

vzhledem 
k PO 

počet v EUR počet v EUR 

2 69 098 825,00 100 17 22 841 338,4 0 0,00 0 

2.1 59 977 780,10 86,8 14 20 507 920,9 0 0,00 0 

2.2 9 121 044,90 13,2 3 2 333 417,5 0 0,00 0 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Situaci z hlediska počtu typu konečných příjemců v prioritní ose 2 znázorňují následující grafy. 

Nejčastějšími ţadateli v této ose jsou městské části hl.m.Prahy. 

          

Graf 9: Typy ţadatelů v oblasti podpory 2.1 – 1.výzva 
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.

 

  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

                                                 
23

 Všechny finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez 

vlastního spolufinancování 
24

 Jde o finančně ukončené projekty = ukončena realizace a zároveň proplacené prostředky 
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Graf 10: Typy ţadatelů v oblasti podpory 2.2 – 1.výzva 
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

 

 

Příklady projektů předloţených v prioritní ose 2 
 

1) Revitalizace vodního díla Dţbán – oblast podpory 2.1 

 

Příjemce: hl.m.Praha 

Doba realizace: květen – prosinec 2008, projekt fyzicky ukončen, ne finančně 

Celkové výdaje: 44,9 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 41,2 mil. Kč 

 

Cíle projektu: Zlepšit ţivotní prostředí, odstranit sedimenty, zvýšit počty rostlinných a 

ţivočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy, podpořit obnovu ploch zeleně ve 

městě,zlepšením vodních ekosystémů zvýšit biodiverzitu v hl. městě Praze a zvýšit čistotu a 

kvality vod. 

 

Popis aktivit: Celková revitalizace vodního díla Dţbán zahrnovala odbahnění nádrţe, sanaci 

břehů nádrţe, včetně rozšíření litorální zeleně a sanaci vodohospodářského díla. Projekt byl 

zahájen na podzim v roce 2007 pozvolným vypouštěním nádrţe aţ na minimální hladinu. 

V lednu a v únoru 2008 byla strouha rozšířena a několikráte pročištěna, aby došlo 

k rychlejšímu odvodňování sedimentu. Samotné práce na odbahňování byly zahájeny  v květnu 

2008. Následovaly  práce na opravě stavidel a veškeré technologie v hrázi nádrţe. Po opravě 

technologické části byly zahájeny práce na sanaci betonových konstrukcí bezpečnostního 
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přelivu a odpadní štoly. Souběţně s opravou stavidel v hrázi vodního díla byla provedena i 

oprava kamenného opevnění břehů a přítoku Litovicko-Šáreckého potoka. Z břehového 

opevnění byly odstraněny všechny zkorodované staré konstrukce původního mola a kamenné 

opevnění bylo na poškozených místech přeloţeno, vyklínováno a spáry byly vyplněny štěrkem. 

Na levém břehu byla vybudována i  mělká zóna pro mokřadní vegetaci, která bude slouţit jako 

úkryt a hnízdiště pro vodní ptactvo. Výsledkem celého projektu je  zejména dlouhodobé 

zlepšení kvality vody v tomto přírodním koupališti, zajištění bezpečného provozu vodního díla 

a zlepšení ţivotních podmínek pro vodní rostliny a ţivočichy,  a tím i pro sportovní rybolov. 

 

Během realizace:                                                Výlov: 

     

Zdroj: foto ŘO OPPK, http://www.lesypraha.cz/ 

 

Po realizaci: 

       

Zdroj: foto ŘO OPPK, http://www.lesypraha.cz/ 
 

2) Sluneční škola ZŠ K Milíčovu – oblast podpory 2.2 

 

Příjemce: Městská část Praha 11 

Doba realizace: květen 2008 – únor 2009, projekt nebyl ještě fyzicky ani finačně ukončen 

Celkové výdaje: 59,5 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 46,3 mil. Kč 
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Popis aktivit: V rámci projektu dojde k odstranění starého nevyhovujícího obvodového pláště, 

včetně starých oken. Bude provedeno zateplení a nový obvodový plášť budovy a 

rekonstruována střecha budovy. Na střechu bude následně nainstalován fotovoltaický systém. 

Provedené úpravy znamenají výrazné sníţení energetické náročnosti školy, sníţení emisí 

znečišťujících látek do ovzduší a prodlouţení ţivotnosti objektu a zlepšení vzhledu objektu. 

Dalším přínosem projektu je také rozšíření environmentálního vzdělávání ve škole – 

fotovoltaický systém bude slouţit jako názorná ukázka vyuţívání obnovitelných zdrojů energie 

v praxi. Energetická náročnost objektu se provedenými pracemi sníţí o 68% oproti výchozímu 

stavu, stupeň energetické náročnosti se sníţí ze stupně F na stupeň B, dále se sníţí emise 

znečišťujících látek do ovzduší. 

 

Před realizací:                                                       Po realizace: 

           

 

Po realizace:  

           

Zdroj: foto ŘO OPPK 

 

3.2.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Vzhledem k tomu, ţe proběhla teprve první výzva k předkládání projektových ţádostí a většina 

projektů nebyla k 31.12.2008 ani finančně ani fyzicky ukončena, nebyly identifikovány 

závaţné problémy. Obecně tato kapitola shrnuta do kapitoly 2.3.2. 
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3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ 

3.3.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.3.1.1 Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

 

Tabulka 19: Informace o fyzickém pokroku prioritní osy 3 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
25

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

11.03.00 

Core 6  

výsledek 

Počet vytvořených 
pracovních míst ve 
výzkumu a vývoji ( 
po dobu pěti let od 
zahájení realizace 

projektu) 

počet IS ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí
 

19889
,resp.

0 
N/A N/A 

19889, 
resp.0 

Plánovaná
26

 
N/A N/A 

19999,re
sp.110 

19999, 
resp.11

0 

38.21.01 

výsledek 

Objem tržeb za 
prodej vlastních 
výrobků a služeb 

podpořených MSP 
- růst tržeb v % 

% IS Ž/P 

Dosažená N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A 100 

Plánovaná
 

N/A N/A 120 120 

38.02.00 

Core 8 
výsledek 

Počet 
podpořených nově 
založených MSP 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 20 20 

13.01.00 

výsledek 

Vynálezy a 
udělené patenty – 

počet přihlášek 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 3 3 

11.05.15 

výstup 

Počet nových nebo 
modernizovaných 

kapacit pro 
výzkum a vývoj 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

                                                 
25

 Sloupec Zdroj: ČSÚ, Eurostat aj., IS ŘO (např. dopočítání podílových indikátorů atd.) nebo IS Ţ/P (v případě, 

ţe zdrojem dat je přímo ţadatel) 
26

 Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé období. Platí pro celou tabulku. 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj
25

 Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

Plánovaná
 

N/A N/A 7 7 

11.05.14 

výstup 

Plocha nových 
nebo 

modernizovaných 
kapacit - celkem 

m
2
 IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 9500 9500 

11.05.11 

výstup 

Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 

vybudované 
kapacity-pro 

výzkum a vývoj 

m
2
 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 2500 2500 

11.05.13 

výstup 

Plocha nových 
nebo 

modernizovaných 
kapacit - ostatní 

m
2
 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 7000 7000 

11.02.00 

Core 5  

výstup 

Počet projektů na 
kooperaci mezi 

podniky a 
výzkumnými 
institucemi 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 25 25 

38.01.00 

Core 7 

výstup 

Počet projektů na 
podporu MSP 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 100 100 

38.01.01 

výstup 

Počet projektů na 
podporu MSP v 
oblasti ICT 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 15 15 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+ 

 

Během roku 2008 byla v rámci prioritní osy 3 vyhlášena pouze jedna výzva. Ve všech 

oblastech podpory byla výzva k předkládání projektů ukončena 31. března 2008, schválení 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 73 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

projektů v září 2008. Dosaţené hodnoty za rok 2007 a výchozí a dosaţené hodnoty za rok 2008 

jsou u některých indikátorů rovny nule z důvodu neukončení procesu realizace jednotlivých 

projektů k datu tvorby této zprávy. Tam kde je uvedena určitá nenulová výchozí hodnota za rok 

2007, je u projektů ve stádiu realizace, u dosaţené hodnoty za rok 2007 a výchozí a dosaţené  

hodnoty za rok 2008 uvedeno N/A. Naplnění těchto hodnot se očekává do konce roku 2010. 

Následující tabulka znázorňuje seznam výzev v prioritní ose 3, počty a finanční částky 

předloţených a schválených projektů. 

 

Tabulka 20: Výzvy v oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3
27 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
vyhlášení 

Datum 
ukončení 

Oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 
v EUR 

Předložené žádosti Schválené projekty 

počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.1 30 041 306,8 39 33 588 850,3 5 4 118 795,4 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.2 3 441 306,8 9 3 325 126,7 3 1 703 713,4 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.3 4 384 403,7 84 12 584 383,5 30 4 308 775,4 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

V oblasti podpory 3.1 nebyl ke dni zpracování této zprávy, tj. k 31.12.2008 ţádný z 5 

schválených projektů finančně ani fyzicky ukončen. Z tohoto důvodu je pokrok v plnění 

indikátorů u oblasti podpory 3.1 minimální. První fyzicky ukončené projekty budou v této 

oblasti podpory nejdříve ve 3.čtvrtletí roku 2009.  

V oblasti podpory 3.2 nebyl rovněţ k 31.12.2008 ţádný ze 3 schválených projektů finančně ani 

fyzicky ukončen. Z tohoto důvodu je pokrok v plnění indikátorů u této oblasti podpory 

minimální. Ze schválených projektů bude v této oblasti podpory první fyzicky ukončený 

projekt ve 2. čtvrtletí roku 2009.  

V oblasti podpory 3.3 byly k datu zpracování této zprávy z 30 schválených projektů finančně 

ukončeny 3 projekty. Z tohoto důvodu je pokrok v plnění indikátorů u této oblasti podpory 

minimální. Během roku 2009 lze předpokládat finanční ukončení u dalších cca 15-20 projektů. 
 

 

3.3.1.2 Kvalitativní analýza 

V roce 2008 bylo schváleno v oblasti podpory 3.1 13% projektových ţádostí, tj. 5 projektů, 

v oblasti podpory 3.2 33,3%, tj. 3 projekty a v oblasti podpory 3.3 35,7%. V rámci prioritní osy 

3 nebylo schváleno celkem 94 projektů, tj. 71%.  

Toto poměrně vysoké procento je způsobeno zejména: vyřazením projektů na nesoulad 

s pravidly veřejné podpory (zejména v oblasti 3.1), dále nekonzultováním projektových ţádostí 

s příslušnými pracovníky ŘO, nekvalitně zpracovanými ţádostmi, resp. nedostatečně 

zpracovanou studií proveditelnosti projektu (především v oblasti prokázání nezbytné finanční 

udrţitelnosti projektu) a vůbec nedostatečným časovým prostorem ze strany ţadatelů na 

zpracování projektových ţádostí. Podrobnější informace o podaných, schválených a 

                                                 
27

 Všechny finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez 

vlastního spolufinancování 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 74 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

vyřazených projektech viz následující tabulka a graf. Důvody vyřazení rozebrány rovněţ 

v kapitole 2.1.1.1. 

 

Tabulka 21: Stavy projektů v prioritní ose 3 

Stavy projektů / oblast podpory 3.1 3.2 3.3 
Celkem 

PO 

počet podaných projektů 39 9 84 132 

počet schválených projektů 5 3 30 38 

počet projektů vyřazených na základě formálního posouzení 
21 4 11 36 

počet projektů vyřazených na základě kontroly způsobilých 
výdajů, popř. ex-ante kontroly 

1 0 0 1 

počet projektů s nedostatečným počtem bodů 12 1 42 55 

počet projektů stažených žadatelem 0 1 1 2 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

 

Graf 11: Počet projektů v oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3  
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Zdroj: Monit7+ 

 

V rámci formálního posouzení, tj. kontroly úplnosti příloh projektu a souladu projektu s cíli a 

typy podporovaných projektů bylo v  této ose vyřazeno 38% projektových ţádostí. Během roku 

2008 byly v prioritní ose 3 finančně ukončeny celkem 3 projekty, certifikován nebyl ţádný 
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projekt. Z níţe uvedené tabulky č.22 je patrné, ţe v oblasti podpory 3.1 je prozatím schváleno 5 

projektů v objemu 7% celkové finanční alokace oblasti podpory 3.1 na programové období 

2007-2013, v oblasti podpory 3.2 jsou prozatím schváleny 3 projekty v objemu 14% celkové 

finanční alokace oblasti podpory 3.2 na programové období 2007-2013 a v oblasti podpory 3.3 

je prozatím schváleno 30 projektů v objemu 19% celkové finanční alokace oblasti podpory 3.3 

na programové období 2007-2013.  

Pokud jde o proplacené prostředky v oblasti podpory 3.1, k 31.12.2008 bylo proplaceno 

platbou ex-post ze schváleného objemu 4 118 795,4 EUR celkem 10 179,82 EUR, tj. 0,25 %. V 

oblasti podpory 3.2 bylo proplaceno platbou ex-ante a ex-post ze schváleného objemu               

1 703 713,4 EUR celkem 26 048,73 EUR, tj. 1,53 %.V oblasti podpory 3.3 bylo proplaceno 

platbou ex-post ze schváleného objemu 4 308 775,4 EUR celkem 333 676,77 EUR, tj. 7,74 %. 

Podrobný seznam schválených projektů příjemců prioritní osy/oblasti podpory je uveden 

v příloze č. 1 Výroční zprávy. 

 

Tabulka 22: Ukončené projekty prioritní osy 3 v roce 2008
28

 

Prioritní 
osa/oblast 
podpory 

Alokace na prioritní 
osu/oblast podpory 2007-

2013 

Schválené projekty 
v roce 2008 

Ukončené projekty 
v roce 2008

29
 

% podíl 
všech 

ukončenýc
h projektů 
na alokaci 

V EUR 
v % 

vzhledem 
k PO 

počet v EUR počet v EUR 

3 96 738 355,00 100 38 10 131 284,2 3 333 676,8 3,29% 

3.1 62 744 497,05 64,9 5 4 118 795,4 0 0,00 0 

3.2 11 879 469,99 12,3 3 1 703 713,4 0 0,00 0 

3.3 22 114 387,95 22,8 30 4 308 775,4 3 333 676,8 7,74% 

Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Z hlediska počtu typu příjemců v prioritní ose 3, byly nejčastějším příjemcem vysoké školy, 

Akademie věd ČR a podnikatelské subjekty (viz graf č.12 a 13). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Všechny finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR bez 

vlastního spolufinancování 
29

 Jde o finančně ukončené projekty = ukončena realizace a zároveň proplacené prostředky 
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Graf 12: Typy ţadatelů v oblasti podpory 3.1 – 1.výzva 
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 

Graf 13: Typy ţadatelů v oblasti podpory 3.2 – 1.výzva 
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+ 
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Příklady projektů předloţených do prioritní oblasti 3 

 
1) Instalace inovační 3D obráběcí technologie firmy FORMKOV spol. s r.o. Praha – 

Čakovice – oblast podpory 3.3 

 

Příjemce: FORMKOV spol. s r.o. 

Doba realizace: duben – listopad 2008, projekt finančně ukončen 

Celkové výdaje: 13 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje-deminimis: 4,9 mil. Kč 

 

Popis aktivit: Realizace projektu spočívá v rozšíření technologického vybavení prostřednictvím 

instalace inovativní technologie obrábění materiálů včetně IT vybavení. Konkrétně se jedná o 

nákup a instalaci 3D laserového obráběcího centra. Projekt je prioritně určen pro zvýšení 

konkurenceschopnosti ţadatele, a to díky inovativním postupům výroby, která sníţí výrobní 

linkové náklady v procesu výroby a nabídne na trh výrobky, které lépe odpovídají růstu 

poptávky odběratelů převáţně v automobilovém průmyslu, kam je produkce společnosti 

převáţně určena. Projekt umoţní růst zaměstnanosti a kvality firmy včetně nezbytného vývoje. 

 

 

        

Zdroj: foto ŘO OPPK 

 

2) Centrum pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií – oblast podpory 3.1 

 

Příjemce: hl.m.Praha 

Doba realizace: říjen 2008 – říjen 2010, projekt není finančně ani fyzicky ukončen 

Celkové způsobilé výdaje: 34,7 mil. Kč 

 

Cílem projektu je vybudování inovačně-výzkumného, školícího a informačního centra 

nanomateriálů a nanotechnologií. Projekt vyuţije inovační potenciál pracovišť AV ČR a VŠ v 
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syntéze a aplikaci nanomateriálů propojením jejich výzkumných aktivit a mezioborových 

poznatků. Cíl bude dosaţen rekonstrukcí laboratoří v 6. patře budovy ÚFCH JH a vybavením 

přístrojovou a školící technikou. Vývoj nanomateriálů a nanotechnologií pro katalytické, 

fotokatalytické a elektrodové procesy vyţaduje specifické syntézy a řadu technik 

charakterizace struktury a funkce materiálů. Přenos výsledků do praxe se potýká s chybějící 

infrastrukturou pro zvětšení měřítka do úrovně technologické aplikace. Cílovou skupinou jsou 

akademická pracoviště, malé podniky a průmyslová výzkumná centra, zajištění kritické 

hodnoty výzkumné kapacity, školení PhD studentů a pracovníků průmyslu. Na realizaci se 

bude podílet Vysoká škola chemicko technologická, Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Karlovy,  Euro Support, s.r.o., Elmarco, s.r.o. a další. 

        

3.3.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

Vzhledem k tomu, ţe proběhla teprve první výzva k předkládání projektových ţádostí a většina 

projektů nebyla k 31.12.2008 ani finančně ani fyzicky ukončena, nebyly identifikovány 

závaţné problémy. Obecně tato kapitola shrnuta do kapitoly 2.3.2. 
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3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC 

3.4.1  DOSAŢENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.4.1.1 Informace o fyzickém a finančním pokroku prioritní osy 

 

Tabulka 23: Informace o fyzickém pokroku prioritní osy 4 

Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Zdroj Hodnota 2007 2008 
Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

48.01.00 

výsledek 

Počet 
podpořených 

projektů
30

 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 5 N/A 5 

Výchozí
 

0 0 N/A 0 

Plánovaná
31

 
N/A N/A 10 10 

48.11.00 

výstup 

Počet 
uskutečněných 

školení seminářů, 
workshopů, 
konferencí a 

ostatní podobné 
aktivity 

% 
IS ŘO 

 

Dosažená 0 10 N/A 10 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 15 15 

48.19.00 

výstup 

Počet 
proškolených osob 

počet 
IS ŘO 

 

Dosažená 0 250 N/A 250 

Výchozí 0 0 N/A 0 

Plánovaná
 

N/A N/A 100 100 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+ 

 

3.4.1.2 Kvalitativní analýza  

Dne 30. října 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Technické pomoci OPPK na 

období 2008 – 2010“ (usnesení ZHMP č. 20/69). Předkladatelem projektu je hlavní město 

Praha, odbor FEU MHMP.  

 

                                                 
30

 Jedná se o dílčí aktivity (seznam aktivit viz  tabulka č. 26) v rámci jednoho schváleného projektu TP na období 

2008-2010.  
31

 Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé období. Platí pro celou tabulku. 
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Tabulka 24: Krytí celkových nákladů projektu podle zdrojů 

Zdroj Náklady (v EUR) Procenta nákladů 

Evropský fond pro regionální rozvoj 2 431 580,92 85 % 

Rozpočet hl. m. Prahy z prostředků krytých 

dotací ze státního rozpočtu na realizaci OPPK 

214 551,26 
7,5 % 

Rozpočet hl. m. Prahy  214 551,26 7,5 % 

Celkové způsobilé výdaje 2 860 683,44 100 % 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Cílem projektu je účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OPPK, maximalizace 

jejich kvality a dosaţení odpovědného, účinného řízení OPPK. 

Délka realizace projektu je 3 roky, zahájení projektu 1. 1. 2008, dokončení projektu 31. 12. 

2010. Následující tabulka znázorňuje detailní členění jednotlivých nákladů dle příslušných 

tématických aktivit v rámci komplexního projektu: 

Tabulka 25: Rozpočet aktivit projektu  

Č. Název aktivity/dílčího projektu 

Rozpočet 
etapy 

(v mil. 
EUR) 

1. 
Poradenství, expertízy, analýzy, evaluace, agenda Společného 
monitorovacího výboru, posuzování projektů, právní a ekonomické 
služby 

0,81 

2. 
Publicita programu, propagace, komunikace, technické 
zabezpečení 

0,3 

3. Pořízení, instalace, provoz a propojení informačních systémů  0,21 

4. 
Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních 
skupin a komisí 

0,24 

5. 
Personální zabezpečení pro zajištění činností řídicího orgánu 
OPPK 

1,3 

Celkem 2,86 

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 

 

Během roku 2008 byly v rámci projektu Technické pomoci OPPK na období 2008-2010 

realizovány tyto aktivity uvedené v následující tabulce č. 26: 
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Tabulka 26: Realizované aktivity projektu během roku 2008 

Název etapy/dílčí aktivity 

Období 

realizace 

aktivity 

Popis realizace etapy/dílčí aktivity 

Výdaje na uvedené 

činnosti ve 

sledovaném období 

(v EUR) 

Nákup sluţeb, poradenství, 

expertízy, expertní posudky, právní 

a ekonomické sluţby, posuzování 

projektů  

září – prosinec 

2008 

Tvorba loga a grafického manuálu vizuálního stylu OPPK,tlumočení 

na SMV OPPA a OPPK, občerstvení pro experty a na 

semináře,expertní posudky a právní poradenství 

              89 206,88 

Publicita, propagace, komunikace, 

technické zabezpečení 

říjen -  listopad 

2008 

Inzerce OPPK v deníku Právo, Metro, MF Dnes, Lidové Noviny, 

Metropolitní expres, 24 Hodin, Marketing & Media a 

Neziskovky.cz,propagační předměty - kuličková pera,technické 

vybavení (notebooky, brašny na notebooky, myši, operační 

systémy). 

                 19 691,92     

Instalace a provoz IS 
říjen – prosinec 

2008 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK a OPPA-základní 

provozní podporu, dále konzultace, správu a optimalizaci 

systému,vedení elektronických šablon, sluţby a provoz www 

prezentací,provoz internetové domény www.oppk.cz 

              69 849,63     

Vzdělávání, organizace a technická 

podpora 

září – prosinec 

2008 

Výuka AJ pro zaměstnance,předplatné časopisu Moderní 

Obec,přenos know-how a výměna zkušeností 
              52 805,41     

Personální zabezpečení 
leden – prosinec 

2008 

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, pracovníků na DPČ a 

DPP na plný úvazek podílející se na zabezpečení, fungování, chodu 

a realizaci programového období OPPK 

              232 829,25     

Zdroj: ŘO OPPK, pouţit doporučený kurz 26,630 Kč/€. 
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ŘO OPPK zaměstnává 14,5 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky) placených z  technické 

pomoci. Celkově se na implementaci programu podílí 19 zaměstnanců. 

Celková alokace přidělená na období 2007-2013 je 7 776 634 EUR. V prioritní ose 4 bylo 

k 31.12.2008 platbou ex-ante z jednoho schváleného projektu ve výši 2 860 683,44 EUR 

proplaceno celkem 1 111 528,35 EUR, tj. 38,86 %. Aktivity v rámci tohoto projektu 

uskutečněné během roku 2008 byly ve výši 464 383 EUR. Zbytek z ex-ante platby,               

tj. 647 145 EUR se pouţije na další aktivity realizované během roku 2009 a 2010. 

3.4.2  ZÁVAŢNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 

K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

ŘO OPPK neidentifikoval ţádné problémy během realizace prioritní osy 4. Je pouze nutné 

připomenout rizikový faktor v zastupitelnosti pozic zaměstnanců implementujících program 

OPPK, coţ bylo rovněţ součástí evidence rizik v kompetenci MMR. 

 

4. POKROK VE FINANCOVÁNÍ VELKÝCH PROJEKTŮ  

V rámci realizace OPPK se nepočítá s tím, ţe by byly podpořeny tzv. velké projekty, tj. 

projekty s celkovými výdaji nad 50 milionů EUR. 
 

5. TECHNICKÁ POMOC  

Podle článku 46 obecného 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 7 776 634 EUR, coţ činí 2,81 % příspěvku ERDF na OPPK.  

 

Během roku schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt Technické pomoci OPPK na období 

2008 - 2010 (usnesení ZHMP č. 20/69). Předkladatelem projektu je hlavní město Praha, odbor 

Fondů EU Magistrátu hl.m.Prahy. Podrobněji viz kapitola 3.4. 

 

6. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA  

V průběhu roku 2008 byly realizovány především ty aktivity informovanosti a publicity, jeţ 

souvisely s vyhlašováním výzev programu: 

 

6.1 KOMUNIKAČNÍ PLÁN 

Komunikační plán je základní prováděcí dokument pro oblast informování a publicity, 

společný pro OPPA a OPPK, byl vypracován v průběhu druhé poloviny roku 2007 v souladu 

s Nařízením Rady (ES) č. 1083/2006 a jeho struktura odpovídá Nařízení Komise (ES) č. 

1828/2006. Při zpracování komunikačního plánu byla zohledněna Metodika komunikace 

fondů EU v období 2007–2013 zpracovaná Ministerstvem pro místní rozvoj v lednu 2007. 

Komunikační plán (KoP) byl prezentován na 1. zasedání SMV 7. prosince 2007 a 25. března 

2008 schválen Radou hl. města Prahy. Následně byl Komunikační plán 3. dubna 2008 zaslán 
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Evropské komisi ke schválení. Evropská komise 30. května zaslala ŘO zamítavé stanovisko, 

které odůvodnila poţadavkem na úpravu harmonogramu realizace komunikačních aktivit 

(zkrácení realizace aktivit KoPu do roku 2015 oproti původnímu plánu do roku 2016), 

detailnější popis provázání jednotlivých nástrojů publicity a informovanosti a cílových 

skupin, přidat odbornou veřejnost mezi cílové skupiny a doplnit konkrétní údaje o osobě 

zodpovědné za oblast publicity a informovanosti. Po zapracování připomínek EK byl 25. 

července 2008 KoP opětovně zaslán EK a ta jej 26. srpna 2008 schválila. 

 

Komunikace s médii 

V souvislosti s postupnou realizací programu bylo vydáno na počátku roku 2008 celkem 7 

tiskových zpráv, které informovaly především o vyhlášení 1. výzev a o výsledcích jejich 

realizace. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichţ základě pak byly 

publikovány novinové a časopisové články o tématice OPPA a OPPK. Z důvodu omezených 

personálních kapacit bylo na základě pozitivních zkušeností z předchozího programového 

období zadáno výběrové řízení na mediální agenturu, která pro ŘO zajišťuje komunikaci s 

médii, včetně tvorby tiskových zpráv, komunikace s novináři, přípravu informačních 

podkladů, psaní článků a podporu v případě krizové komunikace. Tato aktivita započala v 

říjnu 2008 a bude pokračovat do konce roku 2009. 

 

Publikace  

Pro potřeby odborů Magistrátu hl. města Prahy, městských částí a organizací jimi zřízených 

nechal ŘO vytvořit publikaci, která přehledným a vizuálně atraktivním způsobem shrnuje 

moţnosti této cílové skupiny čerpat prostředky z Fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Kromě 

praţských operačních programů jsou zde informace i o ostatních operačních a komunitárních 

programech, ze kterých mohou výše uvedené subjekty čerpat. Zároveň se připravují 

informační broţury a letáky o moţnostech čerpat z OPPA a OPPK pro zbylé cílové skupiny. 

 

Pravidelná výroční akce 

Řídící orgán připravil ve spolupráci s Regionální radou regionu soudrţnosti Střední Čechy a 

Eurocentrem Praha akci pro širokou veřejnost Úspěšně realizované projekty z prostředků 

Evropské unie - Příleţitost pro Prahu a Střední Čechy, která se uskutečnila 22. října v 

prostorách Magistrátu hl. m. Prahy. Na této akci byly účastníkům představeny základní 

informace o programech OPPA a OPPK a úspěšné projekty realizované v minulém 

programovém období z Jednotných programových dokumentů pro Cíl 2 a 3. Kromě 

praţských operačních programů byly rovněţ představeny ROP Střední Čechy a vybrané 

komunitární programy včetně příkladů úspěšných projektů. Pro tuto příleţitost byly vytvořeny 

reklamní bannery s informacemi o podpořených projektech, které byly následně vystaveny v 

prostorách vestibulu Škodova paláce v Jungmannově ulici od 24. listopadu do 2. prosince. 
  

6.2 INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 

prvních výzev  OPPA a OPPK. Došlo k rozšíření interaktivního modulu webových stránek, 

jehoţ prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat pracovníkům 

odboru FEU projektové záměry, zadávat výběrová řízení, zakládat diskusní skupiny a 

získávat aktuální informace formou newsletterů. Od září 2008 probíhá úprava jednotlivých 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 84 (celkem 93) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2008     

funkcionalit s ohledem na potřeby zaměstnanců odboru Fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy a 

registrovaných uţivatelů, kteří vyuţívají interaktivní modul. Součástí těchto úprav je rovněţ 

grafický audit, který má zpřehlednit a uţivatelsky zpříjemnit práci s těmito webovými 

stránkami. 

Tabulka 27: Statistika vyuţití webových stránek za rok 2008  

Měsíc 
Počet 

návštěv 

Počet 
unikátních 
návštěv 

Průměrný počet 
návštěv na 1 
návštěvníka 

Celkový objem 
stažených dat 

(v GB) 

Průměrná velikost 
stažených dat na jednu 

návštěvu (v KB) 

leden 11423 3763 3,03 8,37 768,71 

únor 10780 3834 2,81 7,55 734,40 

březen 18181 5486 3,31 10,04 579,08 

duben 8180 3533 2,31 4.28 549,10 

květen 7316 2969 2,46 2.90 415,36 

červen 8934 3833 2,33 3.22 377,45 

červenec 5539 2660 2,08 2.67 504,53 

srpen 3360 1739 1,93 1.60 498.29 

září 10802 4384 2,46 4.28 415,46 

říjen 8859 4012 2,20 4.12 487.61 

listopad 5893 3141 1,9 2,8 475,14 

prosinec 7643 3475 2,2 3,85 503,73 

Zdroj: ŘO  

 

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty, byly a jsou průběţně zveřejňovány 

aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační 

číslo, ţadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. 
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Obrázek 5: Internetové stránky www.oppk.cz 

Zdroj: ŘO 

 

6.3 SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KONFERENCE 

V souvislosti s realizací programu byly uskutečněny propagační akce, na kterých byly 

potenciálním příjemcům pomoci prezentovány informace o moţnostech čerpání z OPPK 

a rovněţ představeny příklady úspěšných projektů z předcházejícího programového období. 

Po vyhlášení 1. výzvy k předkládání projektů v programu OPPK proběhly v době od 10. do 

31. ledna 2008 semináře pro potenciální příjemce. Semináře byly dvojího typu: seminář 

„Příprava projektů“ a seminář „Jak vyplnit webovou ţádost Benefit7“. Semináře, týkající se 

přípravy projektů, byly tématicky rozdělené dle prioritních os. Celkem se v tomto období 

uskutečnilo 7 seminářů, které navštívilo 250 zájemců.  

Po schválení projektů Zastupitelstvem hl.m.Prahy proběhly workshopy určené výhradně pro 

úspěšné příjemce. Dne 7. a 14. října 2008 se uskutečnily 2 workshopy pro úspěšné příjemce 

z oblastí podpory 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 a 3.2. V rámci semináře se účastníci seznámili 

zejména s problematikou hlášení změn v projektu, zajištění publicity, náleţitosti týkající se 

monitorovacích zpráv, vyplňování ţádostí o platbu, dodrţování pravidel při zadávacím řízení 

na dodavatele apod. Těchto workshopů se zúčastnilo celkem 45 osob. Pro úspěšné příjemce 
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v oblasti podpory 3.3 se konal workshop dne 15. října 2008, tohoto workshopu se zúčastnilo 

celkem 35 osob. Dále byly uskutečněny semináře pro ţadatele pravidlech veřejné podpory. 

ŘO plánuje v únoru 2009 uspořádat mezinárodní konferenci PPP, která bude zaměřena na 

nejzajímavější projekty PPP a moţnosti jejich financování z evropských fondů. Dopad 

konference na situaci v Praze bude následně vyhodnocen a výsledky hodnocení budou 

uvedeny v další výroční zprávě. 

 

6.4 KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V průběhu celého roku 2008 probíhaly konzultace projektových záměrů s veřejností, ať jiţ 

osobní či formou písemnou a telefonickou. Zástupci oddělení, kteří administrují projekty 

OPPK, absolvovali cca 3,5 tis. konzultací (osobní a telefonické) projektových záměrů s 

potenciálními ţadateli. Dotazy se týkaly nejčastěji termínu výzev pro předkládání 

projektových ţádostí, a dále specifických problémů, jako např. veřejná podpora, způsobilost 

výdajů, soulad obsahu projektu s cíli a typy podporovaných projektů OPPK apod. 

Monitorování aktivit komunikačního plánu je úkolem řídícího orgánu, vlastní sledování 

indikátorů má na starosti konzultant pro publicitu řídícího orgánu.   

 

Tabulka 28: Monitorovací indikátory Komunikačního plánu 

Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor 
Plánovaná 

hodnota 
Výsledkový indikátor 

Plánovaná 
hodnota

32
 

On-line 
komunikace 

Počet databází 2 
Počet přístupů na 
stránky 

400 000 

Počet publikovaných 
článků 

200 
Počet registrovaných 
uživatelů 

600 

Počet publikovaných 
dokumentů 

10 
Počet stažení 
dokumentů 

3 000 

Přímá 
komunikace 

Počet zorganizovaných 
seminářů a školení 

70 Počet účastníků 1 400 

Počet konzultovaných 
žádostí o podporu 

1 500 

Míra úspěšnosti 
konzultovaných žádostí 
v rámci výběrového 
procesu 

50 % 

                                                 
32

 Plánované hodnoty se týkají celého období 2007-2013. 
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Nástroj 
komunikace 

Výstupový indikátor 
Plánovaná 

hodnota 
Výsledkový indikátor 

Plánovaná 
hodnota

32
 

Mediální 
komunikace 

Počet inzerátů 14 
Počet zveřejnění 
inzerátů 

70 (14x5) 

Počet vytvořených 
billboardů a plakátů 

7 
Počet instalování 
billboardů a plakátů na 
veřejných místech 

70 

Počet vydaných 
tiskových zpráv 

28 
Počet publikovaných 
textů s tématem OPPA 
nebo OPPK 

500 

Počet uspořádaných 
konferencí 

14 
Počet účastníků 
tiskových konferencí 
z řad mediální veřejnosti 

70 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet typů vyrobených 
propagačních předmětů 
a letáků 

20 
Počet distribuovaných 
propagačních předmětů 
a letáků 

7 000 

Publikační 
činnost 

Počet vydaných 
informačních brožur 

4 
Počet distribuovaných 
informačních brožur 

1 400 

Počet vydaných 
příruček či manuálů 

4 
Počet distribuovaných 
příruček či manuálů 

1 500 

Počet vydaných zpráv a 
studií 

4 
Počet distribuovaných 
zpráv a studií 

200 

Zdroj: ŘO 
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7. REJSTŘÍK DŮLEŢITÝCH DOKUMENTŮ  

 

7.1 DOKUMENTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 

- SMLOUVA O ZALOŢENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. 

- STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ (vydané Evropskou komisí 

6. 10. 2006). 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 

5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení Nařízení (ES) 

č. 1783/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 

5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení Nařízení (ES) č. 1784/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 

5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).  

- NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudrţnosti a o zrušení Nařízení (ES) č. 1260/1999.  

- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 

a Fondu soudrţnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj.  

- INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: Monitoring and 

Evaluation Indicators, Working Document No 2, European Commission, August 2006.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. 

října 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, 

Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení 

(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek 

(NUTS) 

 

7.2 DOKUMENTY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

- Metodické pokyny a metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj jako hlavním 

koordinátorem přípravy programového období 2007-2013.  

- Národní strategický referenční rámec pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů a Fondu soudrţnosti Evropské unie v letech 2007-2013, červenec 2007.   
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7.3 OSTATNÍ DOKUMENTY 

- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudrţnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-

2013 s platností od 1. ledna 2007, Ministerstvo financí.  

- Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR): 

http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=19758; Rev. 2007-11-29.  

- Zpráva o plnění národního lisabonského programu 2005-2008 (Národního programu 

reforem ČR): http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/CZ_nrp_cs.pdf; Rev. 2007-11-

29.  

- Strategický plán hl. m. Prahy (schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/3 ze 

dne 25. května 2000). 

- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

- Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE),  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - systematická část,  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Metodická příručka k NACE, Rev. 2 (CZ-NACE),  

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  

Rev. 2008-01-28.  

- Převodník NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) - NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 

místa), 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),             

Rev. 2008-01-28. 

- Klasifikace vzdělávacích programů: Uţivatelská příručka pro zavádění ISCED 97 v 

zemích OECD, Vydání 1999: http://www.uiv.cz/clanek/102/432.  

- Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-2008, 

ČR, MPSV, 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 829 ze dne 3. července 2006.  
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SEZNAM ZKRATEK  

 

Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

AO Auditní orgán 

ATEM Ateliér ekologických modelů 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí  

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ES Evropská Společenství 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund 

ESF Evropský sociální fond / European Social Fund 

EUR euro, €  

FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy 

FS Fond soudržnosti 

HMP Hlavní město Praha 

IA Oddělení interního auditu 

ICT Informační a komunikační technologie  

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na 
období 2004 - 2006 

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 
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Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) 

Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS 
Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales 
Statistiques) 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA Operační program Praha Adaptabilita  

OP PI Operační program Průmysl a inovace 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

OP ŽP Operační program Životní prostředí  

PAS Pověřený auditní subjekt 

PCO Platební a certifikační orgán 

ROP Regionální operační program  

ŘO Řídící orgán 

SF Strukturální fondy 

SMV Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK 

SR Státní rozpočet 

TP Technická pomoc 

ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

VaV Výzkum a vývoj 

Výroční zpráva Výroční zpráva OPPK 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 

ŽoP Žádost o platbu 

ŽP Životní prostředí 
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