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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Vážení čtenáři, 
 

máte před sebou Výroční zprávu Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 
(OPPK) za rok 2009. Rádi bychom Vás jejím prostřednictvím informovali o všem důležitém, 
co se během roku 2009 v rámci operačního programu realizovalo, a předkládáme Vám 
souhrnnou zprávu o provádění programu a také přehled o průběhu výzev, které byly vyhlášeny v 
průběhu roku 2009 a jejich výsledcích. 

Výroční zpráva obsahuje informace o OPPK, resp. přehled o realizaci tohoto programu, 
informuje o věcném a finančním pokroku, o výsledcích dosažených v první až třetí výzvě 
v jednotlivých prioritních osách a oblastech podpory. 

 Pozitivní zkušeností za rok 2009 je potvrzena zejména velká poptávka po podpoře 
z OPPK, která svědčí zejména o dobré informovanosti potencionálních příjemců o tomto 
operačním programu. Dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že poptávka po podpoře 
z OPPK bude v dalších výzvách přinejmenším obdobná a nejspíše bude ještě vzrůstat. 
Čerpání finanční alokace programu se úspěšně daří a bude vyčerpána dle předpokládaného 
plánu.  

Výroční zpráva obsahuje i příklady úspěšných a zajímavých projektů, které už byly 
dokončeny nebo se právě realizují. Ukazují efektivní a účelné využití evropských peněz 
v praxi. S jejich výsledky se může setkat běžný občan ve svém každodenním životě. 

V roce 2009 se programu Praha  - Konkurenceschopnost dařilo naplňovat všechny 
stanovené cíle a nedošlo k žádným komplikacím, které by narušily jeho realizaci. A proto 
bych tímto chtěl poděkovat všem, kdo se na realizaci programu podíleli a zajistili jeho dobrou 
implementaci.  

Věřím, že i v dalších letech programového období budeme stejně úspěšní jako v  roce 
2009. 

 

 

 

 

Ing. Milan Richter  

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro 
otevřenou veřejnou správu, zahraniční 
vztahy a čerpání financí z fondů Evropské 
unie.  
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MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ  
Hlavní město Praha je řídícím orgánem pro dva programy, a to OPPK i Operační program 
Praha – Adaptabilita (OPPA). Oba programy zahrnují celé území města. OPPA je financován 
ze zdrojů Evropského sociálního fondu  a je orientovaný na podporu lidských zdrojů. Ty jsou 
jedním z významných faktorů konkurenceschopnosti města a váží se na ostatní faktory, které 
jsou předmětem podpory OPPK (dostupnost klíčových služeb, prostředí města, inovace a 
podnikání).  

Operační program Praha – Konkurenceschopnost představuje pro hl. m. Prahu 
v programovém období 2007–2013 nástroj pro naplnění cílů NSRR ČR 2007–2013, zejména 
v oblastech Konkurenceschopný podnikatelský sektor, Podpora kapacit vědy a výzkumu 
(VaV) pro inovace, Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, Posilování sociální 
soudržnosti, Rozvoj informační společnosti, Ochrana a zlepšení kvality prostředí, Zlepšení 
dostupnosti dopravou a Vyvážený rozvoj území. 

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) přispívá k naplňování globálního 
cíle Národního rozvojového plánu zejména prostřednictvím prioritní osy Vyvážený rozvoj 
území, priority Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – regionu soudržnosti hl. m. 
Prahy. Cílem této priority je trvale udržitelný 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 služeb a rozvinutím 
inovačního potenciálu města. 

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. 

Zdrojová data pro tvorbu tohoto dokumentu byla získána z dat agregovaných monitorovacím 
informačním systémem, který je základním nástrojem pro administraci projektů. Byly použity 
výsledky interních dat, statistik a výpočtů řídícího orgánu. Důležitým podkladem pro zpracování 
Výroční zprávy za rok 2009 byl dokument Zpráva o realizaci programu OPPK, ve které jsou 
zpracována data a informace o pokroku k 31. říjnu 2009.    
V roce 2009 bylo ukončeno celkem 30 projektů. Došlo k nárůstu počtu finančně ukončených 
projektů o 22 projektů o celkovém objemu 42,26 mil. EUR. Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo 
ukončeno 40 projektů, z toho finančně bylo ukončeno 25 ze 127 projektů, se kterými byla 
podepsána smlouva. V roce 2009 bylo uzavřeno celkem 66 smluv o objemu 63,12 mil. EUR.  

S ohledem na postupující realizaci projektů lze k datu tvorby této zprávy konstatovat, že 
nasmlouvanými prostředky jsou již pokryty alokace roku 2007 - 2010 a v prioritní ose 2 
dokonce 100 % alokace 2011 a část alokace 2012. Posun nastal zejména v oblasti podpory 
3.1, kde došlo k výraznému nárůstu objemu finančních prostředků, jak předložených, tak i 
nasmlouvaných projektů. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole č. 3. 

S postupným vývojem realizace projektů došlo i k pokroku v objemu proplacených finančních 
prostředků. K 6. 1. 2010 bylo proplaceno příjemcům 52,14 mil. EUR (pro srovnání v roce 
2008 jen 11,02  mil. EUR). 
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V roce 2009 byly certifikovány celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. EUR a 
Evropské komisi byla zaslána první průběžná žádost o platbu prostředků ve výši 
17 977 622,30 EUR, tj. 56,90 % alokace 2007 (podíl Společenství). Plnění pravidla n+3/n+2 
není ohroženo. 

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

Je zaznamenána velká poptávka po podpoře z OPPK (převis poptávky po dotaci nad 
vyhlášenými výzvami v roce 2009 byl 85 %). Míra poptávky se ale liší dle jednotlivých 
oblastí podpory.  

Dílčím problémem předložených projektů je stále nedostatečná opatrnost žadatelů při tvorbě 
projektů z hlediska posuzování veřejné podpory a souladu s pravidly veřejné podpory, a to i 
přesto, že žadatelé byli opakovaně při konzultacích a seminářích upozorňováni na 
problematiku veřejné podpory.  

Projekt Technické pomoci byl v roce 2008 schválen Zastupitelstvem hl. m. Prahy. V průběhu 
roku 2009 byl realizován projekt Technické pomoci na období 2008-2010.  

V průběhu roku 2009 pokračovala úprava funkcí systémů Benefit7 a Monit7+ ve spolupráci 
řídícího orgánu OPPK s poskytovatelem IS.  

Komunikační akční plán operačních programů Praha – Adaptabilita a Praha – 
Konkurenceschopnost je průběžně plněn dle plánovaných aktivit. Oblasti publicity se 
podrobně věnuje kapitola 6 a oblasti monitorování kapitola 2.7.  

Data uvedená v této zprávě jsou platná k 6. lednu 2010 a k výpočtu relevantních finančních 
ukazatelů byl použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR (kurz k 6. 1. 2010), doporučený 
Postupy pro tvorbu výročních zpráv o provádění operačního programu v období 2007-2013 
(verze 11. únor 2010), vydaných Národním orgánem pro koordinaci. 

 

Tabulka 1:  Přehled realizace OPPK 

Zdroj: Monit 7+, k 6. 1. 2010 

Poznámka: * Jedná se o celkové způsobilé veřejné výdaje. 

 

 r. 2009 kumulativně k 6. 1. 2010 
Alokace OPPK v mil. EUR - 276,4 mil. EUR 
Zasmluvněno v mil. EUR 63,12 mil. EUR 123,69 mil. EUR 
Proplaceno v mil. EUR 41,12 mil. EUR 52,14 mil. EUR 
Certifikováno v mil. EUR* 21,15 mil. EUR 21,15 mil. EUR 
Předloženo v mil. EUR 186,86 mil. EUR 320,39 mil. EUR 
Projekty s podepsanou smlouvou 
– počet  66 127 

Projekty v realizaci - počet 36 87 
Projekty ukončené - počet 30 40 
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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: 2009 
Datum schválení  monitorovacím 
výborem: 2. června 2010 

 

V programovém období 2007–2013 hl. m. Praha čerpá podporu v rámci cíle Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. OPPK byl připravován 
v návaznosti na usnesení vlády č. 175/2006 ze dne 22. února 2006 a v souladu se zákonem 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
národními a evropskými předpisy. 

 

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

 

Zdroj: ÚRM, MMR, Eurostat  
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1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 

Praha se řadí mezi nejvyspělejší regiony EU, proto - na rozdíl od ostatních regionů ČR - 
nemůže čerpat podporu v rámci cíle EU Konvergence.  
Praha je rovnoměrně obklopena regionem Střední Čechy a rozkládá se na 496 km2, což 
představuje 0,6 % území ČR. V Praze žije 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 blíží 25 % celostátního objemu (23 % v roce 2004) a na jeho území se 
realizuje více než jedna pětina všech investic v ČR. V přepočtu na jednoho obyvatele 
překračuje objem HDP v Praze (31 893 v paritě kupní síly, tzv. Purchasing power parity, 
v tržních cenách) více než dvojnásobně průměr ČR (201,8 % v roce 2004). Charakteristickým 
znakem vývoje ekonomiky Prahy je dlouhodobé posilování obslužné 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 
služeb, které tvoří více než pětinu hrubé přidané hodnoty ekonomiky hlavního města. Podíly 
terciárních odvětví z pohledu zaměstnanosti jsou obdobné. Převážná část služeb prošla 
výrazným vývojem jejich věcné nabídky, organizační i vlastnické struktury i hmotné 
základny. Například vznik nákupních center, převážně se zahraničním kapitálem, vytvořil 
zcela novou kvalitativní nabídku, někdy však ohrožující existenci menších obchodních 
jednotek. Dostatek pracovních příležitostí je důvodem dosavadní nízké míry nezaměstnanosti, 
která v uplynulém období jen výjimečně překročila 4 %. Problémem Prahy je však 
dlouhodobá (trvající déle než 1 rok) a opakovaná nezaměstnanost. Praha dlouhodobě patří z 
hlediska životního prostředí a nadměrného hluku k nejvíce poškozeným regionům ČR. 
Kvalitu městského prostředí v Praze snižuje řada neudržovaných, nevyužívaných nebo 
nevhodně využitých ploch, tzv. brownfields, zejména v kdysi tradičních průmyslových 
čtvrtích, ve vnitřním městě i na jeho okrajích. 
Operační program Praha – Konkurenceschopnost vychází z platných strategických 
a programových materiálů kraje, jako jsou Strategický plán hl. m. Prahy a další sektorové či 
průřezové koncepční materiály. Strategický plán mimo jiné určuje i strategii rozvoje regionu 
soudržnosti Praha a byl výchozím koncepčním dokumentem při přípravě jednotných 
programových dokumentů pro období 2004-06 a operačních programů pro období 2007-13. 
Aktualizovaný Strategický plán hl. m. Prahy (ASP) byl schválen usnesením Zastupitelstva 
hl. m. Prahy č. 22/42 ze dne 11. 12. 2008.  Je členěn do 8 kapitol, z toho 2 kapitoly jsou nové 
- Praha v nové Evropě  a Bezpečnost. Na ASP 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. 248/2000 Sb., 
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.  
Operační program Praha - Konkurenceschopnost kromě uvedených podkladových materiálů 
regionální úrovně zohledňuje hlavní strategické a programové dokumenty určující obecné 
priority rozvoje České republiky a Evropské unie jako celku. Mezi takto využité podklady 
patří zejména Strategické obecné zásady Společenství (SOZS), Národní rozvojový plán a na 
něj navazující Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR 2007–2013, které kromě 
definice hlavních priorit ČR a EU specifikují „dělbu“ prioritních oblastí mezi jednotlivé 
tematické a regionální operační programy, a další metodické či pracovní podklady. OPPK se 
podílí na naplnění cílů NSRR ČR 2007-2013 zejména v oblastech Konkurenceschopný 
podnikatelský sektor, Podpora kapacit vědy a výzkumu (VaV) pro inovace, Zvyšování 
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zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, Posilování sociální soudržnosti, Rozvoj informační 
společnosti, Ochrana a zlepšení kvality prostředí, Zlepšení dostupnosti dopravou a Vyvážený 
rozvoj území. 
V souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy je základní střednědobou vizí rozvoje regionu 
zvýšení kvality života obyvatel Prahy a posílení jeho atraktivity pro investory a návštěvníky. 
Základních rozvojových cílů bude dosaženo prostřednictvím stimulace místních rozvojových 
faktorů, zaváděním inovativních přístupů v regionálním rozvoji, posilováním sociální 
soudržnosti a zvýšením kvality široce chápaného životního prostředí.  
Strategická vize OPPK zohledňuje zkušenosti s realizací programu JPD 2 na období 2004–
2006. Východiskem byla Analýza potřeb a návrh priorit hl. m. Prahy, zpracovaná v průběhu 
roku 2005. 
Vzhledem k důležitosti, jaká je v období 2007–2013 přikládána inovacím a znalostní 
ekonomice, byl zásadním podkladem strategie operačního programu také projekt BRIS 
(Regionální inovační strategie pro Prahu). 
V souladu s hlavními závěry vyplývajícími ze SWOT analýzy byly pro OPPK stanoveny 
potenciálně nejdynamičtější a konkurenceschopnost města nejvíce podporující prvky uvedené 
strategické vize: 

 udržitelný rozvoj, kvalitní prostředí města, 
 dobrá dostupnost dopravních služeb, 
 dobrá dostupnost telekomunikačních služeb, 
 rozvoj inovací a znalostní ekonomiky – využití inovačního potenciálu Prahy, 
 podpora rozvoje podnikání. 

 
V rámci rozdělení kompetencí během implementace programu OPPK je řídící orgán OPPK 
v souladu s čl. 60 obecného nařízení a paragrafem 16, odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., o 
podpoře regionálního rozvoje, v platném znění, odpovědný za celkovou implementaci a řízení 
OPPK. Řídícím orgánem OPPK je hl. m. Praha. Zprostředkující orgán v rámci OPPK nebyl 
zřízen. Orgány hl. m. Prahy jsou podle zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v 
platném znění: Zastupitelstvo hl. m. Prahy, Rada hl. m. Prahy, Primátor hl. m. Prahy, 
Magistrát hl. m. Prahy (MHMP). Rozdělení úkolů mezi jednotlivé orgány hl. m. Prahy je 
stanoveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Činnosti vyplývající z úkolů 
Řídícího orgánu stanovené čl. 60 obecného nařízení, s výjimkou těch záležitostí, které jsou 
zákonnými nebo interními předpisy svěřeny Zastupitelstvu hl. m. Prahy a Radě hl.m.Prahy, 
jsou v rámci MHMP vykonávány odborem Fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy.  
Hlavní město Praha je řídícím orgánem pro OPPK i OPPA. Vzájemná koordinace obou 
programů na úrovni implementace spočívá v koordinaci vyhlašování výzev k předkládání 
projektů a snaha o maximální podobnost jednotlivých dokumentů OPPK a OPPA (např.: 
proces administrace projektů apod.) tak, aby žadatel měl k dispozici kompletní informace pro 
svoje investiční i neinvestiční projektové záměry. Žadatelé jsou během workshopů 
informováni o příležitosti předložit vzdělávací projekt financovaný z OPPA navazující na 
investiční projekt OPPK. Návaznost je očekávána zvláště mezi oblastí podpory 3.1 „Rozvoj 
inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí“; oblastí 
podpory 3.3 „Rozvoj malých a středních podniků” OPPK a prioritní osou 1 “Podpora rozvoje 
znalostní ekonomiky” a prioritní osou 2 “Podpora vstupu na trh práce” OPPA. 
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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. Blíže o alokaci na období 2007-2013 viz 
následující tabulka.  
 

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

Zdroj: ŘO OPPK, MSC2007, k 6. 1. 2010 
 

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 

Obrázek 2: Struktura cílů a prioritních os OPPK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: ŘO OPPK 

 

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

 
Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010 

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

Specifický cíl 1 
 
Zlepšení dostupnosti 
dopravních 
a telekomunikačních 
služeb 

Specifický cíl 3 
Zvýšení 
konkurenceschopnosti 
Prahy rozvojem 
a efektivním využitím 
jejího inovačního 
potenciálu 

Specifický cíl 2 
 
Zkvalitnění životního prostředí 

Prioritní osa 1 
 
Dopravní dostupnost  a 
rozvoj ICT 

Prioritní osa 3 
 
Inovace a podnikání 

Prioritní osa 2 
 
Životní prostředí 
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1.3 PŘEHLED PRIORITNÍCH OS A OBLASTÍ PODPORY 
V rámci OPPK jsou intervence realizovány ve 4 prioritních osách, které jsou dále rozděleny 
do 7 oblastí podpory (viz obr. č. 3). 
Obrázek 3: Přehled prioritních os a oblastí podpory 
 

 
Zdroj: ŘO OPPK 

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

  
Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010 
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU  
 
Následující přehled shrnuje zásadní milníky realizace programu v roce 2009. Podrobnosti 
k nim jsou uvedeny v následujících kapitolách. 
 
14. 1. 2009 vyhlášena 2. výzva na všechny oblasti podpory vyjma 3.2 
 
27. 3. 2009 ukončení příjmu projektů v oblasti podpory 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 (oblast 3.3 

ukončena 5. 3. 2009, oblast 3.2 ukončena 10. 7. 2009) 
 
3. 6. 2009 4. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK (schválena 

Výroční zpráva za rok 2008) 
 
18. 6. 2009 schválení projektů oblasti podpory 1.1 a 2.2 (2. výzva) 
 
22. 7. 2009 vyhlášena 3. výzva v oblasti podpory 1.2 
 
24. 7., 5. 8. 2009    vytvoření Souhrnných žádostí OPPK  
 
6. 8. 2009 schválení Řídících a kontrolních systémů EK  
 
19. 8. 2009 ukončení příjmu projektů v oblasti podpory 1.2 (3. výzva) 
 
16. 9. 2009 schválení projektů oblasti podpory 1.2, 2.1, 3.3 (2. výzva) 
 
14. 10. 2009 odevzdání podkladů pro 1. certifikaci za období 1. 1. 2007 – 15. 9. 2009 
 
22. 10. 2009 schválení projektů v oblasti podpory 3.1 (2. výzva) 
 
2. 12. 2009 5. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK (schválena 

Zpráva o realizaci programu k 31. 10. 2009, usnesením č.20/2009 schválena 
společná kritéria a specifická kritéria oblasti podpory 3.1 pro výběr projektů 
OPPK) 

 
15. 12. 2009 vyhlášena 4. výzva pro oblast podpory 3.1 (ukončení 3. 3. 2010) 
 
31. 12. 2009 4. písemná procedura per rollam SMV (usnesením č. 22/2009 schválena 

specifická kritéria oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 3.3 pro výběr projektů OPPK) 
 
V průběhu roku 2009 byly vyhlášeny tři výzvy k předkládání projektů (2. - 4. výzva), ve 
kterých bylo předloženo 251 projektů o celkovém objemu 186,9 mil. EUR.  
 
Souhrnně bylo k 6. 1. 2010 evidováno 442 projektů. Z tohoto množství bylo Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy schváleno 147 projektů. Smlouvy byly uzavřeny u 127 projektů (z toho 2 
projekty nedokončeny/staženy po podpisu smlouvy), celkem na 123,69 mil. EUR, což 
představuje 45 % alokace programu. 14 smluv bude podepsáno na počátku roku 2010.  
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V celém programu bylo fyzicky ukončeno 40 projektů, 25 z nich i finančně. Podrobnosti 
k počtu projektů a jejich finančnímu objemu jsou uvedeny v kapitolách 2.1 a 3. 
 

2.1 DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

2.1.1 INFORMACE O VĚCNÉM POKROKU OPERAČNÍHO PROGRAMU 
Soustava indikátorů, jak na úrovni globálních a specifických cílů, tak na úrovni prioritních os 
operačního programu, byla vytvořena na základě Metodiky pro přípravu programových 
dokumentů pro období 2007–2013 (MMR, verze únor 2006) a v souladu s následným 
přihlédnutím k Národnímu číselníku indikátorů pro programové období 2007–2013.  

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

Ve 4. čtvrtletí 2008 až 3. čtvrtletí 2009 vedl NOM - MMR s  řídícími orgány operačních 
programů pro období 2007 – 2013 jednání 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, nápočtů a rozpadů 
indikátorů, kterou připravil NOM - MMR ve spolupráci s poskytovatelem IS a jednotlivými 
řídícími orgány.  
Tabulky týkající se indikátorů již zohledňují změny konkrétních indikátorů, na kterých se ŘO 
dohodl s NOM - MMR. Následující tabulka uvádí kontextové a dopadové indikátory 
programu.
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Tabulka 3: Přehled indikátorů OPPK  
Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

32.01.00 
Lisabon 
dopad 

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

 

Parita 
kupní síly ČSÚ 

Dosažená 42983,36 43300,98 N/A N/A N/A 

Výchozí 31893 42983,36 43300,98 N/A 31893 

Plánovaná
1 N/A 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 N/A 

Výchozí 780000 N/A N/A N/A 780000 

Plánovaná
1 N/A N/A N/A 795000 795000 

Komentář:. Dosažená hodnota za jednotlivé roky bude zjištěna od ČSÚ.  

21.10.00 
21.11.00 
21.12.00 
21.13.00 
kontext 

Celkové měrné 
emise hlavních 
znečišťujících 

látek: 
 - tuhé částice 

- SO2 

- NOx 
- CO 

tis.t/rok/ 
km2 

ČHMÚ        
MHMP     
ATEM,
MŽP,Č

SÚ 

Dosažená 0,07 N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 0,14 
(2003) 0,07 N/A N/A 0,14 

(2003) 

Plánovaná
1 N/A N/A N/A 0,12 0,12 

Komentář: V roce 2003 byla v součtu za tuhé částice, SO2, NOx, Co, hodnota ve výši 0,14. V dubnu 2009 byla Českým 
hydrometeorologickým ústavem, oddělením emisí a zdrojů, zveřejněna na internetu emisní bilance za rok 2007.  K datu 
zpracování není hodnota pro rok 2008 k dispozici. Po přepočtu vyplývá, že stávající hodnota indikátorů 21.10.00 až 
21.13.00 je v součtu 0,07. K  datu vypracování této zprávy je cílová hodnota tj. snížení o 0,02 tis.t/rok/km2 naplněna. 
Snížení je v tuto dobu 0,07. 

380800 
dopad 

Zaměstnanost v 
sektoru MSP % ČSÚ 

Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná
1 N/A N/A N/A 103 103 

Komentář: Původně byl tento indikátor v %, po aktualizaci Národního číselníků indikátorů ze strany MMR změněna 
jednotka na tisíce osob. Cílová hodnota odpovídající procentům bude doplněna po zjištění od ČSÚ. 

Zdroj: ŘO OPPK, stav k 6. 1. 2010  
Poznámky: 1 Indikátory v této tabulce nejsou naplňovány přímo z realizace jednotlivých projektových záměrů. 
Operační program nemá definované cílové hodnoty ročně, ale na celé období. Nedoplněné dosažené hodnoty 
budou doplněny dodatečně. V současné době probíhá proces zpracování a zjišťování dat.  
 
Detailní přehled vyhlášených a plánovaných výzev znázorňuje tabulka č. 3.   
V rámci již uzavřené 1., 2. i 3. výzvy bylo ve všech oblastech podpory, vyjma oblasti 1.1 a 
3.2 v rámci 1.výzvy,  předloženo ve finančním vyjádření více projektových žádostí, než kolik 
byla vyhlášena alokace pro danou oblast podpory (viz tabulka 3). 
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Tabulka 4: Přehled vyhlášených a plánovaných výzev OPPK1  
Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

 
Typ výzvy 

Prioritní 
osa/ oblast 

podpory 
Alokace na 

výzvu v EUR 
Podané žádosti o podporu Projekty s podepsanou 

smlouvou2 
počet v EUR počet v EUR 

0.3 18.12.2007 31.12.2013 průběžná 4 7 776 634,0 1 2 885 606,1 1 2 885 606,1 
1. 9.1.2008 8.2.2008 kolová 1.1 27 030 189,4 3 24 156 763,4 3 23 158 430,0 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 1.2 3 003 371,2 10 3 744 039,7 2 1 268 421,2 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 2.1 20 685 905,3 40 48 473 901,0 14 20 685 908,3 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 2.2 2 665 227,3 5 4 237 975,0 3 2 353 746,5 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 3.1 30 303 030,3 39 34 001 486,9 5 4 154 678,9 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 3.2 3 471 287,9 9 3 354 095,6 3 1 718 556,4 
1. 9.1.2008 31.3.2008 kolová 3.3 4 423 609,8 84 12 669 126,2 30 4 338 434,0 

Celkem 
1. výzva - - - - 91 582 621,2 190 130 637 387,7 60 57 678 175,3 

2. 14.1.2009 13.2.2009 kolová 1.1 17 823 201,9 6 17 937 400,9 5 17 176 841,6 
2. 14.1.2009 27.3.2009 kolová 1.2 3 030 303,0 16 5 738 645,4 3 510 168,7 
2. 14.1.2009 27.3.2009 kolová 2.1 23 369 137,1 32 38 834 429,5 14 23 349 021,6 
2. 14.1.2009 27.3.2009 kolová 2.2 6 947 255,5 16 10 938 792,8 9 6 945 278,8 
2. 14.1.2009 27.3.2009 kolová 3.1 39 772 727,3 47 89 562 503,5 6 10 751 321,2 
2. 14.1.2009 10.7.2009 kolová 3.2 2 651 515,2 13 4 136 707,9 0 0,0 
2. 14.1.2009 5.3.2009 kolová 3.3 5 681 818,2 116 17 156 886,9 29 4 388 874,1 

Celkem 
2. výzva - - - - 99 275 958,2 246 184 305 366,8 66 63 121 506,0 

3. 22.7.2009 19.8.2009 kolová 1.2 1 893 939,4 5 2 557 973,2 0 0 

                                                 
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. ŘO vyhlašuje výzvy na souhrnné veřejné finanční prostředky.  
2 Jde o částky z podepsaných smluv projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů po podpisu smlouvy. V 
oblasti 3.2 (2. výzva) a v oblasti 1.2 (3. výzva) došlo k podpisům smluv až v roce 2010 z důvodu schválení projektů ZHMP na konci roku 2009 - v tabulce 
uvedeny nulové hodnoty. 
3 U prioritní osy 4 jde o průběžnou výzvu. Číslo této výzvy bylo označeno v informačním systému nulou. Ostatní výzvy jsou kolové. 

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 19 (celkem 102) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2009     

Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

 
Typ výzvy 

Prioritní 
osa/ oblast 

podpory 
Alokace na 

výzvu v EUR 
Podané žádosti o podporu Projekty s podepsanou 

smlouvou2 
počet v EUR počet v EUR 

4.  16.12.2009 3.3.2010 kolová 3.1 15 151 515,2 - - - - 

5* Únor 2010 Duben 
2010 kolová 3.3 - - - - - 

6* Březen 
2010 

Květen 
2010 kolová 1.1 - - - - - 

7* 2Q 2010 2Q 2010 kolová 2.1 - - - - - 

Celkem  -  - -  - 215 680 668,0 442 320 386 333,8 127 123 685 287,4 

Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK, k 6. 1. 2010, použit měnový kurz ve výši  26,40 CZK/EUR.  
Poznámka: * jde o předpoklad 
 
Graf 3: Vývoj nárůstu finančního objemu podepsaných smluv s příjemci v řadě po výzvách v jednotlivých oblastech podpory (v %) 
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Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK, k 6. 1. 2010  
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Reálný pokrok v roce 2009 
 
Z dosud realizovaných výzev v roce 2009 je patrné, že: 

• byl výrazný převis poptávky po dotaci nad vyhlášeným objemem finančních prostředků v rámci všech výzev v roce 2009 o  
85 % (tj. o 85 mil. EUR),  

• bylo předloženo 251 projektových žádostí, tj. o 32 % více než v roce 2008, 
• objem finančních prostředků předložených projektových žádostí v rámci všech výzev v roce 2009 byl o 56 mil. EUR, tj. o  

43 % vyšší než v roce 2008, 
• z hlediska počtu projektů s podepsanými smlouvami je procentuálně nejúspěšnější oblast podpory 1.1 a 2.2,  
• v oblasti podpory 3.3 předloženo 45 % všech projektů předložených v programu, 
• ze všech 251 předložených žádostí za rok 2009 byla k 6. 1. 2010 s 66 projekty podepsána smlouva v celkovém objemu  

63,12 mil. EUR.  
 

Úspěšnost výzev měřená nasmlouvanými prostředky:  
• k 6. 1. 2010 finanční prostředky podepsaných smluv za roky 2008 a 2009 tvořily 63,3 % celkové vyhlášené alokace na všechny 

výzvy v roce 2008 a 2009 (do procenta započteny údaje za 1. a 2. výzvu), 
• z hlediska finančních prostředků předložených a nasmlouvaných projektů v jednotlivých oblastech podpory je dlouhodobě 

nejúspěšnější oblast 1.1, 2.1, 2.2, naopak nejméně úspěšná je oblast 3.1 a 1.2  
 

Detailnější popis jednotlivých prioritních os je uveden v kapitole 3.
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Graf 4: Počty předložených a schválených projektů se smlouvou v rámci 1.- 3. výzvy  
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Zdroj: Monit7+, ŘO OPPK, k 6. 1. 2010, použit měnový kurz  ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Finanční údaj obsahuje jen dotaci celkem bez vlastního zdroje,tj. bez soukromého spolufinancování. 
 
Z grafu č. 4 je patrné, že nejvíce projektů bylo předloženo v oblasti podpory 3.3, nejméně 
v oblasti podpory 1.1. Naopak nejvyšší procentní úspěšnost schválených projektů byla 
v oblasti podpory 1.1 a nejnižší v oblasti 3.1 a 1.2.  
 

Graf 5: Výše finančních prostředků předložených a schválených projektů se smlouvou 
v rámci 1. – 3. výzvy (v mil. EUR)  
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Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
 Pozn.: Finanční údaj obsahuje jen dotaci celkem bez vlastního zdroje, tj. bez soukromého spolufinancování. 
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2.1.2 FINANČNÍ ÚDAJE 
V průběhu roku 2009 byly vyhlášeny tři výzvy k předkládání projektů o celkovém objemu 
116,32 mil. EUR. Příjem projektů byl ukončen u dvou výzev, celkem bylo v roce 2009 
předloženo 251 projektů ve výši 186,9 mil. EUR. 
 

Tabulka 54: Finanční údaje - Prioritní osy podle zdrojů financování (EUR) - kumulativně 

V EUR 

Výdaje zaplacené 
příjemcem 
zahrnuté 

v žádostech 
o platby 

zaslaných 
ŘO 

 
Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů  

Výdaje zaplacené 
subjektem 

odpovědným 
za platby 

příjemcům  

Celková částka 
obdržená 

od EK5 

A B C D 
Prioritní osa 1  
Dopravní dostupnost a 
rozvoj ICT 
Fond ERDF 

28 622 030,52 28 103 612,98 28 103 612,98 
7 862 783,68 

24 717 616,56 24 261 222,42 24 261 222,42 

Prioritní osa 2  
Životní prostředí 
Fond ERDF 

21 115 937,63 18 185 772,79 18 185 772,79 
5 286 060,09 

18 292 939,03 15 790 347,14 15 790 347,14 

Prioritní osa 3  
Inovace a podnikání 
Fond ERDF 

4 653 779,66 4 624 444,87 4 624 444,87 
7 400 484,18 

3 932 072,09 3 781 497,79 3 781 497,79 

Prioritní osa 4  
Technická pomoc 
Fond ERDF 

1 497 572,97 1 497 572,97 1 497 572,97 
594 912,50 

1 272 937,02 1 272 937,02 1 272 937,02 

Celkový součet      55 889 320,78 52 411 403,61* 52 411 403,61* 21 144 240,45 
Úhrn v regionech bez  
přechodné podpory  
v celkovém součtu 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Zdroj: Monit7+, ŘO, k 6. 1. 2010, použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR, údaje zaokrouhleny na 2 
desetinná místa. 
                                                 
4 Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj  podíl EU a ČR (tzn. podíl SR a 

HMP). 
5 Jde o zálohové platby obdržené od EK. První průběžná platba byla na účet Platebního a certifikačního orgánu 

připsána až 18. 1. 2010. 
* Poznámka: *Ve sloupcích B a C tabulky č. 5 se fin. prostředky v řádku „Celkový součet“ liší s tabulkou č. 11, 

sloupcem „Proplacené prostředky příjemcům“, řádkem „OPPK“ z toho důvodu, že v tabulce č. 5 jsou uvedeny 
u prioritní osy Technická pomoc dle pokynů zálohy (tj. předfinancování typu žádost a skutečnost ve výši 1,49 
mil. EUR), ale v tabulce č. 11 jsou s ohledem na specifika financování projektů Technické pomoci, uvedeny 
skutečně vyčerpané finanční prostředky ve výši 1,23 mil. EUR.   
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Program OPPK nevyužívá křížového financování. V následující tabulce je uveden finanční plán 
pro všechny prioritní osy a oblasti podpory na celé programové období 2007-2013. 

Tabulka 6: Finanční plán OPPK  

Prioritní osa/ 
oblast podpory Fond  Příspěvek EU 

v EUR 
Veřejné prostředky 

celkem v EUR 
Podíl na celkové 
alokaci OP v % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010 

Následující tabulka znázorňuje plnění pravidla n+3/n+2. 

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

Finanční 
plán - rok 

Celková 
alokace EU 
prostředků 
2007 - 2013 

N+3 / N+2 
limity Zálohy z EK 

Žádosti o 
průběžnou/zá

věrečnou 
platbu 

předložené EK 
Zálohy z EK + 

žádosti o 
platbu z ČR 

Zálohy z EK + 
žádosti o 

platby 
Rozdíl mezi 

limity a platbami 

- souhrnné* - roční - roční - roční - souhrnné - souhrnné 
 - roční a b c d=b+c e f=e-a 

2007 31 601 702 0 0 0 0 0 0 

2008 32 233 735 0 11 746 800,25 0 11 746 800,25 11 746 800,25 11 746 800,25 

2009 32 878 410 0 9 397 440,20   17 977 622,30 27 375 062,50 39 121 862,75 39 121 862,75 

2010 33 535 979 31 601 702 0 14 662 424,24 14 662 424,24 53 784 286,99 22 182 584,99 

2011 34 206 698 63 835 437 0 27 385 454,55 27 385 454,55 81 169 741,54 17 334 304,54 

2012 34 890 832 96 713 847 0 29 479 962,12 29 479 962,12 110 649 703,66 13 935 856,66 

2013 35 588 649 164 456 524 0 55 360 000,00 55 360 000,00 166 009 703,66 1 553 179,66 

2014 0 199 347 356 0 40 000 000,00 40 000 000,00 206 009 703,66 6 662 347,66 

2015 0 234 936 005 0 28 926 301,34 28 926 301,34 234 936 005,00 0 

Celkem 234 936 005 234 936 005 21 144 240,45 213 791 764,55 234 936 005,00 234 936 005,00 0 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. V letech 2010-2015 jde 
u sloupců c, d , e,  f o predikce plateb. 
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V listopadu 2009 byla EK odeslána první žádost o průběžnou platbu ze strany PCO ve výši 
17 977 622,30 EUR. Tyto prostředky byly na účet PCO připsány dne 18. 1. 2010. 
 
Celkem byly z EK poslány 4 zálohové platby v návaznosti na odst. 1 písm. b) čl. 82 Nařízení 
(ES) č. 1083/2006: 

• v roce 2008 byla zaslána první platba ve výši 4 698 720,10 EUR a druhá ve výši 7 
048 080,15 EUR, celkem 11 746 800,25 EUR; 

• v roce 2009 PCO obdrželo zbylé dvě platby, každou ve výši 4 698 720,10 EUR, 
celkem 9 397 440,20 EUR. 

 

Tabulka 8: Predikce plateb příjemcům ze strany ŘO na období leden - říjen 2010  
Oblast podpory Predikce plateb (v mil. EUR)  

1.1. 4,5 
1.2. 1,04 
2.1. 11,53 
2.2. 4,49 
3.1. 9,21 
3.2. 1,51 
3.3. 3,76 
4. 1,39 

Celkem 37,43 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. Jde o podíl EU + 
národní zdroje (SR + kraj), bez vlastního zdroje. 
 
V průběhu ledna až října 2010 ŘO OPPK předpokládá platby ex-ante a ex-post příjemcům 
v částce cca 37,43 mil. EUR. Tato částka potvrzuje, že proces proplácení se naplno rozběhl. 
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2.1.3 INFORMACE O ROZPISU VYUŽITÍ 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, přičemž 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 a 
výše6 

(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 3 792 420,8 7 618 974,6 

02 - Infrastruktura 
pro výzkum a 
technologický rozvoj 
(včetně zařízení, 
nástrojů 
a vysokorychlostních 
počítačových sítí 
propojujících 
výzkumná střediska) 
a odborná střediska 
pro specifické 
technologie 

01 01 
Jiné 

nespecifikova
né služby 

CZ01 9 524 623,3 7 618 974,6 

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 110 478,4 10 083 583,9 

                                                 
6 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 a 

výše6 
(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma Forma 

financování 
Typ 

území 
Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

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 132 575,8 7 618 974,6 

05 - Pokročilé 
podpůrné služby pro 
podniky a skupiny 
podniků 

01 01 - CZ01 7 003,5 2 464 609,2 

06 - Pomoc MSP při 
prosazování výrobků 
a výrobních postupů 
šetrných k životnímu 
prostředí (zavádění 
účinných 
environmentálních 
systémů řízení, 
přijímání a využívání 
technologií 
zabraňujících 
znečišťování, 
začlenění čistých 
technologií do výroby 
podniku) 

01 01 - CZ01 283 517,3 1 342 659,3 

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 160 566,3 7 618 974,6 

08 - Ostatní investice 
do firem 01 01 

22 - Jiné 
nespecifikova

né služby 

CZ01 3 551 692,7 2 464 609,2 Výroba 
potravinářský
ch výrobků a 

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

výše6 
(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma Forma 

financování 
Typ 

území 
Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

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    2 009 646,9 8 961 633,9 

00 -
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 

 

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 302 302,5 4 368 213,2 

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

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 1 488 729,5 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    337 988,6 1 342 659,3 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4 a 

výše6 
(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma Forma 

financování 
Typ 

území 
Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

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 595 809,2 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 3 362 902,5 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 3 027 406,8 1 550 577,6 

43 - Energetická 
účinnost, 
kogenerace, 
hospodaření 
s energií 

01 01 Veřejná 
správa CZ01 2 921 799,2 6 050 577,6 

50 - Sanace 
průmyslových areálů 
a kontaminované 
půdy 

01 01 Veřejná 
správa CZ01 247 959,5 7 496 852,2 

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

01 01 
Nevztahuje se 

CZ01 452 357,9 6 496 852,2 
Veřejná 
správa 

52 - Podpora čisté 
městské dopravy 01 01 

Výstavba 
CZ01 35 422 899,2 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 1 063 244,8 7 496 852,2 

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

výše6 
(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma Forma 

financování 
Typ 

území 
Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

54 - Jiná opatření 
na ochranu životního 
prostředí a 
předcházení rizikům 

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 25 642 802,4 7 496 852,2 
Jiné 

nespecifikova
né služby 

Nevztahuje se 

57 - Jiná podpora 
zlepšení služeb 
cestovního ruchu 

01 01 
Pohostinství a 

ubytovací 
služby 

CZ01 545 719,9 2 464 609,2 

58 - Ochrana a 
zachování kulturního 
dědictví 

01 01 

Veřejná 
správa 

CZ01 8 420 123,8 6 961 461,4 Pohostinství a 
ubytovací 

služby 

61 - Integrované 
projekty pro obnovu 
měst a venkova 

01 01 
Jiné 

nespecifikova
né služby 

CZ01 3 823 352,9 8 496 852,2 

68 - Podpora 
samostatné 
výdělečné činnosti a 
zakládání podniků 

01 01 

Výroba 
potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 
CZ01 211 015,8 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 1 129 568,7 2 464 609,2 
Výroba 

potravinářský
ch výrobků a 

nápojů 

Pohostinství a 
ubytovací 

služby 

72 - Navrhování, 
zavádění a 
provádění reforem 

01 01 - CZ01 0 2 464 609,2 
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Téma 1 Téma 2 Téma 3 Téma 4 Téma 5 Dosažená 
hodnota P4 a 

výše6 
(v EUR) 

Alokace na 
téma v OP 
 (v EUR) Prioritní téma Forma 

financování 
Typ 

území 
Hospodářská 
činnost 

Zeměpisná 
poloha 

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 
74 - Rozvoj lidského 
potenciálu v oblasti 
výzkumu a inovací, 
především 
prostřednictvím 
postgraduálního 
studia a odborné 
přípravy výzkumných 
pracovníků a 
spolupráce v rámci 
sítí mezi 
univerzitami, 
výzkumnými 
středisky a podniky 

01 01 
Nespecifikova

ná výrobní 
odvětví 

CZ01 17 803,0 7 618 974,6 

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 2 452 765,2 3 305 069,5 

86 - Hodnocení a 
studie; informace a 
komunikace 

01 01 - CZ01 0 3 305 069,5 

Celkem 111 033 294,4  234 936 005 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
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Z uvedené tabulky plyne, že projekty schválené k 6. 1. 2010 naplňují prioritní témata OPPK 
z cca 47 %, což představuje navýšení o více než polovinu oproti 22 % v roce 2008. V současné 
době jsou již naplněna prioritní témata 02, 08, 42 54 a 58. ŘO OPPK se naopak bude muset 
zaměřit více např. na podporu projektů spadajících do témat 39, 41, 72, 80, 03-05, 07, 11 a 50. 
Jak je uvedeno v poznámce č. 8 k tabulce č. 9, v částce 111,03 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 všechna 
prioritní témata OPPK. 

2.1.4  INFORMACE O POMOCI PODLE CÍLOVÝCH SKUPIN OP  
V rámci programu OPPK může předkládat projektové žádosti 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 založené organizace a nestátní neziskové organizace. 
Prioritní osa 3 je zaměřena především na příjemce z akademického, výzkumného a soukromého 
sektoru. Jde zejména o výzkumné a vývojové organizace, malé a střední podniky, vysoké 
školy, Akademii věd ČR a její ústavy apod. Analýza příjemců je součástí kapitoly 3, kde je 
uveden i jejich celkový počet. 
Dle schválené Strategie regionálního rozvoje ČR na období 2007-13 v souladu s usnesením 
vlády č. 560 ze dne 17. 5. 2006 byly vymezeny regiony na území ČR se soustředěnou pomocí 
státu, ať již se jedná o hospodářsky slabé regiony, strukturálně postižené regiony či regiony 
s vysoce nadprůměrnou nezaměstnaností. Na území hl. m. Prahy se nenachází ani jeden z výše 
uvedených problémových regionů; pro OPPK jsou tyto oblasti tedy nerelevantní.  
Přesto se Praha potýká s jinými problémy, zejména se jedná o nedostatečné kapacity týkající se 
spolupráce především v oblasti vědy a výzkumu a zároveň neodpovídající technická 
infrastruktura. 
V této oblasti bylo dosaženo oproti předchozímu roku velkého pokroku. Počet realizovaných 
projektů se více než zdvojnásobil a do vytváření či modernizace zázemí pro vědu a výzkum 
bylo vloženo již přes půl miliardy korun. Mezi žadateli převládají vysoké školy a výzkumné 
ústavy, projekty však stále kladou malý důraz na princip partnerství, a to zejména s aplikační 
sférou.  
Zvláštní pozornost pro vznik nových podniků je věnována vzniku infrastruktury ve formě 
podnikatelských inkubátorů a inovačních center a využití inovačních schopností MSP a 
řešením podporujícím rozhodující aspekty dlouhodobě udržitelného rozvoje.  
I když je situace na pražském 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 příležitosti skupinám osob s obtížným 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 rovněž aktivity podporující podnikání v oblasti vývoje 
ICT a aplikací. Bližší informace o schválených projektech jsou uvedeny v kapitole 3 Provádění 
podle prioritních os. 

2.1.5 VRÁCENÁ NEBO ZNOVU POUŽITÁ POMOC  
V roce 2009 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.   
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2.1.6  KVALITATIVNÍ ANALÝZA  
V roce 2009 byla v rámci OPPK vyhlášena a zároveň ukončena druhá a třetí výzva a vyhlášena 
čtvrtá výzva pro předkládání projektových žádostí (ukončena v březnu 2010).  
 
Celkem bylo za rok 2009 ZHMP schváleno 86 projektů, smlouvy byly uzavřeny u celkem 66 
projektů o objemu 63,12 mil. EUR. U 14 projektů dojde k uzavření smluv na počátku roku 
2010.  
 
Kumulativně k 6. 1. 2010 činil celkový objem dotace projektů s uzavřenými smlouvami 123,69 
mil. EUR (3,27 mld. Kč).  
 
V roce 2009 se nacházelo v různém stádiu realizace celkem 119 projektů v celkové výši 110,8 
mil. EUR (2,9 mld. Kč). Finančně ukončeno bylo 22 projektů o celkovém objemu dotace 
29,64 mil. EUR (782,5 mil. Kč). V roce 2008 byly finančně ukončeny jen 3 projekty o objemu 
0,33 mil. EUR (8,79 mil. Kč).  
 
Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo ukončeno 40 projektů o celkovém objemu 42,59 mil. EUR 
(1,12 mld. Kč).  
 
Konkrétně se jednalo o: 

• 4 projekty v oblasti 1.1,  
• 8 projektů v oblasti podpory 2.1,  
• 3 projekty v oblasti 2.2,  
• 2 projekty v oblasti 3.1,  
• 1 projekt v oblasti 3.2,  
• 22 projektů v oblasti podpory 3.3.  
 

Nejvyšší procento ukončovaných projektů je v oblasti 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. 
Je to z důvodu, že v této oblasti podpory se vyskytují projekty, jejichž délka realizace je 
většinou do 1 roka od počátku realizace projektu. 
V oblasti podpory 1.2 nebyl ukončen projekt žádný. Konkrétní příklady ukončených projektů 
jsou uvedeny v kapitole 3.  
 

Tabulka 10: Informace o finančním pokroku v OPPK v roce 2009 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
OPPK 276,40 63,13 22,84 41,12 14,88 21,15 7,65 

Prioritní osa 1 102,78 17,69 17,21 27,04 26,31 19,46 18,93 

Oblast podpory 1.1 92,50 17,18 18,57 26,57 28,72 19,46 21,04 

Oblast podpory 1.2 10,28 0,51 4,96 0,47 4,57 0,00 0,00 

Prioritní osa 2 69,10 30,30 43,85 8,36 12,10 1,22 1,77 

Oblast podpory 2.1 59,98 23,35 38,93 8,16 13,60 1,22 2,03 
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Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Oblast podpory 2.2 9,12 6,95 76,21 0,20 2,19 0,00 0,00 

Prioritní osa 3 96,74 15,14 15,65 4,28 4,42 0,47 0,49 

Oblast podpory 3.1 62,74 10,75 17,13 0,73 1,16 0,03 0,05 

Oblast podpory 3.2 11,88 0,00 0,00 0,71 6,00 0,00 0,00 

Oblast podpory 3.3 22,11 4,39 19,86 2,84 12,84 0,44 1,99 

Prioritní osa 4 7,78 0,00 0,00 0,77 9,90 0,00 0,00 

Zdroj:  Monit7+, ŘO OPPK, za rok 2009,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů. Data ve sloupci „Proplacené 
prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve sloupci „Certifikované prostředky 
předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první průběžné certifikace. (Tyto prostředky 
nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 26,40 CZK/EUR.)  
 
Z porovnání tabulek č. 10 a 11 je patrné, že v roce 2009 došlo k výraznému nárůstu objemu 
proplacených prostředků vzhledem k alokaci (proplaceno 14,88 % alokace) a k plnému 
rozběhnutí proplácení finančních prostředků ze strany ŘO. Největší nárůst byl zaznamenán 
v prioritní ose 1 a 3. 
Nulové finanční částky v tabulce č. 10 ve sloupci Prostředky kryté Smlouvou/dodatkem u 
oblasti podpory 3.2 jsou způsobené uzavřením 2. výzvy v červenci 2009, schválením projektů 
na konci roku 2009 a podepsáním smluv až na počátku roku 2010. 
 

Tabulka 11: Kumulativní pokrok k 6. 1. 2010 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
OPPK 276,40 123,69 44,75 52,14* 18,86 21,15 7,65 

Prioritní osa 1 102,78 42,11 40,97 28,10 27,34 19,46 18,93 

Oblast podpory 1.1 92,50 40,34 43,60 27,63 29,87 19,46 21,04 

Oblast podpory 1.2 10,28 1,78 17,30 0,47 4,57 0,00 0,00 

Prioritní osa 2 69,10 53,33 77,19 18,19 26,32 1,22 1,77 

Oblast podpory 2.1 59,98 44,03 73,42 16,62 27,71 1,22 2,03 

Oblast podpory 2.2 9,12 9,30 101,95 1,56 17,16 0,00 0,00 

Prioritní osa 3 96,74 25,35 26,21 4,62 4,78 0,47 0,49 

Oblast podpory 3.1 62,74 14,91 23,76 0,73 1,16 0,03 0,05 

Oblast podpory 3.2 11,88 1,72 14,47 0,71 6,00 0,00 0,00 

Oblast podpory 3.3 22,11 8,73 39,46 3,18 14,38 0,44 1,99 

Prioritní osa 4 7,78 2,88 37,1 1,23* 15,81 0,00 0,00 

Zdroj:  Monit7+, ŘO OPPK, k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka č. 1: Finanční částky se skládají ze zdrojů EU a národních veřejných zdrojů. Data ve sloupci 
„Proplacené prostředky příjemcům“ obsahují jak zálohy, tak ex-post platby. Data ve sloupci „Certifikované 
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prostředky předložené EK“ obsahují částky, které byly EK vykázány v rámci první průběžné certifikace. (Tyto 
prostředky nejsou přepočítány měnovým kurzem ve výši 26,40 CZK/EUR.) V tabulce jsou uvedena kumulativní 
data od počátku realizace programu. 
Poznámka č. 2: *Ve sloupci „Proplacené prostředky příjemcům“ se prostředky celkem za OPPK liší s tabulkou    
č. 5, sloupcem B a C tohoto dokumentu z důvodu, že v tabulce č. 5 jsou uvedeny u prioritní osy Technická pomoc 
dle pokynů zálohy (tj. předfinancování typu žádost a skutečnost ve výši 1,49 mil. EUR), ale v tabulce č. 11, jsou 
s ohledem na specifika financování projektů technické pomoci, uvedeny skutečně vyčerpané finanční prostředky 
ve výši 1,23 mil. EUR.   
 
Graf 6: Nárůst finančního objemu prostředků - projekty s podepsanou smlouvou za každý rok 
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Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
 
Celkem bylo proplaceno 18,86 % finančních prostředků (tj. podíl EU+národní zdroje) alokace 
programu. Nejúspěšnější v čerpání je prioritní osa 1, naopak nejpomalejší čerpání vykazuje 
prioritní osa 3. V prioritní ose 1 se jedná o projekty velkého finančního objemu v řádech 100 
milionů na rozdíl od projektů v prioritní ose 3, kde se jedná o projekty v řádech miliónů, max. 
desítek milionů. Prioritní osa 1 představuje úspěšnou osu čerpání, kde byly realizovány, resp. 
ukončeny projekty jako je např. Tramvajová trať Radlická, Cyklistická stezka Malá Chuchle – 
Lahovice, RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, RTT Střelničná - Klapkova včetně smyčky 
Březiněveská apod.. Přestože se prioritní osa 3 jeví jako nejméně úspěšná vzhledem 
k pomalému čerpání, není rizikovou.  
 
Souhrnně stav k  31. 12. 2009: 

• celkem předloženo 442 projektů o celkovém objemu dotace 320,39 mil. EUR (8,46 
mld. Kč), tj. 115,92 % alokace programu, 

• smlouva podepsána se 127 projekty o celkovém objemu 123,69 mil. EUR (3,27 
mld. Kč), tj. 44,75 % celkové alokace programu); tento objem pokrývá ze 100 % 
alokace 2007, 2008, 2009 a cca 33,17 % alokace 2010, 

• oproti předchozímu roku došlo k výraznému nárůstu finančního objemu uzavřených 
smluv zejména v prioritní ose 2 (navýšení o 84 %) a prioritní ose 3 (navýšení o 114 %); 
v rámci prioritní osy 2 je podepsanými smlouvami pokryta alokace let 2007-2011, 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 35 (celkem 102) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2009     

• proplaceno bylo celkem 52,14 mil. EUR, tj. 18,86 % alokace programu, 
• nejvíce prostředků bylo proplaceno v oblasti podpory 1.1, a to 29,87 % alokace oblasti 

podpory, a v oblasti podpory 2.1 v celkové výši 27,71 %, 
• certifikovány byly celkové způsobilé veřejné výdaje ve výši 21,15 mil. EUR, tj. 7,7 % 

alokace programu. 
Kvalitativní analýza jednotlivých prioritních os je uvedena v kapitole č. 3. Plněním cílů OPPK 
dochází k postupnému naplňování cílů NSRR. 

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: 
 udržitelný rozvoj,  
 rovné příležitosti. 

V rámci OPPK je stanoveno, že pokud projekty budou negativně ovlivňovat jedno 
z horizontálních témat, nebudou podpořeny. Samotná hodnocení tohoto hlediska probíhají 
konkrétně ve dvou krocích: 
 během kontroly přijatelnosti projektu (kritéria formálního posouzení - v případě zjištění 

rozporu projektu s příslušnou legislativou ČR a EU týkající se vlivu na životní prostředí 
a rovné příležitosti bude projekt vyřazen), 

 během bodového hodnocení projektu jsou projekty kromě jiného bodovány dle jejich 
vlivu na horizontální témata (v rámci hodnocení je každý projekt hodnocen z hlediska 
vlivu na udržitelný rozvoj a naplňování rovných příležitostí). Pokud jde o projekty 
zabývající se horizontálními tématy, měli by žadatelé prokázat, že projekt je v souladu 
se zásadami udržitelného rozvoje. Zejména jsou povinni prokázat, že projekt nebude 
mít nepříznivý dopad na životní prostředí. 

 
Udržitelný rozvoj 
Na podporu ekologicky příznivé veřejné dopravy, revitalizaci opuštěných, poškozených nebo 
sociálně problémových území a v neposlední řadě na úsporné a udržitelné využívání energií 
a přírodních zdrojů jsou v OPPK zaměřeny zejména prioritní osy 1 a 2. 
Podstatný ekologický přínos je v OPPK provázen zejména aktivitami spojenými se snižováním 
energetické náročnosti provozu (zateplování budov) a s realizací obnovitelných zdrojů energie, 
což jsou aktivity podporované v rámci druhé prioritní osy, oblasti podpory 2.2.   
Jako vzorové projekty lze uvést: 

• „Tramvajová trať Radlická“ (1. výzva, oblast podpory 1.1). Projekt je zaměřen na 
zlepšení obslužnosti veřejné dopravy a zvýšení 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 prodloužení 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.  

• „RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická“ a „RTT Střelničná - Klapkova včetně 
smyčky Březiněveská“ (2. výzva, oblast podpory 1.1). Projekty jsou investiční akcí 
zaměřenou na zlepšení obslužnosti veřejné dopravy a zvýšení bezpečnosti, komfortu a 
bezbariérovosti veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati, celkové 
způsobilé výdaje jsou cca 150 mil. Kč, resp. 105 mil. Kč. 
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• „Nízkoenergetická rekonstrukce ZŠ a MŠ Praha Slivenec“ (1. výzva, oblast podpory 
2.2). Předkládaný projekt řeší rekonstrukci správního a učebního pavilónu, který je 
součástí areálu základní školy Praha Slivenec. Realizací projektu dojde k zateplení 
budovy, zavedení řízené výměny vzduchu s rekuperací, výměně oken a zastřešení 
budovy ozeleněnou vegetační střechou. 

• „Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15“ (1. výzva, oblast 
podpory 2.2). V rámci realizace projektu dojde k úpravě stávajícího topného systému v 
budově úřadu MČ a mateřských škol. Do stávajících topných soustav budov budou 
osazena tepelná čerpadla voda-vzduch, stávající napojení na dálkové teplo bude využito 
jako ekvivalentní zdroj. Celkové způsobilé výdaje jsou cca 16,5 mil. Kč. 

• Mezi další projekty v rámci prioritní osy 1 s důrazem na udržitelný rozvoj a kvalitu 
životního prostředí patří např. „Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice“ a 
z prioritní osy 2 „Sluneční škola ZŠ K Milíčovu“. Druhý projekt řeší zateplení objektu 
základní školy a následnou instalaci fotovoltaického systému na střechu objektu. 
Rekonstrukcí dojde k výraznému snížení energetické náročnosti objektu a jeho podílu 
na spotřebě tepelné energie školního areálu.  

Hodnotící kritéria OPPK pro toto horizontální téma jsou následující: 
• Projekt přispěje alespoň ke 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání 

alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost obyvatel o ochraně ŽP); 
• Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedenému v žádosti; 
• Projekt je k ŽP neutrální.  

 

Graf 7: Procentní rozložení vlivu projektů na udržitelný rozvoj 
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, stav k 6. 1. 2010 
Poznámka: v grafu jsou zahrnuty projekty v realizaci, ukončené a certifikované 
 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že téměř 90 % projektů je buď přímo z hlediska svých aktivit 
zaměřeno na podporu udržitelného rozvoje, nebo má pozitivní vliv.  
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Rovné příležitosti 
V prioritní ose 1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT lze očekávat, že zlepšení dostupnosti ICT 
služeb nejen pro domácnosti umožní lepší pracovní uplatnění žen na trhu práce a sladění jejich 
pracovního a rodinného života. Výrazná orientace prioritní osy na podporu zlepšení dopravní 
dostupnosti vybraných lokalit veřejnou dopravou má přínos pro širší skupinu obyvatel hlavního 
města. Mezi specifické cíle oblasti podpory 1.1 patří mimo jiné zvýšení bezbariérové 
přístupnosti veřejné dopravy, což podporuje rovné příležitosti fyzicky handicapovaných osob.  
V prioritní ose 3 Inovace a podnikání je sledován počet podpořených pracovních míst ve 
výzkumu a vývoji podle pohlaví. Příkladem projektu OPPK zaměřeného na princip uplatňování 
rovných příležitostí z této prioritní osy je projekt podaný v rámci 1. výzvy do oblasti podpory 
3.2 „Modrý Klíč - Centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením“. 
Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba budovy centra. Výsledkem projektu je nová 
služba pro podnikatele  a další organizace. Jde o komplex vzdělávacích a školících programů v 
oblasti zaměstnávání lidí s mentálním postižením  a zácvikové pracoviště pro osoby 
s mentálním, případně kombinovaným postižením jako forma předprofesní přípravy. Klienti 
budou systematicky připravováni v dovednostech potřebných pro výkon pomocných 
pracovníků v kuchyni, v zahradnictví, v sanitářství a v recepci. 
Bodová 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 ohrožených osob v 
regionu a tento přínos je v projektu smysluplně popsán; 

 Projekt podporuje rovné postavení mužů a žen. 

Graf 8: Procentní rozložení vlivu projektů na rovné příležitosti 
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, stav k 6. 1. 2010 
Poznámka: v grafu jsou zahrnuty projekty v realizaci, ukončené a certifikované 
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Z výše uvedeného grafu je patrné, že 65 % projektů je buď přímo z hlediska svých aktivit 
zaměřeno na podporu rovných příležitostí, nebo má pozitivní vliv.  

2.1.6.2 Princip partnerství 
 
Při přípravě OPPK byl princip partnerství naplněn: 

• využitím 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; 

• využitím podkladu Analýza potřeb a návrh priorit HMP založeného na šetření mezi 
potenciálními příjemci; 

• zapojením nejvýznamnějších potenciálních příjemců zajišťujících veřejné služby (podle 
zkušenosti s naplňováním programu JPD 2) do přípravy programu. 

Zapojení partnerů do implementace programu je zajištěno řádným členstvím reprezentativních 
partnerských institucí v SMV, který dohlíží na účinnost a kvalitu programu. SMV je také 
zapojen do schvalovacího procesu kriterií pro výběr projektů.  
V SMV zastupují jednotlivé skupiny partnerů zastřešující organizace, čímž je zajištěn 
oboustranný přenos informací a podnětů mezi řízením a implementací programu a partnery a 
veřejností na regionální úrovni.  
Na úrovni projektů bude aplikace principu partnerství významným kritériem jejich hodnocení. 
Projektům, u kterých při jejich přípravě, realizaci nebo implementaci předkladatel doloží 
existenci partnerství s relevantními subjekty a jejich konkrétní zapojení v jednotlivých fázích 
projektu, budou při hodnocení přiděleny plusové body. 

2.1.6.3 Lisabonská strategie 
ŘO OPPK identifikoval v rámci earmarkingu intervence v celkové výši 178,95 mil. EUR, což 
představuje 76,17 % z celkové ERDF alokace OPPK ve výši 234,94 mil. EUR. 
Během implementace OPPK ŘO sleduje ty projekty, které spadají do intervencí v rámci 
earmarkingu. Plnění priorit (prioritních témat) Lisabonské strategie za rok 2009 u OPPK je ve 
výši 14,09 %, tj. cca 25,21 mil. EUR. Informace v tabulce č. 12 ve sloupci „Vyčerpáno k 6. 1. 
2010 vzhledem k alokaci 2007-2013“ se vztahuje jen na projekty, které byly k 31.12. 2009 ve 
stavu P6, tj. projekt finančně ukončen. Do konce roku 2009 bylo finančně ukončeno 25 
projektů. 

Tabulka 12: Přehled podílu priorit Lisabonské strategie na prioritách OPPK  

Prioritní téma 
Alokace v EUR 

Vyčerpáno k 6. 1. 2010 
vzhledem k alokaci 

2007-13 
2007-13 v EUR v % 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí spolupráce mezi malými 
podniky navzájem, mezi malými podniky a dalšími podniky a 
univerzitami, institucemi postsekundárního vzdělávání všech druhů, 
regionálními orgány, výzkumnými středisky 

10 083 583,90 30 114,79 0,30 

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky a skupiny podniků 2 464 609,20 7 033,46 0,29 
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Prioritní téma 
Alokace v EUR 

Vyčerpáno k 6. 1. 2010 
vzhledem k alokaci 

2007-13 
2007-13 v EUR v % 

06 Pomoc malým a středním podnikům při prosazování výrobků a 
výrobních postupů šetrných k životnímu prostředí (zavádění 
účinných environmentálních systémů řízení, přijímání a využívání 
technologií zabraňujících znečišťování 

1 342 659,30 43 158,64 3,21 

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

7 618 974,60 160 566,29 2,11 

08 Ostatní investice do podniků 2 464 609,20 650 442,41 26,39 

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

8 961 633,90 711 743,12 7,94 

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

2 464 609,20 62 132,58 2,52 

40 Obnovitelná energie: solární 6 050 577,60 1 342 849,49 22,19 
51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody (včetně projektu Natura 
2000) 6 496 852,20 120 123,48 1,85 

52 Podpora čisté městské dopravy 78 627 836,80 16 697 976,41 21,24 
54 Jiná opatření na ochranu životního prostředí a předcházení 
rizikům 7 496 852,20 4 840 225,19 64,56 

57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu 2 464 609,20 386 816,40 15,69 

58 Ochrana a zachování kulturního dědictví 6 961 461,40 68 293,23 0,98 

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti a zakládání podniků 1 342 659,30 50 035,91 3,73 

71 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh 
práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním 
postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 

2 464 609,20 41 530,82 1,69 

Alokace na všechna prioritní témata v earmarkingu 178 950 925,40 25 213 042,20 14,09 

Zdroj:  Monit7+, statistika ŘO, k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Informace ve sloupci „Vyčerpáno k 6. 1. 2010 vzhledem k alokaci 2007-13“ se vztahuje na stav P6 
(projekt finančně ukončen) a jedná se o kumulativní data do konce roku 2009. 

 

2.2 INFORMACE O SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY 
SPOLEČENSTVÍ 

V roce 2009 nebyly při provádění OPPK zjištěny žádné 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 OP, 
který je v souladu s legislativou ČR i EU. Systém řízené dokumentace po obsahové i formální 
stránce klade důraz na soulad s pravidly: 

 hospodářské soutěže, 
 veřejných zakázek, 
 ochrany životního prostředí, 
 podpory rovných příležitostí. 
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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. 

2.2.1  PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 
Prostředky na realizaci OP jsou považovány za veřejné prostředky, na jejichž poskytnutí se 
vztahují příslušná pravidla EU týkající se veřejné podpory a národní předpisy.  
Základní normou vymezující veřejnou podporu jsou články 87 až 89 Smlouvy o založení 
Evropského společenství. V souladu s těmito články jsou podpory poskytované v jakékoli 
formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit hospodářskou 
soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelné se společným 
trhem, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy. Výjimky z tohoto základního pravidla 
jsou dále zakotveny ve Smlouvě o ES. 
V ČR je ochrana hospodářské soutěže realizována na základě zákona č. 143/2001 Sb., 
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Ústředním orgánem státní správy, který zabezpečuje dohled nad dodržováním 
pravidel hospodářské soutěže, je dle zákona č. 272/1996 Sb. Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže. 
Řádné dodržování pravidel hospodářské soutěže je zakomponováno v nastavení jednotlivých 
operačních programů. V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace je také 
zohledněn princip kontroly projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory.  
V rámci procesu posuzování žádostí o poskytnutí dotace (vč. jejich příloh) i v průběhu 
realizace dochází ke kontrole projektů z pohledu správné aplikace pravidel veřejné podpory. 
V případě pochybností spojených s aplikací pravidel veřejné podpory u posuzovaného projektu, 
je řídící orgán oprávněn pozastavit řízení ve věci schválení podpory z OPPK. Obnovit ho může 
v případě, že se prokáže, že pochybnosti byly neopodstatněné.   

2.2.2  VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  
V případě zadávání veřejných zakázek vyplývá z programové dokumentace OP pro všechny 
příjemce pomoci povinnost postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který reflektuje evropské zadávací směrnice 
2004/17/ES a 2004/18/ES, a současně podle doplňujících pravidel OP. Zadávání veřejných 
zakázek podléhá kontrole ze strany řídícího orgánu. 
Na základě proběhlých auditů a zkušeností z období 2004-2006 přistoupilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj (NOM - MMR) ve spolupráci s Ministerstvem financí (PCO) k vytvoření 
základního minima v oblasti zadávání zakázek, které nejsou upraveny zákonem. Cílem 
dokumentu „Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 
nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 
období 2007-2013“ je proto stanovit pro všechny subjekty zapojené do procesu implementace 
kohezní politiky jednotný postup v oblasti zadávání zakázek nespadajících pod zákonnou 
úpravu. Tento dokument byl schválen Usnesením vlády ČR dne 12. ledna 2009 č. 48. Tyto 
závazné postupy slouží také jako podklad při tvorbě metodického pokynu pro Územní finanční 
orgány při výkonu kontroly zadávání zakázek.  
Transparentní zadávání veřejných zakázek je jedním z hlavních principů implementace 
operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, který dle legislativy ES musí být 
striktně dodržován, kontrolován a při jehož porušení mají být stanoveny adekvátní sankce 
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v podobě odvodu odpovídající části dotačně poskytnutých prostředků. Proto bylo nutné danou 
problematiku sjednotit, k zadávání zakázek a postihu nerespektování stanovených principů 
přistupovat jednotně a transparentně bez ohledu na to, jedná-li se o zakázky ne/spadající pod 
zákonnou úpravu.  
V případě, že bylo zadávací řízení zahájeno před podpisem smlouvy o financování/podmínek 
usnesení, má řídící orgán možnost kontrolovat průběh zpětně (dle předložené dokumentace ze 
zadávacího řízení – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, protokol o jednání hodnotící 
komise, protokol o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, 
vlastní smlouva s dodavatelem, související dokumentace). Řídící orgán si může vyžádat 
příslušnou dokumentaci již v průběhu ex-ante kontrol.  

2.2.3  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 42/2001 ze dne 27. června 2001 o posuzování 
vlivů některých plánů a programů na životní prostředí je do právního řádu ČR promítnuta 
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Každý projekt při svém předložení musí jako jednu z povinných příloh obsahovat vyjádření 
příslušného orgánu o vlivu na životní prostředí. V případě OPPK je toto vyjádření poskytováno 
odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy. Toto vyjádření se musí týkat jednak 
hodnocení EIA, jednak hodnocení Natura 2000. Stanovisko k posouzení vlivu na životní 
prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí. U projektů v rámci OPPK, které mají jakýkoliv fyzický dopad do krajiny, musí 
žadatelé prokázat potvrzením orgánu ochrany přírody, že projekt nemůže mít významný vliv na 
lokality Natura 2000 a v případě, že tyto orgány vliv předem nevyloučí, musí mít potvrzení o 
provedení hodnocení podle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů (uvedená potvrzení musí mít projekty bez ohledu na to, zda do 
lokalit soustavy Natura 2000 fyzicky zasahují či zda leží mimo ně). 

2.2.4  PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 
Princip podpory rovných příležitostí je uplatňován v souladu s Nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006, čl. 6 Rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace. 
 

2.3 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ  
OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

K 6. 1. 2010 ŘO OPPK neidentifikoval žádné závažné problémy, které by měly vliv na postup 
programu.  
Řídící a kontrolní systémy OPPK byly schváleny EK dne 6. 8. 2009. Nejasnosti ohledně vývoje 
a stavu monitorovacího systému, které byly zmíněny ve Výroční zprávě za rok 2008, byly 
vyřešeny (používán bude monitorovací systém stávající). 

2.3.1 ZJIŠTĚNÍ KONTROLNÍCH ORGÁNŮ 
Za odpovědné ověřování činnosti řídícího a kontrolního systému operačního programu je na 
základě čl. 58 a čl. 62 obecného nařízení pro každý OP zodpovědný auditní orgán.  
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Pověřeným auditním subjektem (PAS) je pro OPPK oddělení interního auditu (IA) MHMP v 
odboru ředitele MHMP. PAS byl pověřen výkonem auditu u OPPK na základě uzavřené 
Smlouvy o výkonu auditu mezi MF ČR (Auditní orgán) a hl. městem Prahou. 
 
Kontroly provedené Pověřeným auditním subjektem 

V první polovině roku 2009 provedl PAS ověření plnění požadavků legislativy EU a ČR v 
oblasti veřejné podpory v rámci operačních programů OPPA a OPPK.  
Auditním šetřením a provedenými auditními testy systému veřejné podpory bylo v OPPK 
zjištěno: 

- systém je nastaven a funguje v souladu s platnou legislativou, 
- nedůsledné dodržování nastavených pracovních postupů, 
- nesprávné užití variantního návrhu smlouvy, 
- neformalizovaný způsob vedení dokumentace (shodné v oddělení EFRR a oddělení 

grantových schémat z EU). 
Opatření: 
S odstraňováním zjištěných chyb bylo započato již v průběhu auditu. Náprava byla zajištěna 
dle termínu PAS v auditní zprávě do konce roku 2009.   
 
Ve druhé polovině roku 2009 provedl PAS ověření transparentnosti systému veřejných 
zakázek v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost.  
Auditním šetřením a provedenými auditními testy systému veřejné podpory bylo zjištěno, že 
systém funguje tak, že v určitých oblastech vykazuje vyšší míru rizika nebo zvyšuje možnou 
míru chybovosti. Důvodem je především složitost dané problematiky. Z preventivních důvodů 
auditoři navrhují 4 následující doporučení: 

- vytvořit vzory dokumentů k zadávacímu řízení, 
- v případě vytváření nových dokumentů řízené dokumentace či jejich novelizací se 

vyhýbat zjednodušování textu právních norem a přiměřeně používat odkazů na 
ustanovení předmětných právních norem, 

- prokazatelně informovat příjemce o tom, že nebude-li akceptovat připomínky ŘO, může 
mu být dotace odebrána či krácena a nebo může být požádán o závazné stanovisko k 
předmětnému zadávacímu řízení ÚOHS, 

- informovat příjemce o  postupu  zadávání veřejných zakázek po etapách realizace 
projektu tak, aby nedocházelo k porušování ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. 

Opatření: 
Doporučení bylo akceptováno. 
 
Na konci roku 2009 zahájil PAS audit systému „Prověření klíčových prvků systému OPPK“ 
s cílem ověřit účinnost fungování řídících a kontrolních systémů OPPK. Audit byl ukončen v 
únoru r. 2010. Informace o výsledku auditu bude součástí následující zprávy.  
 
Kontrola provedená Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem rozpočtu 

Na konci roku 2009 byla vykonána kontrola ze strany MMR, odboru rozpočtu, jejímž 
předmětem byla kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, poskytnutými z rozpočtové 
kapitoly MMR na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU, a s 
prostředky státního rozpočtu, určenými na spolufinancování operačních programů Praha 
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Adaptabilita a Konkurenceschopnost ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě.  
Kontrolou byla uložena následující nápravná opatření: 

- provést aktualizaci pracovního postupu „Finanční vztahy s MMR a PCO“, 
- v dokumentaci podrobně specifikovat lhůty pro tvorbu souhrnných žádostí a zejména 

administrativně zajistit pravidelné refundace, 
- zajistit zpřesnění evidence úroků generovaných na ZBÚ OPPK a sledování jejich čerpání, 
- v dokumentaci podrobněji specifikovat všechny lhůty spojené s proplácením finančních 

prostředků příjemcům.  
Kontrolní zjištění jsou považována za administrativní nedostatky bez vlivu na hospodárnost, 
efektivnost a účelnost čerpání veřejných prostředků. Kontrolou nebylo zjištěno porušení 
zákonů ani jiných obecně platných předpisů. 
Opatření: 
Ze strany ŘO byla provedena požadovaná nápravná opatření. 

2.3.2 NASTAVENÍ ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 
V popisu řídících a kontrolních systémů OPPK nedošlo k žádné změně. 

2.3.3 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU 
V roce 2009 se na implementaci OPPK podílelo 19,5 zaměstnanců ŘO OPPK placených 
z technické pomoci. Celkově se na implementaci programu podílí 27,4 zaměstnanců 
(přepočteno na plné úvazky). 
Tento stav neodpovídá konečnému plánovanému počtu zaměstnanců, tj. cca 29, a to vzhledem 
k narůstajícímu objemu práce zejména v roce 2010. Od března 2010 Řídící orgán využije 
k personálnímu posílení formu outsourcingu zaměstnanců.  

2.3.4 INFORMAČNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM 
Informační a monitorovací systém byl v roce 2009 funkční. V rámci jeho nastavování a 
provádění upgrade a při následném testování docházelo k odhalení určitých problémů jeho 
fungování a některé problémy byly zjišťovány i v průběhu administrace žádostí či projektů. 
Problémy provozního charakteru byly operativně řešeny s dodavatelem technického zpracování 
emailovou komunikací prostřednictvím helpových adres. Problémy, které vyžadovaly 
bezodkladné řešení, byly konzultovány i telefonicky. Problémy nejčastěji souvisely s 
každoměsíčními instalacemi, kdy se aktualizoval IS. Vždy ale byly v co nejkratší době za 
přispění obou stran vyřešeny. Úkolem ŘO ještě je dotestování a zavedení do ostrého provozu 
elektronického podávání monitorovacích zpráv a postupné zavádění dalších automatik při 
tvorbě žádostí o platbu pro zvýšení efektivity práce a uživatelského komfortu s IS ŘO.   

2.3.5 DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL V RÁMCI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
Řídící orgán k 31. 12. 2009 v rámci kontrol zadávacího, resp. výběrového řízení stanovil 
korekce v celkové výši 49,24 mil. EUR stanovené dle Pokynů ke stanovení finančních oprav, 
které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky, vydané Evropskou komisí – COCOF 
07/0037/03-CS dne 29. 11. 2007.  
Dále řídící orgán v roce 2009 zaslal 2 podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále 
jen „ÚOHS“) z důvodu podezření na dělení zakázky a diskriminační chování zadavatele. Ve 
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věci diskriminačního chování zadavatele ÚOHS rozhodl o porušení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, které nemělo vliv na výběr nejvhodnější nabídky. Z tohoto důvodu řídící 
orgán přistoupil ke korekci ve výši 5 % z celkové zakázky. Ve věci dělení zakázek ÚOHS 
rozhodnutí k dnešnímu dni nevydal. 

2.3.6  STATISTIKA A DŮVODY VYŘAZENÝCH PROJEKTŮ  
Z analýzy ŘO OPPK schválených a vyřazených projektů v rámci 1. - 3. výzvy plyne, že 
nejvyšší procento vyřazených projektů během kontroly formálních náležitostí a kontroly 
přijatelnosti bylo v oblastech podpory 1.2, 3.1 a 3.2. V oblasti podpory 1.2 bylo k 6. 1. 2010 
vyřazeno 32 %, v oblasti podpory 3.1 38 % a v oblasti 3.2 32 % z předložených žádostí. 
Celkově bylo v OPPK vyřazeno na formálním posouzení 108 projektů, tj. průměr na program 
byl 24,4 %. Ostatní projekty nedosáhly minimální bodové hranice 50 bodů a nebo s nimi 
nemohla být podepsána smlouva. Podrobněji viz tabulka č. 4 a graf č. 4 . 
 
Mezi hlavní důvody vedoucí k vyřazení projektových žádostí v průběhu roku 2009 patřily: 

1) oblast veřejné podpory – povědomí žadatelů v oblasti veřejné podpory bylo i v roce 
2009 na relativně nízké úrovni, což v mnoha případech vedlo během formálního 
posouzení projektových žádostí k jejich vyřazení. Opatření ŘO: větší osvěta pro 
žadatele, školení,  semináře pro žadatele, konzultace s žadateli více zaměřeny na řešení 
problematiky veřejné podpory. Jako jedno z nejúčinnějších opatření se ukazuje 
konzultovat projektový záměr s pracovníky řídícího orgánu před podáním žádosti. 

2) nekvalitně zpracované projektové žádosti - informace v žádosti jsou mnohdy 
rozporuplné, neodpovídající statistickým údajům, jsou nedostatečně podrobné, těžko 
ověřitelné; studie proveditelnosti předkládaných projektů je často pouze obecného 
charakteru s velmi špatně vypracovaným finančním plánem a finanční analýzou, tj. 
neprokazatelnou finanční udržitelností 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 žadatelů během seminářů o výskytu 
častých chyb v již předložených projektech s cílem vyvarovat se jich ze strany žadatelů 
v dalších výzvách, upozorňování žadatelů, aby nenechávali odevzdávání projektových 
žádostí na poslední hodiny konečného termínu vyhlášené výzvy; uvážlivě si volit 
zpracovatele projektu apod. 

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 45 (celkem 102) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2009     

Tabulka 13: Statistika předložených a vyřazených žádostí OPPK 

Oblast podpory  1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3 4.1 celkem 

Počet 
předložených 

projektů 
9 31 72 21 86 22 200 1 442 

Počet 
vyřazených 

projektů v rámci 
formálního 
posouzení  

0 10 10 3 33 7 45 0 108 

Počet projektů, 
které nebyly 

doporučeny k 
financování * 

0 11 32 6 34 9 87 0 179 

Vyřazené 
žádosti 
celkem  

Počet 0 21 42  9  67 16  132 0 287 

% 0 68 58 43 79 72 66 0 65 

Zdroj: Monit7+, stav k 6. 1. 2010 
Pozn. *Jde o projekty, které nedosáhly limitní bodové hranice nebo nebyly doporučeny ZHMP. V tabulce nejsou 
uvedeny projekty, které byly staženy/nedokončeny před a po podpisu smlouvy (celkem 13 projektů). 
 

Graf 9: Počty projektů OPPK dle stavu administrace projektů – k 6. 1. 2010 
Počet projek tů OPPK dle s tavů
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Zdroj: Monit7+, stav k 6. 1. 2010 
Pozn:  Sloupec vyřazeno na formální posouzení = projekty, které vypadly na základě kontroly přijatelnosti nebo 
kontroly formálních náležitostí. Sloupec nedoporučeno k financování = projekty, které nedosáhly minimální 
limitní hranice nebo nebyly doporučeny ZHMP k financování. Sloupec staženo nebo nedokončeno = součet 
projektů, které byly staženy před podpisem smlouvy nebo s nimi nebyla podepsána smlouva nebo nebyly 
dokončeny. Sloupec schváleno/podepsána smlouva = projekty schváleny ZHMP nebo projekty s podepsanou 
smlouvou. 
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Graf 10: Procentuální vyjádření vyřazených projektů na formálním posouzení dle výzev a 
prioritních os 
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Zdroj: Monit7+, stav k 6. 1. 2010 
 
Z grafu vyřazených projektů ve fázi formálního posouzení je patrné, že je dlouhodobě nejvíce 
projektů vyřazeno na kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti v prioritní ose 3 
(zejména v oblasti podpory 3.1). Vysoký podíl vyřazených projektů je vidět rovněž ve 3. výzvě, 
která byla určena výhradně pro oblast podpory 1.2. 
 

2.4 PŘÍPADNÉ ZMĚNY V SOUVISLOSTI S PROVÁDĚNÍM 
OPERAČNÍHO PROGRAMU 

2.4.1 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY 
Během roku 2009 nedošlo k žádným legislativním změnám, pokud jde o změny 
v programovém dokumentu OPPK, které by měly negativní dopad na implementaci operačního 
programu.   

2.4.2 ZMĚNA KURZU KORUNY VZHLEDEM K EURU  
V průběhu roku 2009 docházelo k výkyvům v kurzu koruny vůči euru. Výraznou hrozbou 
ovlivňující, resp. snižující množství alokovaných prostředků OPPK je posilování kurzu koruny 
vůči euru. Snížení alokovaných prostředků bude pak mít za následek podpoření menšího 
množství projektů, čímž může být v konečném důsledku ohroženo dosažení plánovaných 
cílových hodnot indikátorů. 
Řídící orgán pozorně sleduje pohyb kurzu v souvislosti s tím, aby nedošlo k případnému 
přečerpání alokace formou „přezávazkování“. 
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2.4.3 DOPADY HOSPODÁŘSKÉ KRIZE 
Dopady hospodářské krize mají v současnosti a mohou mít v budoucnu i přímý dopad na 
realizaci OPPK. Konkrétní projevy dopadů krize se v současné době objevují zejména 
v případech, kdy jsou žadateli malí a střední podnikatelé. V současném tržním prostředí je pro 
tyto žadatele kvůli ztíženým až limitujícím podmínkám obtížné získat bankovní úvěr a 
dosáhnout cílů a výstupů projektu (např. 2 úspěšní žadatelé nepřistoupili k podpisu smlouvy). 
V budoucnosti by tedy mohly dopady hospodářské krize mít negativní vliv na udržitelnost 
projektů. 
Řídící orgán se snaží zmírňovat následky celosvětové krize a v roce 2009 přijal protikrizová 
opatření. V rámci OPPK dlouhodobě využívá systém ex-ante plateb (např. u městských částí 
HMP, atd.), což se ve srovnání s ostatními operačními programy potvrzuje jako jeden z 
vhodných nástrojů v období krize. Výzvy k předkládání projektů byly cíleně koncipovány 
s ohledem na současný hospodářský stav, např. bylo využito Českého přechodného rámce (tj. 
dotace 500 tis. EUR pro projekty zakládající veřejnou podporu). Řídící orgán se snaží 
efektivněji využít finanční prostředky programu a realizovat odpovídající změny OPPK. 

2.4.4 ZMĚNY OPPK 
Dne 2. 12. 2009 na 5. zasedání Společného monitorovací výboru OPPA a OPPK byla 
schválena usnesením č. 20/2009 společná kritéria a specifická kritéria oblasti podpory 3.1 
pro výběr  individuálních projektů OPPK.  
Dne 31. 12. 2009 byla schválena 4. písemnou procedurou per rollam SMV, usnesením č. 
22/2009, specifická kritéria oblasti podpory 1.1, 2.1, 2.2, 3.3 pro výběr individuálních 
projektů OPPK. 
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. a 2. výzvy OPPK snaha minimalizovat 
míru subjektivního hodnocení projektového manažera, eliminace váhových přepočtů bodů – tj. 
větší průhlednost a jasnost procesu hodnocení pro žadatele a úprava textů a počtu bodů kritérií, 
jejichž význam nevypovídá o kvalitě projektu (např. zkušenosti žadatele, organizační a 
projektové zajištění atd.).  
Vyhodnocení efektivity změny kritérií bude možné popsat až v následující výroční zprávě za 
rok 2010. 
 
V průběhu roku 2009 došlo k úpravě celkové výše vyhlášených alokací 2. výzvy v 
oblastech podpory 1.1, 2.1 a 2.2. Během procesu schvalování projektů z 2. výzvy v červnu 
2009 došlo Radou HMP k navýšení původní vyhlášené alokace oblasti podpory 1.1 a 2.2 
z důvodu převisu finančního objemu předložených kvalitně zpracovaných projektů nad 
vyhlášenou alokací. V oblasti podpory 1.1 došlo k navýšení z 17,04 mil. EUR (450 mil.Kč) na 
17,82 mil. EUR (470,5 mil. Kč) a v oblasti podpory 2.2 z 3,03 mil. EUR (80 mil.Kč) na 6,95 
mil. EUR (183,4 mil. Kč). V září 2009 došlo k navýšení alokace v oblasti podpory 2.1 v rámci 
2. výzvy z 15,15 mil. EUR (400 mil. Kč) na 23,37 mil. EUR (616,9 mil. Kč). 
 
Na 5. zasedání SMV dne 2. 12. 2009 byly schváleny následující změny OPPK ve smyslu čl. 
33 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006: 

• přesuny finančních prostředků z oblasti podpory 1.2 do 2.1 a z 3.2 do 2.2,  
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• vypuštění realizace podpory integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM). Do EK budou 
dané změny o IPRM zaslány v 1. čtvrtletí 2010. 

 
V roce 2009 byly provedeny revize následujících metodik ŘO: 

• Operačního manuálu, resp. jednotlivých kapitol jako samostatných dokumentů, 
• Pracovních postupů, 
• Projektové příručky včetně příloh. 

Hlavním důvodem provedení revizí metodik ŘO byly zejména závěry a doporučení auditů a 
kontrol, změny národních metodik a legislativy a současně podmínky vyhlášených výzev 
k předkládání projektových žádostí. 
 

2.5 PŘÍPADNÁ PODSTATNÁ ZMĚNA  

Během roku 2009 nebyly ŘO OPPK zaznamenány žádné případy, kdy by byla zjištěna 
podstatná změna podle čl. 57 Udržitelnost operací Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.  
 

2.6 DOPLŇKOVOST S JINÝMI NÁSTROJI  

Strategie OPPK naplňuje svým důrazem na udržitelný rozvoj, kvalitu prostředí, rozvoj inovací 
a znalostní ekonomiky, podporu podnikání a dobrou dostupnost telekomunikačních služeb 
všechny body strategické vize NSRR ČR 2007–2013. 
Synergické vazby mezi OPPK a ostatními OP jsou během hodnotícího procesu projektů  
hodnoceny v rámci tzv. Společných kritérií, resp. kritéria Potřeba a relevance projektu. Zde se 
hodnotí vazba projektu na jiné aktivity, zda projekt navazuje na jiné rozvojové projekty 
zrealizované nebo předložené v rámci předchozích výzev (realizované v rámci OPPK, jiného 
OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni) nebo je provázán 
s jiným investičním či neinvestičním projektem předloženým v rámci téže výzvy v regionu 
NUTS II Praha. Pro splnění kritéria Potřeba a relevance projektu na sebe projektové záměry 
musí přímo navazovat nebo se doplňovat.  
V Metodickém doporučení k zajištění synergických vazeb mezi OP v programovém období 
2007-2013 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Národní orgán pro koordinaci, 2010) jsou uvedeny 
operační programy/oblasti podpory, které typem podporovaných aktivit tvoří prostor pro vznik 
návazností mezi projekty (synergické vazby) a byly rozděleny do tématických oblastí. 
Mezi klíčové operační programy, které typem podporovaných aktivit tvoří prostor pro vznik 
silných návazností mezi projekty, nebyl dle této metodiky OPPK zařazen, proto ŘO nemá za 
povinnost vytvářet formulář k synergiím. 

2.6.1  VAZBY OPPK NA JINÉ OPERAČNÍ PROGRAMY NA ÚROVNI OBLASTÍ 
PODPORY 
 
Oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 
Rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Doprava (OP D) je vymezeno především na 
základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké dopravní projekty jsou 
financované z FS v rámci prioritní osy 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů 
řízení OP D. 
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Koordinace a spolupráce je vyžadována při realizaci dopravních projektů na území regionů 
NUTS II Praha a Střední Čechy, jejichž realizace v jednom regionu má územní dopad na druhý 
region. Na území regionu Střední Čechy je realizace dopravních projektů podporována z OP D 
nebo z ROP SČ v rámci prioritní osy 1 Dostupnost dopravy. Na území Prahy jsou dopravní 
projekty financované z EU podporovány v rámci OPPK, oblasti podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy. Koordinaci a spolupráci mezi OP zajišťuje 
Pracovní skupina, jejíž činnost je popsána v části Nástroje realizace synergií a vazeb mezi OP.  
 
Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 
V oblasti rozvoje informační společnosti je rozhraní mezi OPPK a Integrovaným operačním 
programem (IOP) vymezeno možnými příjemci podpory a souvisejícím zaměřením 
jednotlivých projektů. Integrovaný operační program podporuje zavádění a rozvoj ICT ve 
státních orgánech veřejné správy, na které má návaznost zavádění a rozvoj ICT v územní 
veřejné správě financované z OPPK v rámci oblasti podpory 1.2. Program IOP je v kompetenci 
koordinačního orgánu MMR a spolupráce obou řídících orgánů, tj. HMP a MMR, je na velmi 
dobré úrovni. V případě, že se vyskytne možný synergický efekt v projektech programu IOP a 
OPPK, bude řešen na jednání zástupců obou programů. 
Oblast podpory 1.2 má úzkou vazbu zejména na oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního 
prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí, 3.2 Podpora příznivého 
podnikatelského prostředí a 3.3 Rozvoj malých a středních podniků. 
 
Oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území 
Rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Životní prostředí (OP ŽP) je vymezeno 
především na základě významu projektů z regionálního a národního hlediska. Velké projekty 
z oblasti životního prostředí jsou financované z FS v rámci prioritní osy 1 Zlepšování 
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní OP ŽP.  
Koordinace a spolupráce je vyžadována při realizaci projektů revitalizace a regenerace území 
s územním dopadem na sousední region. V regionu Střední Čechy jsou tyto projekty 
podporované z OP ŽP nebo z ROP SČ v rámci prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst 
a venkovských sídel. V případě, že se vyskytne synergický efekt v projektech navazujících v 
obou regionech, bude řešen ve spolupráci s ROP Střední Čechy. 
 
Oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 
V rámci cíle Konvergence je tato oblast podporována prioritní osou 3 a 4 OP ŽP. Koordinace s 
OP ŽP je především v poskytování informací veřejnosti a mezi ŘO navzájem. 
 
Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu 
a vývoje a praxí 
V oblasti vzdělávání a VaV je rozhraní mezi OPPK a Operačním programem Lidské zdroje a 
zaměstnanost (OP LZZ) vymezeno především podle typu intervencí. Podpora v rámci OPPK, 
financovaného z ERDF, se zaměřuje na tvrdé investice, tj. podpora obnovy fyzické 
infrastruktury, OP LZZ financovaný z ESF na „měkké“ projekty zaměřené na rozšiřování 
kvalifikace a vzdělávání obyvatel. 
Z jiných operačních programů se předpokládají navazující neinvestiční projekty financované 
v rámci prioritní osy 1 a 2 OPPA.  
Kromě výše uvedených operačních programů je OPPK územně komplementární také 
s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) a Operačním programem 
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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 navázán 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.  
 
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.  
 
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 stěžejních 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.  

• V programovém období 2007-2013 došlo k pokrytí celého území regionu NUTS II Praha 
OPPK spolu s OPPA a byl určen společný řídící orgán – hl. m. Praha (dříve dva řídící 
orgány, zvlášť pro JPD 2 a zvlášť pro JPD 3), což umožnilo upustit od klíčového kritéria 
teritoriality a koncentrovat podporu především na tematicky definované cíle. Pro OPPK a 
OPPA byl stanoven jeden monitorovací výbor v rámci jednoho ŘO. 

• Zkušenosti s implementací programu JPD 2 napomohly ke zlepšení implementace 
OPPK, jejímž výsledkem  jsou kvalitněji připravené projekty (na straně žadatelů) a 
bezproblémové čerpání finančních prostředků z programu (na straně ŘO). V rámci 
OPPK byly přiděleny vyšší finanční částky (oproti JPD 2) na priority v rámci vědy, 
výzkumu a inovací. ŘO využívá dobré spolupráce s ŘO pro JPD 2 (MMR) na bázi 
konzultací, a to zejména v předání zkušeností v oblasti kontrolní činnosti. 

 
Nástroje realizace synergií a vazeb mezi OP 
Pro koordinaci OPPK a dalších operačních programů slouží tyto nástroje a jsou nastaveny tyto 
mechanismy: 
Řídící a koordinační výbor - koordinuje přípravu a realizaci programů EU v oblasti 
hospodářské a sociální soudržnosti, zajišťuje provázanost koordinačních struktur pro využití 
prostředků určených pro oblast politiky hospodářské a sociální soudržnosti a jejich soulad 
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s politikami Společenství, schvaluje opatření ke zlepšení účinnosti implementace apod. Slouží 
zejména pro přenos informací mezi členy ŘKV, resp. mezi jednotlivými subjekty podílejícími 
se na realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR. V řídícím a koordinačním 
výboru jsou zastoupeny všechny řídicí orgány OP. Zastoupení každého řídícího orgánu by mělo 
být na takové úrovni, která zabezpečí odpovídající rozhodovací pravomoc (např. ve smyslu 
odsouhlasení postupu, přijetí úkolu apod.) a komplexní přehled a znalost o problematice 
synergií ve vztahu k zastupovanému OP.  
Monitorovací výbor – z pohledu zajištění synergií je úloha monitorovacího výboru převážně 
v rovině informační, tzn. že prostřednictvím účasti zástupců ostatních řídících orgánů dochází 
k přenosu aktuálních informací o stavu implementace daného OP a schvalování (tzn. schválení 
změn či zavedení nových koordinačních mechanismů). Členem SMV OPPA a OPPK jsou 
Regionální rada Střední Čechy, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. 
Pracovní skupina Asociace krajů ČR pro evropské fondy – jedním z jejích úkolů je řešení 
problematiky administrace regionálních operačních programů, koordinace přístupu 
jednotlivých řídících orgánů regionálních operačních programů v záležitostech týkajících se 
všech aspektů implementace regionálních operačních programů a k navrhování opatření pro 
zefektivnění systému jejich administrace. PS AK pro evropské fondy se schází pravidelně 1x za 
2 měsíce.  
Pracovní skupina pro koordinaci projektů v ROP NUTS II Střední Čechy a OPPK – V únoru 
2008 byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci a koordinaci při implementaci ROP SČ a 
OPPK. V dohodě, která se zabývá zajištěním synergie mezi těmito dvěma operačními 
programy, je mimo jiné také stanoveno, že by se měly prostřednictvím pracovní skupiny 
projednávat projekty, které mají území dopadu NUTS II Praha a NUTS II Střední Čechy. 
V rámci spolupráce a koordinace proběhla vzájemná písemná komunikace, ve které bylo 
ujednáno, že v případě existence projektových záměrů nebo již předložených projektů majících 
územní dopad na sousední region se sejdou zástupci obou řídících orgánů za účelem projednat 
dané projektové záměry (projekty). Zároveň bylo dohodnuto, že eventuální schůzka se bude 
konat v rámci již existující pracovní skupiny Doprava, jež je tvořená zástupci řídícího orgánu 
ROP SČ a Krajského úřadu Středočeského kraje a operativně zasedá v případě koordinace 
projektů financovaných z EU s územním dopadem na NUTS II Střední Čechy. 
 

2.7 OPATŘENÍ K MONITOROVÁNÍ A PRŮBĚŽNÉ EVALUACE 

2.7.1  MONITOROVACÍ VÝBOR 
Hlavní město Praha pracuje  s jedním monitorovacím výborem pro oba operační programy, 
který funguje pod označením Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK (SMV). 
Členy Společného monitorovacího výboru jsou zástupci hl. m. Prahy, Ministerstva pro místní 
rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva dopravy, Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, Regionální rady 
regionu soudržnosti Střední Čechy, Akademie věd ČR, České konference rektorů, Konfederace 
zaměstnavatelů a podnikatelských svazů ČR apod. 
V roce 2009 proběhla: 
 dvě zasedání SMV OPPA a OPPK (dne 3. června 4. zasedání a 2. prosince 2009 

5. zasedání), 
 jedna (v pořadí čtvrtá) písemná procedura „per rollam“ (schválena specifická kritéria 

pro výběr individuálních projektů v oblastech podpory 1.1, 2.1, 2.2, 3.3). 
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Čtvrté  zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (3. června 2009) 
Výsledky 4. zasedání SMV: 
 SMV schválil: 

o usnesením č. 15 Výroční zprávu o realizaci OPPK za rok 2008, 
o usnesením č. 16 záměr OPPK na vypuštění IPRM a realokace finančních 

prostředků mezi oblastmi podpory,  
 SMV vzal na vědomí: 

o usnesením č. 17 Informaci o realizaci OPPK k dubnu 2009. 

Páté  zasedání Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK (2. prosince 2009) 
Výsledky 5. zasedání SMV: 
 SMV schválil: 

o usnesením č. 18 Zprávu o realizaci OPPK k 31. 10. 2009, 
o usnesením č.19 změny OPPK na vypuštění IPRM a realokace finančních 

prostředků mezi oblastmi podpory,  
o usnesením č. 20 společná kritéria a specifická kritéria oblasti podpory 3.1 pro 

výběr individuálních projektů OPPK, 
o usnesením č. 21 Evaluační plán OPPK na rok 2010. 

4. písemná procedura „per rollam“  
 usnesením č. 22 SMV ze dne 31. prosince 2009 byla schválena úprava specifických 

kritérií pro výběr individuálních projektů OPPK v oblasti 1.1, 2.1, 2.2, 3.3.   

2.7.2  EVALUACE 
V souladu s čl. 47, 48 a částečně 49 obecného nařízení má ŘO OPPK povinnost provádět 
hodnocení (evaluace) operačního programu. Hodnocení programu je realizováno na základě 
schváleného Evaluačního plánu OPPK 2007–2013 a Ročního evaluačního plánu (dále jen 
„evaluační plán“). Zodpovědnost za realizaci hodnocení programu má na úrovni ŘO OPPK 
MHMP – odbor fondů EU.  
 
Na konci roku 2009 byla provedena evaluace věcného a finančního pokroku a plnění cílů 
programu.  
Závěry a doporučení evaluace, jejímž cílem bylo zhodnotit věcný a finanční pokrok 
implementace OPPK jsou: 

• zaměřit větší pozornost na podporu žadatelů při tvorbě projektových žádostí s cílem 
omezit počet projektů vyřazených v rámci formálního posouzení, 

• posílit pracovní tým ŘO s ohledem na rostoucí počet realizovaných projektů a chystané 
výzvy, 

• vybudovat rozhraní mezi IS Ginis a IS MONIT7+ s cílem maximálně omezit ruční 
zadávání do obou systémů a minimalizovat chybovost, 

• zavést elektronické předávání žádostí o platbu, hodnot indikátorů a dalších numerických 
náležitostí monitorovací zprávy prostřednictvím rozhraní mezi Benefit7 a MONIT7+ s 
cílem maximálně omezit ruční zadávání dat do IS,  

• dopracovat automatiky pro práci s žádostí o platbu v IS MONIT7+. 
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Všechny body, které byly předmětem doporučení evaluace, jsou postupně zpracovávány. 
V případě posílení pracovního týmu je tým pro OPPK postupně doplňován . V bodě 3 ohledně 
vybudování rozhraní mezi IS Ginis a IS MONIT7+ dojde ke zprovoznění systému v prvním 
kvartále roku 2010. 
 
ŘO si v průběhu roku 2009 nechal zpracovat 2 následující evaluace/analýzy: 
 

• Analýza metodických pravidel řízení OPPK včetně analýzy procesu výběru 
projektu a zejména procesu jejich hodnocení 
Závěry/doporučení: 
- návrh úpravy hodnotícího procesu (např.: uvádět zdůvodnění bodového ohodnocení 
projektu, nezveřejňovat hodnotící kritéria v podrobné struktuře včetně bodového 
hodnocení, atd.), 
- návrh poměru (40:60) mezi specifickými a společnými kritérii pro jednotlivé oblasti 
podpory OPPK, 
- návrh struktury hodnotících kritérií včetně detailního zdůvodnění hodnocení 
jednotlivých kritérií. 
Opatření ŘO: převážná část doporučení akceptována a zapracována do metodiky. 

 
• Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory v 

rámci příští výzvy OPPK pro oblast podpory 3.3 
Závěry: doporučení ke struktuře žadatelů (z hlediska jejich odvětví a velikosti), 
zaměření a rozsahu projektů v další výzvě v roce 2010. 
Opatření ŘO: dle doporučení byla zacílena výzva v roce 2010. 

 
ŘO se v průběhu roku 2009 podílel na přípravě podkladů pro Souhrnné strategické hodnocení 
(STRATeval), které zpracovává MMR.  

2.7.3  MONITOROVACÍ SYSTÉM 
Systém pro monitorování strukturálních operací v Praze je tříúrovňový celek systémů 
MSC2007 (centrální a řídící úroveň), Monit7+ (výkonná úroveň – IS řídícího orgánu OPPK) a 
Benefit7 (webová aplikace pro žadatele/příjemce pro předkládání žádostí o finanční podporu), 
jehož data budou přenositelná na úroveň EK, viz obrázek č. 4. 
V oblasti monitorovacího systému ŘO se v roce 2009 průběžně pokračovalo v zapracovávání 
funkcionalit, které mají za účel zefektivnit a usnadnit uživatelům práci při administraci a 
minimalizovat možný výskyt chyb zadávaných dat. Došlo k postupnému zapracovávání 
automatik na žádostech o platbu a testování systému podávání monitorovacích zpráv a žádostí 
o platbu elektronicky přes systém Benefit7 a Monit7+. Dále se řešilo propojení systému 
Monit7+ s účetním systémem ŘO a jsou postupně zapracovávány jednotlivé výstupní sestavy. 
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Obrázek 4: Schéma systému pro monitorování strukturálních operací v Praze 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Zdroj: ŘO OPPK 
 
 
Benefit7 
Řídící orgán OPPK během roku 2009 definoval specifika operačního programu, které byly 
zapracovány do úrovně výkonné, tj. do Monit7+ a Benefit7. Aplikace Benefit7 prošla 
v průběhu roku změnami. Došlo k nastavení max. množství kontrol a automatik, které slouží 
k úplnému a správnému vyplnění elektronické žádosti. Řídící orgán OPPK svým žadatelům 
zřídil hot-line adresu benefit7.oppk@cityofprague.cz, na kterou se žadatelé i příjemci mohou 
obracet s technickými problémy s aplikací Benefit7. Benefit7 není nástroj pouze pro 
předkládání žádostí o finanční podporu, tzn. pro žadatele, ale i pro příjemce. Řídící orgán 
testuje funkčnost systému předkládání monitorovacích zpráv a podávání ŽoP přes IS a 
připravuje dokumentaci pro příjemce. Na úpravách a sladění funkcionalit Benefit7 ŘO 
intenzivně spolupracují. 
 
Monit7+ 
Rovněž systém Monit7+ je průběžně upravován a vyvíjen. Jde např. o přidávání polí dle 
specifik OP, změny názvů polí apod.) tak, aby byl IS uživatelsky příjemnější a zaručoval 
maximální pohodlí při administraci předložených projektů. V současné době probíhá obdobně 
jako v aplikaci Benefit7 testování a nastavování procesů a automatik pro předkládání 
monitorovacích zpráv a ŽoP. Problémy, které zasáhly všechny operační programy, byly  řešeny 
na příslušných pracovních skupinách. Problémy provozního charakteru jsou ze strany OPPK 
řešeny průběžně s dodavatelem telefonicky a mailem na příslušnou hot-line adresu dodavatele 
IS. 
Vývoj IS MSC2007 není v kompetenci ŘO. 
 

 

Monit2007 

MSC2007 

SFC 2007 Evropská 
komise 

MMR 
MF 

Hl. m. 
Praha 

  Příjemce 
Benefit7+ 

CEDR/MF 

VIOLA/MF 

Ginis 
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3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORITNÍCH OS 
 

3.1 PRIORITNÍ OSA 1 – DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A ROZVOJ ICT 

3.1.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.1.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 

Tabulka 14: Informace o věcném pokroku prioritní osy 1 
Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celke
m 

37.11.05  

Core 20  

výsledek 

Hodnota úspory 
času ve veřejné 

dopravě 
% IS ŘO 

Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A 85 85 

Komentář: Indikátor 371105 (v %) se bude počítat z indikátoru 0023 Hodnota úspory času ve veřejné dopravě v 
minutách. V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 371105 z výběru pro žadatele vyjmut 
od výzvy v roce 2010. Indikátor 0023 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1.a 2. výzvy, dosažená hodnota 
za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty z oblasti podpory 1.1. 

17.06.11 

výsledek 

Podíl domácností 
nově připojených k 
vysokorychlostním

u internetu na 
celkovém počtu 

domácností  

% ČSÚ    

Dosažená 26 33,11 N/A N/A N/A 

Výchozí 26 26 33,11 N/A 26 

Plánovaná N/A N/A N/A 36 36 

Komentář: Hodnota za rok 2009 bude naplněna údajem od ČSÚ po zjištění.  

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 N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A 80 80 

Komentář: Indikátor 371106 (v %) se bude počítat z indikátoru 0009 Hodnota úspory času – přínos nových 
tramvajových tratí (v minutách). V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 371106 
z výběru pro žadatele vyjmut od výzvy v roce 2010. Indikátor 0009 není prozatím vyhodnocen u projektů z 1.a 
2. výzvy,  dosažená hodnota za všechny projekty je průběžně zjišťována. Jde o indikátor naplňovaný projekty 
z oblasti podpory 1.1. 

15.35.11 

výstup 

Počet nových plně 
elektrizovaných 
agend veřejné 

správy 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: K 6. 1. 2010 je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci nebo schválené, 53,3 %. 
Z hlediska sledování závazku cílových hodnot zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru bez 
rizika. Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 153511 není ještě fyzicky ukončen. 
Jde o indikátor naplňovaný z oblasti podpory 1.2. 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celke
m 

15.21.06  

výsledek 

Počet 
elektronických 

podání k městské 
správě 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 2000 2000 

Komentář: Indikátor je k 6. 1. 2010 naplněn projekty, které jsou ve fázi realizace nebo schváleny, ze 147 % 
(závazek je 2953 podání). Nula u dosažené hodnoty znamená, že žádný projekt s indikátorem 152106 není 
ještě ukončen nebo nebyla odevzdána příslušná monitorovací zpráva. Jde o indikátor naplňovaný projekty 
z oblasti podpory 1.2. 

37.01.00 

Core 13  

výstup 

Počet projektů 
podporujících 

dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 4 N/A 4 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 8 8 

Komentář: K 6. 1. 2010 je indikátor 370100 naplněn z 50 %. Plnění indikátoru je bez rizika.   

37.32.30 

výstup 

Délka nových nebo 
modernizovaných 

tramvajových tratí -
celkem 

km IS ŘO 

Dosažená 141,re
sp.0 

141,74, 
resp. 
0,74 

143,15, 
resp, 
2.15 

N/A 
143,15, 
resp, 
2.15 

Výchozí 141,re
sp.0 

141, 
resp.0 

141,74, 
resp. 
0,74 

N/A 
141, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A 143, resp.2 143, 
resp. 2 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 6. 1. 2010 naplněna ze 107,5 %. Projekty, které jsou již ukončeny, 
vytvořily 2,15 km nových nebo modernizovaných tramvajových tratí. ŘO OPPK zváží, po ukončení příjmu 
projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1 (přelom 1. a 2. čtvrtletí 2010), navýšení cílové hodnoty indikátoru 
373230.  

37.32.31 

výstup 

Délka nové 
tramvajové trati – 

celkem 
km  IS 

Ž/P 

Dosažená 0 0,74 0,74 N/A 0,74 

Výchozí 0 0 0,74 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 1 1 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 6. 1. 2010 naplněna ze 74 %. Projekty, které jsou již ukončeny, 
vytvořily 0,74 km nové tramvajové trati. ŘO OPPK zváží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti 
podpory 1.1 (přelom 1. a 2. čtvrtletí 2010), navýšení cílové hodnoty indikátoru 373231.  

37.32.32 

výstup 

Délka 
modernizované 

tramvajové trati – 
celkem 

km IS Ž/P 

Dosažená 0 0 1,41 N/A 1,41 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 1 1 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 6. 1. 2010 naplněna ze 141 %. Projekty, které jsou již ukončeny, 
vytvořily 1,41 km modernizované tramvajové trati. ŘO OPPK zváží, po ukončení příjmu projektů v další výzvě 
v oblasti podpory 1.1 (přelom 1. a 2. čtvrtletí 2010), navýšení cílové hodnoty indikátoru 373232.  

61.01.11 
Délka nově 

vybudovaných 
cyklostezek 

km IS Ž/P 
Dosažená 0 1,14 1,14 N/A 1,14 

Výchozí 0 0 1,14 N/A 0 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celke
m 

výstup celkem Plánovaná N/A N/A N/A 2,5 2,5 

Komentář: Dosažená hodnota indikátoru je k 6. 1. 2010 naplněna ze 45,6 %. Projekty, které jsou již ukončeny, 
vytvořily 1,14 km nové cyklostezky. Projekty, které jsou v realizaci nebo jsou ukončeny, plánují vytvořit k 6. 1. 
2010 4,51 km cyklostezek. ŘO OPPK zváží po ukončení příjmu projektů v další výzvě v oblasti podpory 1.1 
(přelom 1. a 2. čtvrtletí 2010), o kolik navýšit cílovou hodnotu indikátoru 610111.  

38.21.10 

výstup 

Počet projektů na 
rozvoj, zavádění a 

osvojování ICT 
počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 6. 1. 2010 je naplnění indikátoru z projektů, které jsou v realizaci nebo schválené, 120 %, avšak 
žádný projekt nebyl ukončen, proto dosažená hodnota je 0. Z hlediska sledování závazku cílových hodnot 
zrealizovaných projektů je predikce naplňování indikátoru prozatím bez rizika.  

Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010 
Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, proto 
je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 
podpořených projektů“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních 
zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již od stavu P45 Projekt v realizaci. Tato 
poznámka platí pro celou výroční zprávu. 
 
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 1 (dále PO1) plyne, že: 

• u indikátorů s jednotkou v % došlo k metodické úpravě tak, aby bylo možno cílovou 
hodnotu metodicky snáze spočítat; hodnota indikátoru bude přepočtena z absolutních 
hodnot sledovaných v minutách; je průběžně zjišťována,  

• u ostatních indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot, ŘO bude zvažovat 
navýšení cílových hodnot. 

3.1.1.2 Kvalitativní analýza  
 

K 6. 1. 2010 se v PO1 uskutečnily celkem tři výzvy. Na přelomu 1. a 2. čtvrtletí 2010 ŘO 
plánuje vyhlásit čtvrtou, v pořadí 6. výzvu v oblasti podpory 1.1. Následující tabulka 
znázorňuje seznam výzev v PO1, počty a finanční částky předložených projektů a projektů, u 
nichž byla podepsána smlouva.  
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Tabulka 15: vyhlášené a plánované výzvy v PO1 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Prioritní 
osa/ 

oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 
v EUR 

Podané žádosti o 
podporu 

Projekty 
s podepsanou 

smlouvou 
počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 8.2.2008 1.1 27 030 189,4 3 24 156 763,4 3 23 158 430,0 
1. 9.1.2008 31.3.2008 1.2 3 003 371,2 10 3 744 039,7 2 1 268 421,2 
2. 14.1.2009 13.2.2009 1.1 17 823 201,9 6 17 937 400,9 5 17 176 841,6 
2. 14.1.2009 27.3.2009 1.2 3 030 303,0 16 5 738 645,4 3 510 168,7 

3. 22.7.2009 19.8.2009 1.2 1 893 939,4 5 2 557 973,2 0 0 

6* Březen 
2010 

Květen 
2010 1.1 - - - - - 

Celkem 52 781 004,9 40 54 134 822,6 13 42 113 861,5 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 

Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 
podíl EU a ČR (tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou 
uvedeny data projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů 
po podpisu smlouvy. 

 
V PO1 předloženo: 

• k 6. 1. 2010 40 projektů o objemu 54,13 mil. EUR, z toho 9 projektů v oblasti podpory 
1.1 o celkovém objemu dotace 42,09 mil. EUR a 31 projektů v oblasti podpory 1.2 o 
celkovém objemu dotace 12,04 mil. EUR; 

• v roce 2009 bylo předloženo 27 projektů o objemu 26,23 mil. EUR, z toho 6 projektů 
v oblasti 1.1 a  21 projektů v oblasti 1.2.  

 
V PO1 smlouvy podepsány:  

• k 6. 1. 2010 na 13 projektů o celkovém objemu 42,11 mil. EUR (tj. 40,97 % celkové 
alokace PO1), z toho 8 projektů v oblasti podpory 1.1 o celkovém objemu dotace 40,33 
mil. EUR a 5 projektů v oblasti podpory 1.2 o celkovém objemu dotace 1,78 mil. EUR; 

• v roce 2009 došlo k uzavření 8 smluv o objemu 17,69 mil. EUR, z toho 5 smluv 
v oblasti 1.1 a 3 smlouvy v oblasti 1.2.  

 
V PO1 ukončeny: 

• k 6. 1. 2010 a zároveň v roce 2009 4 projekty v oblasti podpory 1.1 (2 fyzicky a 2 jak 
fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu dotace 28,70 mil. EUR, tj. 27,92 % celkové 
alokace PO1; v oblasti podpory 1.2 nebyl ukončen žádný projekt (fyzické a finanční 
ukončení schválených projektů se předpokládá ke konci roku 2010). 

 
Ukončené projekty v oblasti podpory 1.1: Cyklistická stezka Malá Chuchle – Lahovice, 
Tramvajová trať Radlická, RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická, RTT Střelničná - 
Klapkova včetně smyčky Březiněveská. Z hlediska plnění hodnot indikátorů bylo u těchto 
projektů vytvořeno 1,14 km cyklostezky a 2,15 km nové nebo modernizované tramvajové 
trati.  
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Tabulka 16: Informace o finančním pokroku v roce 2009 v PO1 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 
2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK 
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 1 102,78 17,69 17,21 27,04 26,31 19,46 18,93 

Oblast podpory 1.1 92,50 17,18 18,57 26,57 28,72 19,46 21,04 

Oblast podpory 1.2 10,28 0,51 4,96 0,47 4,57 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  za rok 2009,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO1 došlo v průběhu roku 2009 k výraznému nárůstu 
v objemu proplacených prostředků na 27,04 mil. EUR. Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo 
proplaceno 28,10 mil. EUR. Rovněž v tomto roce proběhla první certifikace vynaložených 
výdajů.  
 

Tabulka 17: Kumulativní finanční pokrok k 6. 1. 2010 v PO1 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 
2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK 
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 1 102,78 42,11 40,97 28,10 27,34 19,46 18,93 

Oblast podpory 1.1 92,50 40,34 43,60 27,63 29,87 19,46 21,04 

Oblast podpory 1.2 10,28 1,78 17,30 0,47 4,57 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
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Graf 11: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 1 kumulativně 
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Zdroj: Monit7+,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
 
Souhrnně pokrok k PO1: 

• nasmlouvanými prostředky pokryty alokace 2007, 2008, 2009 a cca 7,2 % alokace 2010 
(viz následující graf), 

• k 6. 1. 2010 v PO1 proplaceno celkem 27,34 % alokace PO1,  
• k 6. 1. 2010 certifikováno 18,93 % alokace PO1. 
 

Graf 12: Pokrok na úrovni PO1 – uzavřené smlouvy v EUR  

Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 1. Prioritní osa v EUR

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

alokace 11 751 538,07 11 986 568,45 12 226 299,93 12 470 826,23

uzavřené smlouvy 11 751 538,07 11 986 568,45 12 226 299,93 900 514,81

2007 2008 2009 2010

   
Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
Poznámka: finanční údaje uvedené v grafu jsou za podíl EU. 
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Tabulka 18: Úspěšnost projektů dle výzev v PO1 

Pořadí 
výzvy 

Prioritní 
osa/ oblast 

podpory 

Úspěšnost projektů - dle 
počtu projektů s podepsanou 

smlouvou 

Úspěšnost výzvy – dle objemu 
nasmlouvaných prostředků  k alokaci 

výzvy 

v % v % 

1. 1.1 100,0 85,7 
2. 1.1 83,3 96,4 
1. 1.2 20,0 42,2 
2. 1.2 18,8 16,8 
3. 1.2 0 0 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010 
Poznámka: úspěšnost projektů měřena jako podíl projektů, s nimiž byla uzavřena smlouva, ve vztahu k celkovému 
počtu předložených projektů. 
V PO1 bylo vyřazeno ze 40 předložených projektů: 

• 25 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  
• 27 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP, 
• 7,5 % projektů bylo staženo žadatelem (jen v oblasti podpory 1.2). 

Procento vyřazených projektů na formální náležitosti bylo způsobeno neúplnými žádostmi 
(např. prokazatelnost majetkoprávních vztahů). Neúspěšné projekty ve fázi hodnocení byly 
vyřazeny z důvodu především nekvalitně zpracovaných žádostí, resp. informace v žádosti jsou 
mnohdy rozporuplné, neodpovídají statistickým údajům, jsou nedostatečně podrobné, těžko 
ověřitelné.Toto bylo způsobeno nedostatečně zpracovanou studií proveditelnosti především 
v oblasti technického popisu projektu, prokázání finanční udržitelnosti projektu. Důvody 
vyřazení uvedeny rovněž v kapitole 2.3. 
Situaci z hlediska typu žadatelů v PO1 znázorňují následující dva grafy. Nejčastějšími žadateli 
v této prioritní ose jsou hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy.       
 

Graf 13: Typy žadatelů v oblasti podpory 1.1  
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
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Graf 14: Typy žadatelů v oblasti podpory 1.2  
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
 
 
Příklady projektů předložených v prioritní ose 1 

1) RTT Střelničná včetně smyčky Ďáblická (oblast podpory 1.1) 

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.1.00/22003 

Příjemce: Dopravní podnik hlavního města Prahy 

Období realizace: květen 2009 – červenec 2009 

Aktuální stav projektu: projekt fyzicky ukončen v červenci 2009 

Celkové výdaje: 183,20 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 153,95 mil. Kč 

Podpora EU: 130,86 mil. Kč 

Podpora SR: 11,55 mil. Kč 

Podpora KR: 0 Kč 

Cíl projektu:   
 Zlepšit obslužnost veřejnou dopravou a zvýšit bezpečnost, komfort a bezbariérovost 

veřejné dopravy prostřednictvím rekonstrukce tramvajové trati. 
 Zlepšit dopravní dostupnost vybraných lokalit a posílit atraktivitu povrchové veřejné 

dopravy. 
Popis aktivit projektu:  
 V rámci projektu došlo k modernizaci tramvajové tratě v délce 0,83 km a 3 

tramvajových zástavek.  
Cílové skupiny projektu: obyvatelé MČ Praha 8, obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy 
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2) Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro 
potřeby Hlavního města Prahy (oblast podpory 1.2) 

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/1.2.00/21076 

Příjemce: Hlavní město Prahy 

Období realizace: 1. ledna 2009 – 31. srpna 2010 

Aktuální stav projektu: v realizaci, předpokládané ukončení konec srpna 2010 

Celkové výdaje: 9,9 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 9,9 mil. Kč 

Podpora EU: 8,4 mil. Kč 

Podpora SR: 740 tis. Kč 

Podpora KR: 740 tis. Kč 

Cíl projektu:   
 Možnost pro občana požádat o zasílání vybraných informací a důležitých 

bezpečnostních a upozorňovacích hlášení.  
 V případě nové události nebo specifické krizové situace budou občané automaticky  

informováni. Dostupnost nezbytných informací v případě krizových situací. 
 Hlasová komunikace s občany či prostřednictvím SMS. 
 Využití informací z oblasti – dopravy; o výpadcích / haváriích plynu; vody; elektřiny; 

změny provozů např. úřadů; o kulturních událostech. 
 Možnost využití jako vazba na záchranné složky 
 Využití jako informačního kanálu pro vnitřní potřebu určitých skupin pracovníků 

MHMP a MČ. 
Popis aktivit projektu:  

• Zadávací řízení na dodavatele,  
• Implementace infrastruktury – dodávka technologie, instalace systému, 
• Implementace řešení – integrace do stávajícího prostředí, implementace a integrace 

databázového systému a administrace/správa platformy, definice uživatelských rolí a 
přístupových práv, konfigurace systému, stanovení pravidel a postupů (zálohování, 
archivace a obnovy dat), školení, 

• Uvedení systému do ostrého provozu. 
Cílové skupiny projektu: obyvatelé hl. m. Prahy, návštěvníci Prahy (pracující či studující 
v Praze), vybraní pracovníci MHMP a MČ.  

3.1.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
K JEJICH ODSTRANĚNÍ 
Při provádění prioritní osy se neobjevily žádné závažné problémy s plněním cílů prioritní osy, 
čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. 
Oblast podpory 1.2 vykazuje pomalé čerpání, které je způsobeno relativně malým zájmem 
žadatelů o aktivity v rámci této oblasti podpory a malým procentem úspěšných projektů. Řídící 
orgán zaměří pozornost na tuto oblast podpory. 
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3.2 PRIORITNÍ OSA 2 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.2.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA  

3.2.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 
Tabulka 19: Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 
Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

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 N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A 180 180 

Komentář: Indikátor 332133 (v %) se bude počítat z indikátoru 332200 (jednotkou je počet návštěvníků), 
jakožto % navýšení počtu návštěvníků. V první výzvě byl indikátor pro žadatele nastaven v %. Indikátor 
332133 byl z výběru pro žadatele vyjmut od dalších výzev v roce 2010. Indikátor není prozatím 
vyhodnocen u projektů z 1.a 2. výzvy,  dosažená hodnota za všechny projekty oblasti 2.1 je průběžně 
zjišťována. 

36.40.00 
výsledek 

Úspory energie 
celkem % 

Energ
et.audi

ty 
projekt
ů, ŘO 
OP, IS 

Ž/P 

Dosažená N/A N/A N/A N/A N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A 75 75 

Komentář: Indikátor 364000 se bude počítat z indikátoru 364200 (v GJ). V první výzvě byl indikátor pro 
žadatele nastaven v %. Indikátor 364000 z výběru pro žadatele vyjmut od dalších výzev v roce 2010. 
Indikátor není prozatím vyhodnocen u projektů z 1.a 2. výzvy,  dosažená hodnota za všechny projekty 
oblasti 2.2 je průběžně zjišťována. 

33.21.10 
výstup 

Plocha 
regenerovaného a 
revitalizovaného 
území celkem 

ha IS ŘO 

Dosažená N/A N/A 561,2 N/A 561,2 

Výchozí 568 N/A N/A N/A 568 

Plánovaná N/A N/A N/A 518 518 
Komentář: Závazek projektů, které jsou schválené nebo v realizaci, je 55,93 ha zregenerované nebo 
zrevitalizované plochy, tj. 111 % cílové hodnoty. Ukončené projekty naplňují cílovou hodnotu indikátoru 
z 14% (6,8ha, tj snížení na 561,2ha). Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo. Indikátor je 
plněn z projektů předložených v oblasti podpory 2.1. 

24.02.00 
výstup 

Plocha 
odstraněných 

starých 
ekologických 

zátěží 

ha IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 10 10 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

Komentář: V současné době není žádný projekt podílející se na naplnění indikátoru ukončen. Nelze 
jednoznačně říci, kdy a jak bude indikátor naplněn. V dalších výzvách bude ŘO cíleně podporovat 
především projekty, jejichž aktivity budou vést k naplnění indikátoru. Indikátor je plněn z projektů 
předložených v oblasti podpory 2.1. 

63.22.00 
výstup 

Počet 
zrekonstruovaných 

památkových 
objektů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 6. 1. 2010 je naplnění cílové hodnoty indikátoru 20%. Existuje však dostatek projektů 
v oblasti podpory 2.1, které jsou buďto schváleny, nebo ve fázi realizace a zavázaly se k naplnění 
indikátoru. Závazek projektů, které jsou ve fázi realizace, je 14 objektů. Naplnění cílové hodnoty by tedy 
nemělo být ohroženo. Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho 
naplňování až po ukončení projektu.  

26.01.00 
Core 31 
výstup 

Počet projektů 
zaměřených na 
ochranu proti 

povodním nebo 
lesním požárům, 
případně na další 
ochranná opatření 

počet 
IS Ž/P 
příp. 

IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: K 6. 1. 2010 je naplnění cílové hodnoty indikátoru 0 %. Vzhledem ke konstrukci metodické 
definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po ukončení projektu. V současné době není 
ukončen žádný projekt naplňující indikátor. Projekty, které jsou buďto schváleny, nebo ve fázi realizace 
tvoří 60 % cílové hodnoty. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo. 

36.01.00 

Core 23 
výstup 

Počet 
podpořených 

projektů zvyšující 
kapacitu pro 

výrobu energie z 
obnovitelných 

zdrojů 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. V současné době je naplnění indikátoru z projektů (závazek příjemců), které jsou 
v realizaci, 100 %. Prozatím žádný projekt naplňující daný indikátor není k 6. 1. 2010 ukončen. Naplnění 
cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo. 

36.30.00 

výstup 

Počet 
podpořených 

projektů 
zaměřených na 

snižování 
energetické 
náročnosti 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 5 5 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název indikátoru Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. K 6. 1. 2010 byly v realizaci celkem 4 projekty, tj. naplnění indikátoru z projektů, které 
jsou v realizaci, je 80 %. Prozatím žádný projekt naplňující daný indikátor není k 6. 1. 2010 ukončen. 
Naplnění cílové hodnoty by nemělo být ohroženo.  

36.03.00 
výstup 

Zvýšení kapacit na 
výrobu energie 
z obnovitelných 

zdrojů 

MW IS ŘO 

Dosažená 0 0 0,03 N/A 0,03 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 0,6 0,6 

Komentář: Projekty, které jsou schváleny nebo jsou ve fázi realizace, naplňují daný indikátor ze 133 % 
(0,8MW). Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo. Projekty, které jsou již ukončeny, 
naplňují cílovou hodnotu indikátoru z 5 %. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru.  

Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010 
Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, proto 
je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 
podpořených projektů..“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve 
výročních zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již od stavu P45 Projekt v realizaci. 
Tato poznámka platí pro celou výroční zprávu. 
 
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 2 (dále PO2) plyne, že: 

• u indikátorů s jednotkou v % došlo k metodické úpravě tak, aby bylo možno cílovou 
hodnotu metodicky snáze spočítat, hodnota indikátoru bude přepočtena z absolutních 
hodnot; je průběžně zjišťována;  

• u ostatních indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (vyjma indikátoru 
240200 Plocha odstraněných starých ekologických zátěží v ha); 

• ŘO bude zvažovat navýšení cílových hodnot. 

3.2.1.2 Kvalitativní analýza  
 
K 6. 1. 2010 se v PO2 uskutečnily celkem dvě výzvy. Ve 2. čtvrtletí 2010 ŘO plánuje vyhlásit 
výzvu v oblasti podpory 2.1. Následující tabulka znázorňuje seznam výzev v PO2, počty a 
finanční částky předložených projektů a projektů, u nichž byla podepsána smlouva.  
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Tabulka 20: Vyhlášené a plánované výzvy v PO2 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Prioritní 
osa/ 

oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 
v EUR 

Podané žádosti o 
podporu 

Projekty 
s podepsanou 

smlouvou 
počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 31.3.2008 2.1 20 685 905,3 40 48 473 901,0 14 20 685 908,3 
1. 9.1.2008 31.3.2008 2.2 2 665 227,3 5 4 237 975,0 3 2 353 746,5 
2. 14.1.2009 27.3.2009 2.1 23 369 137,1 32 38 834 429,5 14 23 349 021,6 
2. 14.1.2009 27.3.2009 2.2 6 947 255,5 16 10 938 792,8 9 6 945 278,8 

7* 2Q 2010 2Q 2010 2.1 - - - - - 

Celkem 53 667 525,20 93 102 485 098,3 40 53 333 955,2 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 
podíl EU a ČR (tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou 
uvedeny data projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů 
po podpisu smlouvy. 
 
V PO2 předloženo:  

• k 6. 1. 2010 93 projektů objemu 102,49 mil. EUR (tj. převis nad alokací PO2 o 48 %), 
z toho 72 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém objemu dotace 87,31 mil. EUR a 
21 projektů v oblasti podpory 2.2 o celkovém objemu dotace 15,18 mil. EUR, 

• v roce 2009 bylo předloženo 48 projektů  o objemu 49,77 mil. EUR, z toho 32 projektů 
v oblasti podpory 2.1 a 16 projektů v oblasti 2.2.  

 
V PO2 smlouvy podepsány: 

• na 40 projektů o celkovém objemu 53,33 mil. EUR (tj. 77,18 % alokace PO2), z toho 
28 projektů v oblasti podpory 2.1 o celkovém objemu dotace 44,03 mil. EUR a 12 
projektů v oblasti podpory 2.2 o celkovém objemu dotace 9,30 mil. EUR, 

• v roce 2009 došlo k uzavření 23 smluv o objemu 30,29 mil. EUR, z toho 14 smluv 
v oblasti podpory 2.1 a 9 smluv v oblasti 2.2.  

 
V PO2 ukončeno: 

• k 6. 1. 2010 a zároveň v roce 2009 11 projektů (z toho 4 ukončeny i finančně) o 
celkovém objemu 10,5 mil. EUR (tj. 15,20 % alokace PO2), z toho 8 projektů v oblasti 
podpory 2.1 (5 fyzicky, 3 projekty jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu 
dotace 8,15 mil. EUR a 3 projekty v oblasti podpory 2.2 (2 fyzicky, 1 projekt jak 
fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu dotace 2,35 mil. EUR. 

 
Ukončeny byly např. tyto projekty: Revitalizace ramene Podolka (2.1), Revitalizace vodního 
díla Džbán (2.1), Revitalizace území zbytku původního mlýnského náhonu, tzv „Strouha“ (2.1), 
Nový centrální park MČ Praha 19 (2.1), Sluneční škola ZŠ K Milíčovu (2.2), Využití 
obnovitelných zdrojů energie v budovách MČ Praha 15 (2.2), Nízkoenergetická rekonstrukce 
ZŠ a MŠ Praha Slivenec (2.2). Z hlediska plnění hodnot indikátorů byly u těchto projektů 
revitalizovány vodní toky (cca přes 1000 metrů toků), nádrže a plochy veřejných prostranství 
(6,8 ha u ukončených projektů).  
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Tabulka 21: Informace o finančním pokroku v roce 2009 v PO2 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 
2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK 
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 2 69,10 30,30 43,85 8,36 12,10 1,22 1,77 

Oblast podpory 2.1 59,98 23,35 38,93 8,16 13,60 1,22 2,03 

Oblast podpory 2.2 9,12 6,95 76,21 0,20 2,19 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  za rok 2009,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 

Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO2 došlo v průběhu roku 2009 k proplacení 8,36 mil. 
EUR. Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo proplaceno 18,19 mil. EUR. Rovněž v roce 2009 proběhla 
první certifikace vynaložených prostředků v oblasti podpory 2.1.  
 

Tabulka 22: Kumulativní finanční pokrok k 6. 1. 2010 v PO2 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 
2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené 
prostředky 
příjemcům 

Certifikované 
prostředky předložené 

EK 
mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 2 69,10 53,33 77,19 18,19 26,32 1,22 1,77 

Oblast podpory 2.1 59,98 44,03 73,42 16,62 27,71 1,22 2,03 

Oblast podpory 2.2 9,12 9,30 101,95 1,56 17,16 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj. podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
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Graf 15: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 2 kumulativně 
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Zdroj: Monit7+,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
 
Souhrnně k PO2: 

• nasmlouvané prostředky pokrývají k 6. 1. 2010 ze 100 % alokace roků 2007-2011 a cca 
61,7 % alokace 2012 (viz následující graf), 

• k 6. 1. 2010 bylo v PO2 proplaceno celkem 26,32 % alokace PO2,  
• k 6. 1. 2010 bylo certifikováno 1,77 % alokace PO2. 

 

Graf 16: Pokrok na úrovni PO2 – uzavřené smlouvy v EUR  

Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 2. Prioritní osa v EUR

-1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

5 000 000,00

7 000 000,00

9 000 000,00

alokace 7 900 425,50 8 058 433,75 8 219 602,50 8 383 994,75 8 551 674,50 8 722 708,00

uzavřené smlouvy 7 900 425,50 8 058 433,75 8 219 602,50 8 383 994,75 8 551 674,50 5 377 894,17

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: finanční údaje uvedené v grafu jsou za podíl EU. 
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Tabulka 23: Úspěšnost projektů dle výzev v PO2 

Pořadí 
výzvy 

Prioritní 
osa/ oblast 

podpory 

Úspěšnost projektů - dle počtu 
projektů s podepsanou 

smlouvou 

Úspěšnost výzvy – dle objemu 
nasmlouvaných prostředků  k vyhlášené 

 alokaci výzvy oblasti podpory 

v % v % 

1. 2.1 35,0 100,0 

2. 2.1 43,8 99,9 

1. 2.2 60,0 88,3 

2. 2.2 56,3 100,0 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k datu 31. 12. 2009 
Poznámka: úspěšnost projektů měřena jako podíl projektů, s nimiž byla uzavřena smlouva ve vztahu k celkovému 
počtu předložených projektů. 
 
V PO2 bylo vyřazeno z 93 předložených projektů: 

• 14 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  
• 41 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP (toto poměrně vysoké procento bylo způsobeno převisem počtu 
projektů nad vyhlášenou alokací), 

• 2,2 % projektů byly staženy žadatelem (jen v oblasti podpory 2.1). 
 

Procento vyřazených projektů bylo způsobeno především neúplnými žádostmi (např. 
prokazatelnost majetkoprávních vztahů, stanoviska úřadů ke stavebnímu řízení a životnímu 
prostředí), nedostatečně zpracovanou studií proveditelnosti projektu (především v oblasti 
technického popisu projektu) a prokázáním finanční udržitelnosti projektu. Důvody vyřazení 
jsou uvedeny rovněž v kapitole 2.3. 
Situaci z hlediska typu žadatelů v prioritní ose 2 znázorňují následující grafy. Nejčastějšími 
žadateli v této ose jsou městské části hl. m. Prahy.        

Graf 17: Typy žadatelů v oblasti podpory 2.1  
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
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Graf 18: Typy žadatelů v oblasti podpory 2.2  
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
 
 
Příklady projektů předložených v prioritní ose 2 
 

1) Nový centrální park MČ Praha 19 (oblast podpory 2.1) 

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/21046 
Příjemce: Městská část Praha 19 

Období realizace: březen – říjen 2009 

Aktuální stav projektu: projekt fyzicky ukončen, probíhá administrace závěrečné 

monitorovací zprávy 

Celkové výdaje: 37,51 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 36,14 mil. Kč 

Podpora EU: 27,65 mil. Kč 

Podpora SR: 2,44 mil. Kč 

Podpora KR: 2,44 mil. Kč 

Cíl projektu:   
• Revitalizovat deprivované, sociálně problémové území a vybudovat park, který bude 

sloužit místním obyvatelům i ostatním návštěvníkům jako oddychový i sportovně 
rekreační areál. 

• Zlepšit životní prostředí území (odstranění kontaminace Vinořského potoka, likvidace 
černých staveb a skládek, výsadba nové zeleně). 
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• Zvýšit atraktivitu území a podpořit sounáležitost obyvatel s místem jejich bydliště 
(revitalizace zelených a vodních ploch, vybudování přírodního amfiteátru pro 
společenské akce, dětského hřiště, tábornického místa, cest pro pěší i cyklisty). 

• Podpořit uvědomělé a zodpovědné chování vůči přírodě (zřízení naučné stezky,  
pořádání environmentálně zaměřených akcí). 

 
Popis aktivit projektu:  

• Přípravné práce zahrnovaly zejména průzkumné práce (dendrologické, kontaminace, 
archeologické, biodiverzita), odstranění ekologické zátěže a nevhodných porostů a 
zeleně. 

• V rámci samotné realizace proběhla revitalizace toku, zasíťování území (rozvody NN, 
veřejné osvětlení). Byly provedeny parkové úpravy (cesty, mostky, mobiliář, 
ozelenění), vybudován přírodní amfiteátr, dětské hřiště s hracími prvky, tábornické 
místo a zřízena naučná stezka. 

 
Cílové skupiny projektu: obyvatelé MČ Praha 19 (cca 9 960 obyvatel), obyvatelé okolních 
městských částí a obcí (cca 120 tis. obyvatel), žáci místních škol, osoby s omezenou mobilitou, 
obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy. 
 
Před realizací:                                                        Po realizaci:      

   
Zdroj: foto ŘO OPPK 
 

2) Nízkoenergetická rekonstrukce ZŠ a MŠ Praha Slivenec (oblast podpory 2.2) 

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/2.2.00/21025 

Příjemce: Městská část Praha - Slivenec 

Období realizace: březen – prosinec 2009 

Aktuální stav projektu: projekt fyzicky ukončen, finančně se předpokládá dokončení projektu 

do konce května 2010 

Celkové výdaje: 5,88 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 5,88 mil. Kč 
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Podpora EU: 4,49 mil. Kč 

Podpora SR: 396 tis. Kč 

Podpora KR: 396 tis. Kč 

Cíl projektu:   
• Snížení energetické náročnosti provozu budovy v areálu ZŠ a MŠ Praha Slivenec 

prostřednictvím zateplení objektu, výměny oken a zastřešení ozeleněnou vegetační 
střechou. 

• Podpořit využívání OZE  - vybudování řízené výměny vzduchu s rekuperací.  
• Zlepšení školního prostředí ze zdravotního hlediska (snížení oslunění místností, 

instalace kvalitního větrání). 
 

Popis aktivit projektu:  
• Stavební úpravy správního pavilónu – zateplení objektu, výměna oken, ozeleněná 

vegetační střecha, vybudování řízené výměny vzduchu  s rekuperací (OZE).  
 Stavební úpravy učebního pavilónu – zateplení objektu, výměna oken, ozeleněná 

vegetační střecha, vybudování řízené výměny vzduchu  s rekuperací (OZE). 
. 
Cílové skupiny projektu: žáci a pedagogové ZŠ a MŠ Praha Slivenec 
 

3.2.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

 
Při provádění prioritní osy se neobjevily žádné závažné problémy s plněním cílů prioritní osy, 
čerpáním alokace, ani problémy administrativního charakteru. 
PO2 je specifická značným převisem poptávky nad dostupnými prostředky. ŘO proto navrhl 
prostředky vázané na IPRM realokovat do této prioritní osy. 

 



                                                                              EVROPSKÁ  UNIE 

  
 

Výroční zpráva o realizaci Operačního programu  strana 74 (celkem 102) 
Praha – Konkurenceschopnost za rok 2009     

3.3 PRIORITNÍ OSA 3 – INOVACE A PODNIKÁNÍ 

3.3.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.3.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 
Tabulka 24: Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 
Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

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 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 19889, 
resp.0 0 0 N/A 19889, 

resp.0 

Plánovaná N/A N/A N/A 19999, 
resp.110 

19999, 
resp.110 

Komentář: Tento indikátor je naplňován projekty z oblasti podpory 3.1 a 3.3. Závazek ze schválených 
projektů nebo projektů v realizaci je prozatím 32,7 % (36 pracovních míst). ŘO bude sledování plnění tohoto 
indikátoru věnovat zvýšenou pozornost. 

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 N/A 

Výchozí 100 N/A N/A N/A 100 

Plánovaná N/A N/A N/A 120 120 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu, resp. během udržitelnosti projektu (u oblasti 3.3 jde o sledování 3letého období 
udržitelnosti od ukončení realizace projektu). Indikátor není prozatím vyhodnocen. 

38.02.00 

Core 8 
výsledek 

Počet 
podpořených 

nově založených 
MSP 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 20 20 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2. V oblasti podpory 3.1 existuje závazek o 
hodnotě 30 nově založených MSP. Sledování tohoto indikátoru bude ze strany ŘO věnována zvýšená 
pozornost. 

13.23.00 

výsledek 

Počet 
vytvořených 

licencí, 
patentů,know-

how v souvislosti 

počet IS ŘO 
Dosažená 0 0 3 N/A 3 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

s realizovaným 
projektem Plánovaná N/A N/A N/A 3 3 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 1.2 a 3.3. Z důvodu procesu slaďování 
indikátorů s Národním číselníkem indikátorů došlo ke zrušení původního indikátoru 130100 Vynálezy a 
udělené patenty a přejmenování tohoto indikátoru na 132300. Tato změna nemá vliv na naplnění cílové 
hodnoty indikátoru. Z hlediska cílových hodnot zrealizovaných projektů je naplňování indikátoru bez rizika. 
ŘO zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru.  

11.05.15 

výstup 

Počet nových 
nebo 

modernizovanýc
h kapacit pro 

výzkum a vývoj 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 7 7 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Závazek realizovaných projektů je 5 kapacit. Nula u dosažené hodnoty znamená, že 
žádný projekt s indikátorem 110515 není ještě ukončen. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být 
ohroženo. 

11.05.14 

výstup 

Plocha nových 
nebo 

modernizovanýc
h kapacit - 

celkem 

m2 IS ŘO 

Dosažená 0 0 1038 N/A 1038 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 9500 9500 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Již v současné době lze 
konstatovat, že závazek projektů, s nimiž byla k 6. 1. 2010 uzavřena smlouva, je 12 685 m2.. Naplnění 
cílové hodnoty 9 500 m2 by tedy nemělo být ohroženo. Tento indikátor je tvořen z indikátorů 110511 a 
110514. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru. 

11.05.11 

výstup 

Zrekonstruované, 
rozšířené a nově 

vybudované 
kapacity-pro 

výzkum a vývoj 

m2 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 624,7 N/A 624,7 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 2500 2500 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování většinou až 
po ukončení projektu. Již v současné době lze konstatovat, že závazek projektů je 4 242,31 m2 a naplňuje 
cílovou hodnotu. ŘO zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru.  

11.05.13 

výstup 

Plocha nových 
nebo 

modernizovanýc
h kapacit - 

ostatní 

m2 IS Ž/P 

Dosažená 0 0 413,4 N/A 413,4 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 7000 7000 
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Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnota 
2015 

Celkem 

Komentář: Tento indikátor je naplňován z oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3. Již v současné době lze 
konstatovat, že závazek projektů je 8 443,64 m2. Naplnění cílové hodnoty by tedy nemělo být ohroženo. ŘO 
zváží navýšení cílové hodnoty indikátoru.  

11.02.00 

Core 5  

výstup 

Počet projektů na 
kooperaci mezi 

podniky a 
výzkumnými 
institucemi 

počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 1 N/A 1 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 25 25 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Již v současné době lze konstatovat, že závazek projektů je 6. ŘO bude během dalšího 
procesu administrace projektů a schvalování projektů věnovat vyšší pozornost naplnění tohoto indikátoru. 

38.01.00 

Core 7 

výstup 

Počet projektů na 
podporu MSP počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 24 N/A 24 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 100 100 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Závazek projektů oblasti podpory 3.1 a 3.3 je 59 projektů. Dosažená hodnota je 
naplněna z 24 %. Lze konstatovat, že s ohledem na velký zájem žadatelů o oblast podpory 3.3 bude 
hodnota indikátoru naplněna. 

38.01.01 

výstup 

Počet projektů na 
podporu MSP v 
oblasti ICT 

počet IS Ž/P 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Závazek projektů je 7. Lze konstatovat, že s ohledem na veliký zájem žadatelů o oblast 
podpory 3.3 bude hodnota indikátoru naplněna. 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+, k 6. 1. 2010 
Poznámka: 1) Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé programové období, proto 
je u plánovaných hodnot uvedeno N/A. Tato poznámka platí pro celou tabulku. 2) U indikátorů „Počet 
podpořených projektů“ je dosažená hodnota monitorována od stavu P5 Realizace projektu ukončena. Ve výročních 
zprávách za rok 2007 a 2008 byly tyto projekty metodicky počítány již od stavu P45 Projekt v realizaci. Tato 
poznámka platí pro celou výroční zprávu. 
 
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 3 (dále PO3) plyne, že: 
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• u indikátorů s jednotkou v % došlo k metodické úpravě tak, aby bylo možno cílovou 
hodnotu metodicky snáze spočítat; hodnota indikátoru bude přepočtena z absolutních 
hodnot; je průběžně zjišťována, 

• u ostatních indikátorů není problém s naplňováním cílových hodnot (ŘO se zaměří více 
např. na naplňování indikátoru Počet vytvořených pracovních míst ve výzkumu a 
vývoji, Počet podpořených nově založených MSP), 

• ŘO bude zvažovat navýšení cílových hodnot některých indikátorů.  

3.3.1.2 Kvalitativní analýza 
 
K 6. 1. 2010 se v PO3 uskutečnily (byly vyhlášeny a ukončeny) celkem dvě výzvy. Koncem 
roku 2009 byla vyhlášena třetí (v rámci OPPK 4. výzva) v rámci oblasti podpory 3.1. Tato 
výzva bude ukončena počátkem března 2010. V průběhu února-dubna 2010 ŘO plánuje 
vyhlásit další (v pořadí 5. výzvu) v oblasti podpory 3.3. Následující tabulka znázorňuje seznam 
výzev v PO3, počty a finanční částky předložených projektů a projektů, u nichž byla podepsána 
smlouva.  

 

Tabulka 25: vyhlášené a plánované výzvy v PO3 

Pořadí 
výzvy 

Datum 
zahájení 

Datum 
ukončení 

Prioritní 
osa/ 

oblast 
podpory 

Alokace na 
výzvu 
v EUR 

Podané žádosti o 
podporu 

Projekty 
s podepsanou 

smlouvou 
počet v EUR počet v EUR 

1. 9.1.2008 31.3.2008 3.1 30 303 030,3 39 34 001 486,9 5 4 154 678,9 
1. 9.1.2008 31.3.2008 3.2 3 471 287,9 9 3 354 095,6 3 1 718 556,4 
1. 9.1.2008 31.3.2008 3.3 4 423 609,8 84 12 669 126,2 30 4 338 434,0 
2. 14.1.2009 27.3.2009 3.1 39 772 727,3 47 89 562 503,5 6 10 751 321,2 
2. 14.1.2009 10.7.2009 3.2 2 651 515,2 13 4 136 707,9 0 0,0 
2. 14.1.2009 5.3.2009 3.3 5 681 818,2 116 17 156 886,9 29 4 388 874,1 

4. 16.12.2009 3.3.2010 3.1 15 151 515,2 - - - - 

5* Únor 2010 Duben 
2010 3.3 - - - - - 

Celkem 101 455 503,9 308 160 880 807 73 25 351 864,6 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: * jde o předpoklad. Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj 
podíl EU a ČR (tzn. podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. Ve sloupci „Projekty s podepsanou smlouvou“ jsou 
uvedeny data projektů, které prošly stavem P4 „Projekt schválen k financování“,  včetně nedokončených projektů 
po podpisu smlouvy. 
 
V PO3 předloženo: 

•  k 6. 1. 2010 308 projektů o objemu 160,88 mil. EUR (tj. převis nad alokací PO3 o 66, 
3%), z toho 86 projektů v oblasti podpory 3.1 o celkovém objemu dotace 123,56 mil. 
EUR,  22 projektů v oblasti podpory 3.2 o celkovém objemu dotace 7,49 mil. EUR a 
200 projektů v oblasti podpory 3.3 o celkovém objemu dotace 29,83 mil. EUR, 

• v roce 2009 bylo předloženo 176 projektů o objemu 110,85 mil. EUR, z toho 47 
projektů v oblasti podpory 3.1, 13 projektů v oblasti podpory 3.2 a 116 projektů 
v oblasti podpory 3.3.  
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V PO3 smlouvy podepsány: 
• k 6. 1. 2010 na 73 projektů o celkovém objemu 25,35 mil. EUR (tj. 26,21 % alokace 

PO3), z toho 11 projektů v oblasti podpory 3.1 o celkovém objemu dotace 14,91 mil. 
EUR, 3 projekty v oblasti podpory 3.2 o celkovém objemu dotace 1,72 mil. EUR a 59 
projektů v oblasti podpory 3.3 o celkovém objemu dotace 8,73 mil. EUR (z toho 2 
projekty nedokončeny/staženy po podpisu smlouvy), 

• v roce 2009 došlo k uzavření 35 smluv o objemu 15,14 mil. EUR, z toho 6 smluv 
v oblasti podpory 3.1, 0 smluv v oblasti podpory 3.2 a 29 smluv v oblasti podpory 3.3.  

V PO3 ukončeno:  
• k 6. 1. 2010 bylo ukončeno 25 projektů (z toho 19 ukončeno i finančně) o celkovém 

objemu 3,39 mil. EUR (tj. 3,50 % alokace PO3), z toho 2 projekty v oblasti podpory 
3.1 (1 ukončen fyzicky a 1 projekt jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu 
dotace 0,37 mil. EUR, 1 projekt v oblasti podpory 3.2 (ukončen fyzicky) o celkovém 
objemu dotace 0,026 mil. EUR a 22 projektů v oblasti podpory 3.3 (4 fyzicky, 18 
projektů jak fyzicky, tak i finančně) o celkovém objemu dotace 2,99 mil. EUR; 

• v roce 2009 došlo k nárůstu počtu finančně ukončených projektů o 16 (v roce 2008 
finančně ukončeny za celý program pouze 3 projekty v oblasti podpory 3.3). 

Ukončeny byly např. tyto projekty: Technologická vybavení pro vývoj  nových typů 
wolframových pseudoslitin na bázi W-Ni-Cu (3.1), Inovace francouzské berle (3.1), 
Rozšiřování a zvyšování kvality služeb poskytovaných ÚMČ Praha 13 (3.2), Inovativní 
zvukové studio vybavené zařízením pro zpracování zvuku filmů na bázi digitální technologie 
(3.3), Digitalizace rtg pracovišť Polikliniky Modřany (3.3), Inovace výroby v pekařské oblasti - 
společnost Pekařství Moravec (3.3), Komplexní technologická rekonstrukce a úprava dispozice 
stávajících podnikatelských prostor Steak Baru Kovárna a instalace televizního systému v 
GRAND hotelu Praha společnosti K.V.P. GASTRO c.z. (3.3), Modernizace a inovace vybavení 
zdravotnického zařízení společnosti DENTPRO s.r.o.(3.3). 
Z hlediska plnění hodnot indikátorů byla vytvořena plocha nových nebo modernizovaných 
kapacit vědy a výzkumu, laboratoře ve výši 624,7 m2 apod. 

Tabulka 26: Informace o finančním pokroku za rok 2009 v PO3 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 3 96,74 15,14 15,65 4,28 4,42 0,47 0,49 

Oblast podpory 3.1 62,74 10,75 17,13 0,73 1,16 0,03 0,05 

Oblast podpory 3.2 11,88 0,00 0,00 0,71 6,00 0,00 0,00 

Oblast podpory 3.3 22,11 4,39 19,86 2,84 12,84 0,44 1,99 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  za rok 2009,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO3 došlo v průběhu roku 2009 k nárůstu v objemu 
proplacených prostředků na 4,28 mil. EUR. Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo proplaceno 4,62 
mil. EUR. Rovněž v roce 2009 proběhla první certifikace vynaložených výdajů v oblastech 
podpory 3.1 a 3.2. Nuly uvedené ve sloupci Prostředky kryté smlouvou/dodatkem v tabulce č. 
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26 pro oblast podpory 3.2 vycházejí z toho, že s úspěšnými projekty z 2. výzvy nebyly do 
konce roku 2009 uzavřeny smlouvy. 

Tabulka 27: Kumulativní finanční pokrok k 6. 1. 2010 v PO3 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 3 96,74 25,35 26,21 4,62 4,78 0,47 0,49 

Oblast podpory 3.1 62,74 14,91 23,76 0,73 1,16 0,03 0,05 

Oblast podpory 3.2 11,88 1,72 14,47 0,71 6,00 0,00 0,00 

Oblast podpory 3.3 22,11 8,73 39,46 3,18 14,38 0,44 1,99 

Zdroj: Monit7+,  ŘO,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje. 
 
Graf 19: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 3 kumulativně 
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Zdroj: Monit7+, k 6. 1. 2010, použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
 
Souhrnně k PO3: 

• nasmlouvané prostředky pokrývají k 6. 1. 2010 ze 100 % alokaci roku 2007 a cca 97,2 
% alokace 2008 (viz následující graf), 

• k 6. 1. 2010 bylo v PO3 proplaceno celkem 4,78 % alokace PO3.  
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Graf 20: Pokrok na úrovni PO3 – uzavřené smlouvy v EUR  
 

Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 3. Prioritní osa v EUR
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uzavřené smlouvy 11 060 595,70 10 966 164,79
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Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: finanční údaje uvedené v grafu jsou za podíl EU. 
Tabulka 28: Úspěšnost projektů dle výzev v PO3 

Pořadí 
výzvy 

Prioritní 
osa/ oblast 

podpory 

Úspěšnost projektů - dle počtu 
projektů s podepsanou 

smlouvou 

Úspěšnost výzvy – dle objemu 
nasmlouvaných prostředků  k vyhlášené 

 alokaci výzvy oblasti podpory 

v % v % 

1. 3.1 12,8 13,7 

2. 3.1 12,8 27,0 

1. 3.2 33,3 49,5 

2. 3.2 0,0 0,0 

1. 3.3 35,7 98,1 

2. 3.3 25,0 77,2 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010 
Poznámka: úspěšnost projektů měřena jako podíl projektů, s nimiž byla uzavřena smlouva, ve vztahu k celkovému 
počtu předložených projektů. 
 
V PO3 bylo vyřazeno z 308 předložených projektů: 

• 27,6 % projektů na kontrolu formálních náležitostí,  
• 42,2 % projektů nedosáhlo minimální limitní bodové hranice nebo nebylo doporučeno 

k financování ZHMP,  
• 2,3 % projektů bylo staženo žadatelem (jen v oblasti podpory 3.2 a 3.3). 
 

Poměrně vysoké procento neúspěšných projektů je způsobeno zejména: vyřazením projektů z 
důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory (v oblasti 3.1), dále nekonzultováním 
projektových žádostí s příslušnými pracovníky ŘO, nekvalitně zpracovanými žádostmi, resp. 
informace v žádosti jsou mnohdy rozporuplné, neodpovídají statistickým údajům, jsou 
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nedostatečně podrobné a těžko ověřitelné, nedostatečně zpracovanou studií proveditelnosti 
projektu (především v oblasti prokázání nezbytné finanční udržitelnosti projektu). Důvody 
vyřazení jsou rozebrány rovněž v kapitole 2.3. 
Z hlediska typu žadatelů v oblasti podpory 3.1 a 3.2 byly nejčastějším žadatelem vysoké 
školy, Akademie věd ČR a podnikatelské subjekty (viz graf č. 21 a 22). V oblasti podpory 3.3 
byli malí a střední podnikatelé jediní možní žadatelé. 

 

Graf 21: Typy žadatelů v oblasti podpory 3.1  
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Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
 

Graf 22: Typy žadatelů v oblasti podpory 3.2  
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  Zdroj: ŘO OPPK, Monit7+, k 6. 1. 2010 
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Příklady projektů předložených do prioritní oblasti 3 
 
1) Modernizace a robotizace přístrojového vybavení ÚEB AV ČR pro molekulární 

biologii rostlin (oblast podpory 3.1) 

Registrační číslo projektu: CZ.2.16/3.1.00/21159 

Příjemce: ÚSTA EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i. 

Období realizace: 1. února 2009 – 28. února 2010 

Aktuální stav projektu:  projekt ukončen (věcně i finančně) 

Celkové výdaje: 13,44 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 13,44 mil. Kč 

Podpora EU: 10,28 mil. Kč 

Podpora SR: 907 tis. Kč 

Podpora KR: 907 tis. Kč 

Cíl projektu:   
 Možnost standardizovaným a robotizovaným způsobem dojít od intaktních 

biologických vzorků až k isolovanému a lokalizovanému genetickému materiálu a 
odpovídajícím bílkovinným produktům, a to u řady zkoumaných vzorků najednou – 
nahrazení manuální práce robotizovanou – snížení rutinních přístupů, efektivnější 
využití pracovní doby, 

 Zlepšení podmínek pro vědeckou činnost,  
 Zvýšení integrace se špičkovými domácími a zahraničními vědeckými zařízeními,  
 Možnost zapojení studentů do výzkumných aktivit, 
 Přispění k objasňování základních mechanismů regulace růstu a vývoje rostlin, zejména 

v oblasti kontroly buněčného cyklu a dělení, diferenciace a morfogeneze buněk; účinku 
fytohormonů atd., 

 Testování syntetických inhibitorů buněčného cyklu pro léčení nádorových onemocnění; 
exprese cizorodých proteinů a jejich vitro andorgenezí pro šlechtění obilovin a zlepšení 
kvality obilovin transgenozí. 

 
Popis aktivit projektu:  
 Vybavení ÚEB AV ČR, v.v.i. novým technologickým vybavením:  

a) Systém pro automatickou isolaci a analýzu nukleových kyselin. 
b) Systém pro in situ hybridizace a imunohistochemické analýzy.  
c) Systém pro automatizované proteomické analýzy. 

 Modernizace stávajícího vybavení a obslužnost laboratoří. 
 

Cílové skupiny projektu: vědecká obec, obyvatelstvo Prahy a ČR 
 
2) Název projektu: Modrý klíč – centrum vzdělávání pro zaměstnávání lidí s mentálním 

postižením (oblast podpory 3.2) 
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Registrační čílo projektu: CZ.2.16/3.2.00/21147 

Příjemce: Škola SPMP MODRÝ KLÍČ 

Období realizace: 1. ledna 2009 – 31. května 2010 

Celkové výdaje: 37,5 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 37,5 mil. Kč 

Podpora EU: 28,7 mil. Kč 

Podpora SR:  2,5 mil. Kč 

Podpora KR: 2,5 mil. Kč 

Cíl projektu:   

• Zlepšení nabídky služeb pro podporu podnikání pomocí školení, stáží zaměřených na 

rozvoj zaměstnávání lidí s mentálním postižením a zároveň zatraktivnění 

podnikatelského prostředí města prostřednictvím zpřístupnění pracovního trhu lidem 

s mentálním postižením. 

• Rekonstrukce, dostavění a vybavení objektů.  

• Využití know-how Školy SPMP Modrý klíč v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením a zavedení nové bezplatné služby pro podnikatele, nestátní neziskové 

organizace a orgány veřejné správy, jejímž předmětem budou školení a stáže zaměřené 

na problematiku zaměstnávání lidí s mentálním postižením.  

• Vytvoření minimálně 30 pracovních míst pro lidi s mentálním postižením. 

• Zřízení zácvikového pracoviště pro 20 klientů.  

Cílové skupiny projektu: podnikatelé, management a pracovníci firem, lidé s mentálním 

postižením, zaměstnanci Školy SPMP Modrý klíč, nestátní neziskové organizace, státní správa 

a samospráva, obyvatelé hl. m. Prahy 

 

3) Modernizace a inovace vybavení zdravotnického zařízení společnosti Dentpro, s. r. o. 
(oblast podpory 3.3) 

Období realizace: říjen 2008 – listopad 2009 

Aktuální stav projektu:  projekt fyzicky i finančně ukončen (proplaceno v roce 2010) 

Celkové výdaje: 6,70 mil. Kč 

Celkové způsobilé výdaje: 6,69 mil. Kč 

Podpora EU: 4,40 mil.Kč 
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Podpora SR: 388 tis. Kč 

Podpora KR: 388 tis. Kč 

Cíl projektu:   
 Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího inovačního 

potenciálu, 
 Rozšíření poskytovaných zdravotních služeb, 
 Vybavení stávajících ordinací moderní zdravotechnikou, 
 Rozšíření odborného personálu o čtyři zaměstnance. 
 

Popis aktivit projektu: Zamýšlený projekt Modernizace a inovace vybavení zdravotnického 
zařízení společnosti DENTPRO napomůže společnosti realizovat plán nákupu nového 
moderního stomatologického vybavení do stávajících tří pronajatých ordinací a dvou nových 
ordinací, které si společnost hodlá pronajmout. Projekt napomůže také k rozšíření odborného 
personálu o čtyři nové zaměstnance, dva doktory a dvě sestry, což přispěje ke zlepšení stavu 
nezaměstnanosti v této oblasti. Projekt bude zrealizován v nebytových prostorech v Praze 1, v 
památkové zóně. 
 
Cílové skupiny projektu: Široká klientela od dětských pacientů až po seniory, pacienti se 
závažnějšími zubními onemocněními, zákazníci z oblasti zubní kosmetiky. 
 

3.3.2  ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
K JEJICH ODSTRANĚNÍ 
Při provádění prioritní osy se neobjevily žádné závažné problémy s plněním cílů prioritní osy, 
čerpáním alokace, ani administrativního charakteru. 
V oblasti podpory 3.1 je zaznamenáno vysoké procento neúspěšných projektů, které jsou 
z velké části vyřazeny z důvodu nesouladu s pravidly veřejné podpory a z důvodu nekvalitně 
zpracovaných projektových žádostí. ŘO bude oblasti podpory 3.1 věnovat zvýšenou pozornost 
(viz. kap. 2.3). Malé procento proplacených prostředků je způsobeno zejména tím, že projekty 
jsou zahajovány až po schválení projektu, resp. po podpisu smlouvy a platby jsou poskytovány 
formou ex-post (na rozdíl od projektů v prioritní ose 1 a 2). 
Oblast podpory 3.2 vykazuje pomalé čerpání, které je způsobeno tím, že do konce roku 2009 
byly podepsány smlouvy pouze s projekty z 1. výzvy (projekty 2. výzvy schváleny na konci 
roku 2009) a zároveň malým zájmem ze strany žadatelů. Řídící orgán zaměří pozornost na tuto 
oblast podpory. 
Oblast podpory 3.3 je v porovnání s ostatními oblastmi podpory OPPK specifická tím, že 
vykazuje nejvyšší zájem ze strany žadatelů, jimiž jsou malí a střední podnikatelé. ŘO v 
rámci pomoci malým a středním podnikatelům využil protikrizového opatření ve formě 
„Českého přechodného rámce“ – podpora do 500 tis. EUR, které bude realizováno ve výzvách 
v roce 2010. 
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3.4 PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC 

3.4.1  DOSAŽENÝ POKROK A JEHO ANALÝZA 

3.4.1.1 Informace o věcném a finančním pokroku prioritní osy 
Tabulka 29: Informace o věcném pokroku prioritní osy 4 
Kód NČI 
Kód 
EU/Lisabon 
Typ 
indikátoru 

Název 
indikátoru 

Měrná 
jednotka Zdroj Hodnota 2007 2008 2009 

Cílová 
hodnot
a 2015 

Celkem 

48.01.00 

výsledek 

Počet 
podpořených 

projektů7 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 0 0 N/A 0 

Výchozí 0 0 0 N/A 0 
Plánovaná
8 N/A N/A N/A 10 10 

Komentář: Vzhledem ke konstrukci metodické definice indikátoru lze očekávat jeho naplňování až po 
ukončení projektu. Závazek tvoří 5 projektů. ŘO zváží změnu cílové hodnoty tohoto indikátoru. 

48.11.00 

výstup 

Počet 
uskutečněných 

školení 
seminářů, 

workshopů, 
konferencí a 

ostatní podobné 
aktivity 

% IS ŘO 

Dosažená 0 10 32 N/A 32 

Výchozí 0 0 10 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 15 15 

Komentář: Cílová hodnota indikátoru 481100 k 6. 1. 2010 již byla naplněna. ŘO zváží navýšení cílové 
hodnoty tohoto indikátoru. 

48.19.00 

výstup 

Počet 
proškolených 

osob 
počet IS ŘO 

Dosažená 0 250 757 N/A 757 

Výchozí 0 0 250 N/A 0 

Plánovaná N/A N/A N/A 1500* 1500 

Komentář: Dne 2. 12. 2009 schválil SMV navýšení cílové hodnoty tohoto indikátoru na 1500 proškolených 
osob. Původní hodnota byla 100. Indikátor je plněn bez rizika. 

Zdroj: ŘO OPPK, NČI, Monit7+, k 6. 1. 2010 

 
Z výše uvedené tabulky o věcném pokroku prioritní osy 4 (dále PO4) plyne, že: 

• u indikátoru 48.19.00 není problém s naplňováním cílových hodnot  
• ŘO bude zvažovat změnu cílových hodnot indikátorů (48.01.01, 48.11.00).  

 
                                                 
7 Jedná se o dílčí aktivity (seznam aktivit viz  tabulka č. 32 a 33) v rámci jednoho schváleného projektu TP na 

období 2008-2010.  
8 Operační program nemá definované plánované hodnoty ročně, ale na celé období. Platí pro celou tabulku. 
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3.4.1.2 Kvalitativní analýza  
V rámci PO4 k 6. 1. 2010 probíhala průběžná výzva.  Byl předložen a schválen 1 projekt 
„Technická pomoc OPPK na období 2008 – 2010“, který je složen z 5 aktivit v celkovém 
objemu 2,88 mil. EUR. K 6. 1. 2010 projekt nebyl ukončen.  

Tabulka 30: Informace o finančním pokroku v roce 2009 v PO4 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 4 7,78 0,00 0,00 0,77 9,90 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  za rok 2009,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. Ve sloupci „Proplacené 
prostředky příjemcům“ jsou uvedeny skutečně vyúčtované platby. 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje.  
 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v PO4 došlo v průběhu roku 2009 k nárůstu objemu 
proplacených prostředků na 0,77 mil. EUR. Kumulativně k 6. 1. 2010 bylo proplaceno 1,23 
mil. EUR. 

Tabulka 31: Kumulativní finanční pokrok k 6. 1. 2010 v PO4 

Operační 
program/oblast 

podpory 

Alokace 
2007 - 2013 

Prostředky kryté 
Smlouvou/dodatkem 

Proplacené prostředky 
příjemcům 

Certifikované prostředky 
předložené EK 

mil. EUR mil. EUR % mil. EUR % mil. EUR % 

a  b b/a c c/a d d/a 
Prioritní osa 4 7,78 2,88 37,1 1,23 15,81 0,00 0,00 

Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. Ve sloupci „proplacené 
prostředky celkem“ jsou uvedeny skutečně vyúčtované platby. 
Poznámka: Finanční údaje uvedené v tabulce jsou souhrnné veřejné finanční prostředky, tj podíl EU a ČR (tzn. 
podíl SR + HMP) bez vlastního zdroje.  
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Graf 23: Informace o finančním pokroku v OPPK v Prioritní ose 4 kumulativně 
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Zdroj: Monit7+,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
 
Souhrnně pokrok k PO4: 

• nasmlouvané prostředky pokrývají k 6. 1. 2010 ze 100 % alokace let 2007-2008 a cca 
71 % alokace 2009 (viz následující graf). 

k 6. 1. 2010 bylo v PO4 proplaceno celkem 15,81 % alokace PO4. 
 

Graf 24: Pokrok na úrovni prioritní osy 4 – uzavřené smlouvy  

Uzavřené smlouvy projektů vzhledem k alokaci OPPK - 4. Prioritní osa v EUR
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Zdroj: Monit7+,  ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR. 
Poznámka: finanční údaje uvedené v grafu jsou za podíl EU. 
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3.4.2 ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTERÉ SE OBJEVILY, A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
K JEJICH ODSTRANĚNÍ 

ŘO OPPK neidentifikoval žádné závažné problémy v realizaci prioritní osy 4.  
 

4. VELKÉ PROJEKTY  
V rámci realizace OPPK nebudou podpořeny tzv. velké projekty, tj. projekty s celkovými 
výdaji nad 50 milionů EUR. 
 

5. TECHNICKÁ POMOC  
Podle článku 46 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 lze ze strukturálních fondů EU financovat 
činnosti v rámci operačních programů týkající se řízení, monitorování, přípravy, hodnocení, 
informování a kontroly operačních programů.  
Pro OPPK byla pro programové období 2007–2013 v rámci technické pomoci alokována částka 
7,78 mil. EUR, což činí 2,81 % OPPK.  
 

5.1 PROJEKT TECHNICKÉ POMOCI 

V roce 2008 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy projekt „Technická pomoc OPPK na období 
2008 – 2010“. Předkladatelem projektu je Hlavní město Praha, odbor Fondů EU Magistrátu hl. 
m. Prahy.  
Cílem projektu je účelné a kvalitní zajištění realizace a kontroly procesů OPPK, maximalizace 
jejich kvality a dosažení odpovědného a účinného řízení OPPK. Délka realizace projektu je 3 
roky, byl zahájen 1. 1. 2008 a bude dokončen 31. 12. 2010. Následující tabulka znázorňuje 
detailní členění jednotlivých nákladů specifických aktivit: 

Tabulka 32: Rozpočet aktivit projektu  

Č. Název aktivity/dílčího projektu Rozpočet aktivity 
(v mil. EUR) 

1. Poradenství, expertizy, analýzy, evaluace, agenda Společného 
monitorovacího výboru, posuzování projektů, právní a ekonomické služby 

0,82 

2. Publicita programu, propagace, komunikace, technické zabezpečení 0,30 
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 řídícího orgánu OPPK 1,31 
Celkem 2,88 

Zdroj: ŘO OPPK,  k 6. 1. 2010,  použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
 
V roce 2009 byly v rámci projektu realizovány konkrétní aktivity uvedené v následující 
tabulce: 
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Tabulka 33: Realizované aktivity projektu v roce 2009 

Č. 
aktivity Popis realizace etapy/dílčí aktivity 

Výdaje na 
uvedené 

aktivity v roce 
2008  

Výdaje na 
uvedené 

aktivity v roce 
2009  

v EUR v EUR 

1. 
Tlumočení na SMV OPPK, občerstvení pro 
experty a na seminářích, expertní posudky a 
právní poradenství, analýzy 

89 984,06 180 470,32 

2. 

Inzerce OPPK v deníku Právo, Metro, MF Dnes, 
Lidové Noviny, Metropolitní expres, 24 Hodin, 
Marketing & Media a Neziskovky.cz, propagační 
předměty, propagační akce 

19 863,48 104 826,96    

3. 

MSSF-MONIT, MSSF-BENEFIT pro OPPK - 
základní provozní podpora, dále konzultace, 
správa a optimalizace systému,vedení 
elektronických šablon, služby a provoz www 
prezentací, provoz internetové domény 
www.oppk.cz 

70 458,17 49 288,72     

4. 
Výuka AJ pro zaměstnance, předplatné časopisu 
Moderní Obec, přenos know-how a výměna 
zkušeností 

53 265,46 38 492,16     

5. 

Měsíční mzdy systematizovaných pracovníků, 
pracovníků na DPČ a DPP na plný úvazek 
podílející se na zabezpečení a realizaci 
programového období OPPK 

234 857,69 392 243,47     

Celkem 468 428,86 765 321,63  

Zdroj: ŘO OPPK, použit měnový kurz ve výši 26,40 CZK/EUR 
 
V PO4 bylo v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 platbou ex-ante z jednoho schváleného 
projektu ve výši 2 885 606,1 EUR, proplaceno celkem 765 321,63 EUR.  
 
K největšímu navýšení došlo ve sledovaném období u realizovaných dílčích aktivit č.1 a č. 2 
(aktivita č.1 – Nákup služeb, poradenství, expertizy, expertní posudky, právní a ekonomické 
služby, posuzování projektů a u aktivity č.2 - Publicita, propagace, komunikace, technické 
zabezpečení). U první dílčí aktivity došlo k navýšení o 90 486,26 EUR, tj. o 50,14%. U druhé 
dílčí aktivity došlo k navýšení o 84 963,48 EUR, tj. o 81,1%. Naopak u aktivity č.3 (Instalace 
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a provoz IS) a aktivity č. 4 (Vzdělávání, organizace a technická podpora) došlo k mírnému 
poklesu. K 6. 1. 2010 bylo z celkové částky vyčerpáno přibližně 40 %. 
 

5.2 ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY 

ŘO OPPK zaměstnává 19,5 zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky) placených z  technické 
pomoci. Celkově se na implementaci programu podílí 27,4 zaměstnanců, z toho 21 
v odborech fondů EU a rozpočtu, 5 ve finančním útvaru a 1,4 v Pověřeném auditním subjektu. 
 

5.3 SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ  

Systém vzdělávání zaměstnanců ŘO je realizován v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o 
úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění a se 
zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění: 

- vstupní vzdělávání (§ 19 zák. č. 312/2002 Sb.), 
- průběžné vzdělávání dle plánu vzdělávání zaměstnanců MHMP (odborné + 

jazykové, distanční studium). 
Vzdělávání zaměstnanců ŘO bylo v roce 2009 zajišťováno v rámci PO4, prostřednictvím 
projektu č. 4 „Vzdělávání, organizace a technická podpora jednání pracovních skupin a 
komisí“. 
Pro vzdělávání zaměstnanců ŘO byly využívány i e-learningové kurzy financované z OP TP. 
 

5.4 STUDIE/METODIKY ŘO 

ŘO si v průběhu roku 2009 nechal zpracovat 3 následující analýzy/studie: 
• Analýza metodických pravidel řízení OPPK včetně analýzy procesu výběru projektu a 

zejména procesu jejich hodnocení, 
• Zhodnocení možností a aplikace IPRM v rámci OPPK se zapracováním dosavadních 

zkušeností s realizací IPRM v ostatních krajích ČR, 
• Studie k přípravě obsahového zaměření a určení přípustných příjemců podpory 

v rámci příští výzvy OPPK pro oblast podpory 3.3. 
 
V roce 2009 ŘO vydal nové verze následujících metodik OPPK: 

• Operační manuál, resp. jednotlivé kapitoly jako samostatné dokumenty (8 ks), 
• Pracovní postupy (10 ks), 
• Projektová příručka včetně příloh (2 + 15 ks). 
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6. INFORMOVÁNÍ A PUBLICITA  
V průběhu roku 2009 byly realizovány především ty aktivity informovanosti a publicity, jež 
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 
Evropské komisi ke schválení. Evropská komise 30. května zaslala ŘO zamítavé stanovisko, 
které odůvodnila požadavkem 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 od začátku roku 2009 celkem 11 
tiskových zpráv, které informovaly především o vyhlášení výzev a o výsledcích jejich 
realizace. Následně byly zpracovány podklady pro novináře, na jejichž 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 pokračovala do konce roku 2009. 
 
Inzeráty 
V souvislosti s vyhlášením všech výzev OPPK byly vytvořeny inzeráty informující 
potenciální žadatele o možnostech žádat o podporu. Tyto inzeráty byly následně publikovány 
v deníku Právo (2. výzva),  pražské příloze MF Dnes (3.výzva) a Deníku Metro (2., 3., 4. 
výzva). Dále byla zveřejněna inzerce OPPK v Katalogu investičních příležitostí v krajích, 
městech a obcích. V magazínu Start (příloha časopisu Metro) vyšel inzertní článek o čerpání z 
fondů EU v Praze, který propagoval oba programy.  
 
Publikace  
V průběhu roku 2009 byly vytištěny 2 druhy publikací a 2 typy letáků. Jednalo se o publikace 
JPD 2 v kostce (3 000 ks) a Průvodce Operačním programem Praha – Konkurenceschopnost 
(3 000 ks). Vyrobeny byly také informační letáky (OPPK 5 000 ks a společný leták OPPA a 
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OPPK 5 000 ks). Dále byl pro potřeby vytváření propagačních publikací o OPPK vytvořen 
zásobník tematických fotografií.  
 
V druhé polovině roku 2009 nechal Řídící orgán vyrobit 27 druhů reklamních a propagačních 
předmětů na prezentaci OPPK a 22 typů reklamních předmětů propagujících oba programy. 
Předměty jsou určeny zejména příjemcům a potenciálním žadatelům o podporu z fondů EU a 
také široké veřejnosti. Distribuce propagačních předmětů byla zahájena a bude dále 
pokračovat v následujícím roce na akcích pořádaných hl. m. Prahou pro potenciální žadatele, 
pro příjemce a také pro širokou veřejnost.  V rámci zakázky na reklamní a propagační 
předměty byly vyrobeny drobné upomínkové předměty typu mentolové bonbony, pastelky, 
šňůrky na klíče, tužky, propisky a hrnečky opatřené povinnou publicitou. Pro příjemce a 
žadatele byly vyrobeny bloky A5 a A4, deštníky, tašky na dokumenty, USB flash disky, 
papírové tašky apod. Všechny předměty byly vyrobeny v řádech stovek kusů a jejich 
distribuci řídí manažerka pro publicitu a programoví manažeři.  
 
Pravidelná výroční akce 
Akce (resp. její první část) proběhla 24. června 2009 v areálu Freestyle Park Modřany – 
Vltavanů 1, Praha 4 – Modřany, jehož výstavba byla financována z JPD 2 a OPPK. Smyslem 
akce bylo prezentovat novinářům, žadatelům a příjemcům z řad samosprávy (zástupci 
městských částí), zástupcům bank, ostatním poskytovatelům dotací a subjektům zapojeným 
do procesu čerpání fondů EU, jaké projekty je možné realizovat z unijních peněz na území hl. 
m. Prahy. Celkově 50 účastníků se mohlo seznámit s konkrétním projektem, který byl z 
evropských dotací financován. To jim poskytlo představu, jaký přínos vlastně příspěvky z EU 
pro českou metropoli mají. Samotný Freestyle Park Modřany byl atraktivním tématem pro 
novináře. Účastníci vyjádřili s akcí spokojenost a všichni zúčastnění novináři o události 
informovali v tisku. Velkým plusem byla účast televize Prima, která natočila reportáž do 
regionálních zpráv z hl. m. Prahy. 
 
Při této příležitosti bylo vyrobeno a vystaveno 6 nových roll-upů a dva informační stojany, 
které prezentují  úspěšné projekty financované z JPD 2, JPD 3 a OPPK a OPPA. 
 
Druhá část akce proběhla 26. září 2009 a jako místo akce byl zvolen opět Freestyle Park 
Modřany. Smyslem pokračování akce bylo seznámit tentokrát širokou veřejnost s tím, že jsou 
v Praze realizovány projekty financované z peněz EU, ze kterých mají Pražané bezprostřední 
užitek. Akce se konala při příležitosti sportovního závodu na in-line bruslích (Freestyle Park 
InLine Cross). Zacílení akce bylo tedy především na mladší publikum a rodiny s dětmi, které 
běžně s pojmem strukturální fondy do styku nepřijdou a ani se o tuto problematiku příliš 
nezajímají. 
 
V průběhu akce se v areálu zastavilo cca 1 500 lidí. Typické a úspěšné projekty byly 
prezentovány na velkoplošných panelech umístěných v areálu, na které moderátor během 
odpoledne průběžně upozorňoval. Projekty byly vystaveny přímo před vchodem do 
restaurace, kde si je prohlíželi i lidé, kteří se zastavili na občerstvení při sobotní procházce 
nebo výletu na kolech. Informační dopad akce se tedy neomezoval pouze na návštěvníky a 
účastníky závodu. 
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Ohlas na akci byl zaznamenán v médiích. Český rozhlas Regina nahrál s realizátory 
upoutávku na závod, pozvánka se objevila i na mnoha webových stránkách a v Listech hl. m. 
Prahy. V prostorách lodi, na které se nachází zázemí parku, byly navíc další měsíc vystaveny 
roll–upy s projekty.  
 
Seminář PPP (Public Private Partnership). 
Seminář se konal dne 15. června 2009 na Chvalské tvrzi ve spolupráci s odborem FEU 
MHMP (resp. OPPK) a Asociací PPP. Prezentována byla obecná problematika PPP, poté byla 
představena problematika realizace PPP projektu za přispění OPPK a na závěr byly 
konzultovány přímo konkrétní projekty.  
 

6.2 INTERNETOVÉ STRÁNKY 

Webové stránky byly do ostrého provozu spuštěny na začátku ledna 2008 před vyhlášením 
1. výzev v OPPA a OPPK. Očekávání pracovníků odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy 
pak naplnily zejména v širokém a masivním využívání interaktivního modulu webových 
stránek, jehož prostřednictvím se zájemci mohou zaregistrovat na semináře, zasílat 
pracovníkům odboru fondů EU projektové záměry, zadávat zveřejnění výběrových řízení, 
zakládat diskusní skupiny a získávat aktuální informace formou newsletterů. Od září 2008 
probíhala úprava jednotlivých funkcionalit s ohledem na potřeby registrovaných uživatelů, 
kteří využívají interaktivní modul. Součástí těchto úprav byl rovněž grafický audit, který měl 
za úkol zpřehlednit a uživatelsky zpříjemnit práci s webovými stránkami. Nový vizuální styl 
stránek byl nasazen 29. dubna 2009. 

Tabulka 34: Statistika využití webových stránek www.prahafondy.eu za rok 2009 

Měsíc Počet 
návštěv 

Počet unikátních 
návštěv 

Průměrný počet návštěv na 1 
návštěvníka 

Počet zobrazených 
stránek 

Leden 11 452 5 755 1,99 59 556 
Únor 12 833 5 704 2,25 66 238 
Březen 14 065 6 730 2,09 80 514 
Duben 14 744 6 383 2,31 82 091 
Květen 15 272 6 742 2,27 84 462 
Červen 14 308 6 126 2,34 81 817 
Červenec 11 522 4 900 2,35 56 524 
Srpen 8 059 3 887 2,07 36 928 
Září 7 472 3 905 1,91 34 837 
Říjen 9 885 5 125 1,93 45 110 
Listopad 8 375 4 448 1,88 39 904 
Prosinec 9 885 4 816 2,05 49 056 
Celkem 137 872 64 521 2,12 717 037 
Zdroj: statistika ŘO OPPK 
 

Na webových stránkách www.oppk.cz, sekce Projekty, byly a jsou průběžně zveřejňovány 
aktuality týkající se programu, včetně seznamu příjemců v členění: název projektu, registrační 
číslo, žadatel, oblast podpory, výše schválené podpory, stručný popis projektu. 

http://www.prahafondy.eu/�
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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 možnostech čerpání z OPPK 
a rovněž představeny příklady úspěšných projektů z předcházejícího programového období. 
Celkem bylo za rok 2009 uskutečněno 19 seminářů - z toho 14 pro příjemce nebo žadatele a 5 
pro pracovníky ŘO. Celkem bylo proškoleno 419 osob - z toho 368 bylo příjemců/žadatelů a 
51 pracovníci ŘO. 
Semináře byly dvojího typu: seminář „Příprava projektů“ a seminář „Jak vyplnit webovou 
žádost Benefit7“. Semináře, týkající se přípravy projektů, byly tématicky rozdělené dle 
prioritních os. Po schválení projektů Zastupitelstvem hl.m.Prahy proběhly workshopy určené 
výhradně pro úspěšné příjemce. V rámci semináře se účastníci seznámili zejména 
s problematikou hlášení změn v projektu, zajištění publicity, náležitosti týkající se 
monitorovacích zpráv, vyplňování žádostí o platbu, dodržování pravidel při zadávacím řízení 
na dodavatele apod. Dále byly pro žadatele uskutečněny semináře o pravidlech veřejné 
podpory. 
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6.4 KONZULTACE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ 

V průběhu celého roku 2009 probíhaly konzultace projektových záměrů s veřejností, ať již 
osobní, písemnou nebo telefonickou formou. Zástupci oddělení, kteří administrují projekty 
OPPK, absolvovali cca 390 osobních konzultací projektových záměrů s potenciálními 
žadateli. Dotazy se týkaly nejčastěji termínu výzev pro předkládání projektových žádostí a 
dále specifických problémů jako např. veřejné podpory, způsobilosti výdajů, souladu 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 35: Monitorovací indikátory Komunikačního plánu za OPPK k 6. 1. 2010 
kumulativně 

Nástroj 
komunikace Výstupový indikátor Dosažená 

hodnota Z toho OPPK Plánovaná 
hodnota 

On-line 
komunikace 

Počet databází 2 1 2 
Počet publikovaných 
článků 245 N/A 200 
Počet publikovaných 
dokumentů 121 N/A 10 

Přímá 
komunikace 

Počet zorganizovaných 
seminářů a školení 95 24 70 
Počet konzultovaných 
žádostí o podporu 1639 580 1500 

Mediální 
komunikace 

Počet inzerátů 10 6 14 
Počet vytvořených 
billboardů a plakátů 12 8 7 
Počet vydaných tiskových 
zpráv 29 16 28 
Počet uspořádaných 
konferencí (a akcí pro 
širokou veřejnost)1 32 x 14 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet typů vyrobených 
propagačních předmětů a 
letáků 84 31 20 

Publikační 
činnost 

Počet vydaných 
informačních brožur 6 2 4 
Počet vydaných příruček 
či manuálů 2 1 4 
Počet vydaných zpráv a 
studií 0 0 4 

On-line 
komunikace 

Počet přístupů na stránky 244 7822 x 400 000 
Počet registrovaných 
uživatelů 2 9352 x 600 

Počet stažení dokumentů3 N N 3 000 
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Nástroj 
komunikace Výstupový indikátor Dosažená 

hodnota Z toho OPPK Plánovaná 
hodnota 

Přímá 
komunikace 

Počet účastníků 3 484 655 1 400 
Míra úspěšnosti 
konzultovaných žádostí 
v rámci výběrového 
procesu 58% 31% 50% 

Mediální 
komunikace 

Počet zveřejnění inzerátů 25 11 70 
Počet instalování 
billboardů a plakátů na 
veřejných místech 31 14 70 

Počet publikovaných textů 
s tématem OPPA/OPPK 640 346 500 

Počet účastníků tiskových 
konferencí z řad mediální 
veřejnosti1 202 x 70 

Propagační 
předměty a 
informační 
letáky 

Počet distribuovaných 
propagačních předmětů a 
letáků 4 190 1980 7000 

Publikační 
činnost 

Počet distribuovaných 
informačních brožur 1 557 650 1400 
Počet distribuovaných 
příruček či manuálů 0 0 1500 
Počet distribuovaných 
zpráv a studií 0 0 200 

Zdroj: statistiky ŘO 
Poznámky: 1 ŘO samostatně tiskové konference nepořádá, problematika fondů, výzvy, prezentace úspěšných 
projektů atd. probíhá v rámci tiskových zpráv, které distribuuje PR agentura a Mediacentrum MHMP. Fondy 
jsou také prezentovány na tiskových konferencích, které jsou pořádány po zasedáních Rady hl. m. Prahy a 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde se schvalování projektů a vyhlašování výzev projednává 
2 Uvedené hodnoty jsou společnou hodnotou  za OPPA a OPPK. 
3 Tento údaj nelze z technických důvodů sledovat 
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7. REJSTŘÍK DŮLEŽITÝCH DOKUMENTŮ  
 

7.1 DOKUMENTY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ 

- SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ. 

- STRATEGICKÉ OBECNÉ ZÁSADY SPOLEČENSTVÍ (vydané Evropskou komisí 
6. 10. 2006). 

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení Nařízení (ES) 
č. 1783/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1081/2006 ze dne 
5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení Nařízení (ES) č. 1784/1999.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1082/2006 ze dne 
5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS).  

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

- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 
a Fondu soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj.  

- INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: Monitoring and 
Evaluation Indicators, Working Document No 2, European Commission, August 2006.  

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1888/2005 ze dne 26. 
října 2005, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, 
Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii mění nařízení 
(ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek 
(NUTS) 

 

7.2 DOKUMENTY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

- Metodické pokyny a metodiky vydané Ministerstvem pro místní rozvoj jako hlavním 
koordinátorem přípravy programového období 2007-2013.  

- Národní strategický referenční rámec pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007-2013, červenec 2007.   
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7.3 OSTATNÍ DOKUMENTY 

- Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 
fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-
2013 v aktuálním znění, Ministerstvo financí.  

- Národní lisabonský program 2005-2008 (Národní program reforem ČR): 
http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=19758; Rev. 2007-11-29.  

- Zpráva o plnění národního lisabonského programu 2005-2008 (Národního programu 
reforem ČR): http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp/CZ_nrp_cs.pdf; Rev. 2007-11-
29.  

- Strategický plán hl. m. Prahy (schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/3 ze 
dne 25. května 2000). 

- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

- Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. září 2007 o zavedení Klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE),  
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  
Rev. 2008-01-28.  

- Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) - systematická část,  
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  
Rev. 2008-01-28.  

- Metodická příručka k NACE, Rev. 2 (CZ-NACE),  
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),  
Rev. 2008-01-28.  

- Převodník NACE Rev. 1.1 (OKEČ - první 4 místa) - NACE Rev. 2 (CZ-NACE - první 4 
místa), 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace),             
Rev. 2008-01-28. 

- Klasifikace vzdělávacích programů: Uživatelská příručka pro zavádění ISCED 97 v 
zemích OECD, Vydání 1999: http://www.uiv.cz/clanek/102/432.  

- Národní zpráva o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování na léta 2006-2008, 
ČR, MPSV, 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 560 ze dne 17. května 2006.  

- Usnesení vlády ČR č. 829 ze dne 3. července 2006.  
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SEZNAM ZKRATEK  
 

Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

AO Auditní orgán 

ATEM Ateliér ekologických modelů 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí  

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

ES Evropská Společenství 

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj / European Regional Development Fund 

ESF Evropský sociální fond / European Social Fund 

EUR euro, €  

FEU MHMP Odbor fondů Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy 

FS Fond soudržnosti 

HMP Hlavní město Praha 

IA Oddělení interního auditu 

ICT Informační a komunikační technologie  

IOP Integrovaný operační program 

IS Informační systém 

JPD 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha na 
období 2004 - 2006 

JPD 3 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 

MČ Městská část 

MF Ministerstvo financí  

MHMP Magistrát hl. m. Prahy 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSC2007 Monitorovací systém Central 
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Zkratka / anglický 
ekvivalent (je-li užíván) Vysvětlení zkratky / anglický ekvivalent (je-li užíván) 

MSP Malé a střední firmy 

Národní zdroje Zdroje zahrnující podíl SR a HMP 

NČI Národní číselník indikátorů 

NOM - MMR Národní orgán pro koordinaci 

NNO Nestátní nezisková organizace 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NRP Národní rozvojový plán 

NUTS Územní statistická jednotka (Nomenclature des Unites Territoriales 
Statistiques) 

OP Operační program 

OP D Operační program Doprava  

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

OPPA Operační program Praha Adaptabilita  

OP PI Operační program Průmysl a inovace 

OPPK Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP TP Operační program Technická pomoc 

OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj pro inovace  

OP ŽP Operační program Životní prostředí  

PAS Pověřený auditní subjekt 

PCO Platební a certifikační orgán 

ROP Regionální operační program  

ŘO Řídící orgán 

SF Strukturální fondy 

SMV Společný monitorovací výbor OPPA a OPPK 

SR Státní rozpočet 

TP Technická pomoc 

ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

VaV Výzkum a vývoj 

Výroční zpráva Výroční zpráva OPPK 

ZHMP Zastupitelstvo hl. m. Prahy 
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