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1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu v roce 2020 

Zpráva o plnění evaluačního plánu OP PPR (ZoP EP OP PPR) vyhodnocuje plnění evaluačního plánu OP 
PPR v období od 3. 10. 2019 do 2. 10. 2020. Ve sledovaném období došlo ke dvěma úpravám evaluačního 
plánu – 19. 11. 2019 a 13. 5. 2020. Cílem obou těchto revizí bylo přidání nových evaluačních aktivit do 
harmonogramu a aktualizace informací u stávajících evaluačních aktivit. 

 
Na přelomu roku 2019 a 2020 došlo k ukončení realizace dvou evaluací, a to: 

o Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5 
o Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4 

 
Předmětem Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5 bylo vyhodnocení 
nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů 
vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty indikátoru 6 00 00 
Celkový počet účastníků v PO5. Se zhotovitelem BDO Advisory s.r.o. byla dne 20. 5. 2019 podepsána 
smlouva o dílo. Ve sledovaném období byla odevzdána finální verze závěrečné zprávy. Z šetření vyplynulo, 
že některé cílové hodnoty indikátorů nebyly dobře nastaveny. Výstupy z evaluace se staly podkladem pro 
revizi č. 5 Programového dokumentu OP PPR. 
Předmětem Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 a PO4 bylo vyhodnocení 
nastavení indikátorové soustavy PO2 a PO4 na základě zhodnocení účelnosti a relevantnosti nastavení 
cílových hodnot indikátorů. Zakázka byla rozdělena na 2 části/etapy dle PO. Se zhotovitelem 1. části  
(tj. PO2) PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo dne 19. 7. 2019 
a se zhotovitelem 2. části (tj. PO4) BDO Advisory s.r.o. pak byla smlouva o dílo podepsána dne 5. 8. 2019. 
Ve sledovaném období byly odevzdány finální verze závěrečných zpráv za obě etapy. Z šetření vyplynulo, 
že některé cílové hodnoty indikátorů nebyly dobře nastaveny, z toho důvodu docházelo k nenaplňování, či 
naopak přeplňování stanovených milníků. Výstupy z evaluace se staly podkladem pro revizi č. 5 
Programového dokumentu OP PPR. 
 
Dále ve sledovaném období pokračovala realizace Evaluace komunikační strategie a informačních a 
komunikačních opatření OP PPR, jejímž předmětem je posouzení efektivity informačních a propagačních 
opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Tato 
evaluace je součástí veřejné zakázky “Komunikační kampaň Operačního programu Praha - pól růstu ČR”. 
Se zhotovitelem 2C analytics, s.r.o. byla podepsána smlouva o dílo dne 24. 4. 2019. Ve sledovaném období 
došlo dle harmonogramu k realizaci 4 etap dotazníkového šetření mezi veřejností, 3 skupinových diskuzí s 
odborníky a 25 hloubkových rozhovorů s příjemci a byla vypracována Druhá průběžná zpráva, která je 
aktuálně připomínkována. 
 
Na jaře 2020 byla vyhlášena Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na žáky s odlišným 
mateřských jazykem v rámci SC 4.2 OP PPR, jejímž předmětem je posouzení přínosů inkluzivních aktivit 
na vybraném vzorku ukončených projektů z výzvy č. 28 a projektů v realizaci z výzvy č. 54 v PO 4. Evaluace 
je rozdělena na dvě etapy dle zkoumaných výzev. Smlouva o dílo se zhotovitelem Instrategy Consulting, 
s.r.o. byla podepsána dne 3. 9. 2020. Ve sledovaném období došlo k úvodním setkáním s dodavatelem. 
Návrh vstupní zprávy bude předložen začátkem října 2020. 
  
V září 2020 byla vyhlášena Evaluace aktivit v rámci specifického cíle 1.2 OP PPR se zaměřením na 
podnikatelské inkubátory, jejímž předmětem je vyhodnotit přínos aktivit podpořených v rámci SC 1.2 
zaměřených na podporu malých a středních podniků na vzorku čtyř podpořených projektů podnikatelských 
inkubátorů. K ukončení příjmu nabídek dojde v polovině října. 

 
Tabulka 1 Vyhodnocení plnění evaluačního plánu na úrovni etap 

Kód 

etapy 
Název etapy 

Stav 

etapy 

Datum 

plánovaného / 

skutečného 

zahájení realizace 

Datum 

plánovaného / 

skutečného 

ukončení realizace 

07.002.01 Evaluace komunikační strategie a informačních  
a komunikačních opatření OP PPR 

v realizaci 24. 04. 2019 30. 04. 2022 
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Kód 

etapy 
Název etapy 

Stav 

etapy 

Datum 

plánovaného / 

skutečného 

zahájení realizace 

Datum 

plánovaného / 

skutečného 

ukončení realizace 

07.007.01 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů 
v PO3 a PO5 

ukončeno 20. 05. 2019 04. 12. 2019 

07.008.01 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů 
v PO2 

ukončeno 16. 07. 2019 05. 12. 2019 

07.008.02 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů 
v PO4 

ukončeno 05. 08. 2019 03. 01. 2020 

07.009.01 Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na 
žáky s odlišným mateřských jazykem v rámci SC 4.2 OP 
PPR – výzva č. 28 

v realizaci 03. 09. 2020 31. 07. 2021 

07.009.02 Ad hoc evaluace - Evaluace aktivit se zaměřením na 
žáky s odlišným mateřských jazykem v rámci SC 4.2 OP 
PPR – výzva č. 54 

v realizaci 03. 09. 2020 31. 07. 2022 

07.010.01 Ad hoc evaluace – Evaluace aktivit v rámci SC 1.2 OP 
PPR se zaměřením na podnikatelské inkubátory  

vyhlášeno 01. 12. 2020 01. 10. 2021 
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2 Přehled ukončených evaluací 

Doporučení z jednotlivých evaluací OP PPR, včetně úkolů a stavu jejich plnění, jsou evidována v MS2014+. Stavy plnění úkolů jsou průběžně aktualizovány. 
Se závěry evaluací včetně doporučení, která z nich plynou, jsou seznamováni členové pracovní skupiny pro evaluace OP PPR a členové Monitorovacího výboru OP PPR. Závěry 
a doporučení jsou obsaženy i ve zveřejněných evaluačních výstupech na webových stránkách OP PPR. 

 
V hodnoceném období ZoP OP PPR se ŘO OP PPR dále soustředil na plnění úkolů, které vzešly z doporučení z Druhé průběžné evaluace Operačního programu Praha - pól 
růstu ČR. Celkem bylo obdrženo 9 doporučení, z toho 8 bylo označeno jako relevantní a 1 jako nerelevantní. Aktuálně jsou splněny úkoly ze 4 doporučení, jeden úkol týkající se 
administrace projektů je v realizaci a 2 úkoly související se závěrečnou evaluací OP PPR jsou v přípravě. Úkol z jednoho doporučení byl po konzultaci s MPSV zrušen vzhledem 
k nemožnosti ho realizovat. Splnění všech úkol vzešlých z doporučení v této evaluaci se očekává v průběhu roku 2021. 

 
Z první průběžné zprávy k Evaluaci komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR vyplynula celkem tři doporučení, která ŘO OP PPR označil za 
relevantní. Úkoly vyplývající z doporučení budou realizovány v rámci zadávání zakázek na publicitu. Komunikační kampaň pro zajištění publicity OP PPR a propagace úspěšných 
projektů z OP PPR, kde budou reflektovány doporučení z průběžných výstupů této evaluace, započne v lednu/únoru 2021. 
 
Ve sledovaném období došlo k vypracování úkolů vzešlých z doporučení z ukončených evaluací nastavení cílových hodnot indikátorů. Většina úkolů byla splněna vypracováním 
revize č. 5 Programového dokumentu OP PPR a jejím schválením Evropskou komisí dne 10. 6. 2020. Jeden úkol z Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 
zůstává odložen a jeho splnění, popř. zrušení bude záviset na dalším vývoji plnění indikátoru 3 49 00. Celkem šlo o: 

 Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5: 7 doporučení z toho 6 relevantních a 1 nerelevantní, celkem 7 úkolů (6 splněno, 1 zrušen) 

 Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2: 4 doporučení z toho 3 relevantní a 1 nerelevantní, celkem 5 úkolů (3 splněny, 1 zrušen, 1 odložen) 

 Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO4: 5 doporučení z toho 3 relevantní a 2 nerelevantní, celkem 3 úkoly (2 splněny, 1 je neaktuální) 
 

 
Tabulka 2 Přehled ukončených evaluací 
 

Kód etapy Název etapy Stav etapy 
Datum skutečného 

zahájení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

07.003.01 Druhá průběžná evaluace OP PPR ukončeno 03. 07. 2018 24. 06. 2019 

Předmět etapy - popis 

Cílem evaluace bylo: 
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 posouzení příspěvku OP PPR ve vazbě na plnění jednotlivých specifických cílů a posouzení jejich relevance (ne všechny specifické cíle byly hodnoceny výsledkově vzhledem k absenci výsledků v době hodnocení). 
Evaluace posoudila účelnost, účinnost a efekty na úrovni jednotlivých investičních priorit a specifických cílů, též ve vztahu k TZ, relevantním strategiím a DoP, včetně příspěvku intervencí ERDF i ESF k dosahování 
těchto cílů (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013,čl. 56, odst. 3).  

 posouzení horizontálních témat (rovných příležitostí a nediskriminace a udržitelného rozvoje), v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) č. 1303/2013 čl. 7 a 8). Zvláštní zaměření bylo na změnu klimatu.  

 procesní hodnocení implementace OP PPR 
 

Evaluace se stala podkladem pro zprávu o pokroku na úrovni DoP (Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, čl. 52, odst. 1)) předkládané EK do 31. 12. 2019. 

 

Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.003.
01.01 

V době provádění evaluace byl 
ukončen malý počet projektů  
a to zejména u prioritní osy 3. 
Bylo by proto žádoucí 
hodnocení příspěvku OP PPR  
k řešení identifikovaných 
společenských problémů zajistit 
i po ukončení všech 
realizovaných projektů, a to u 
všech hodnocených prioritních 
os (s ohledem na vypovídací 
schopnost dosud vypočteného 
příspěvku k řešení 
identifikovaných společenských 
potřeb).   

07.003.01.0
1.01 

Příspěvek OP PPR 
k řešení 
identifikovaných 
společenských 
problémů hodnotit 
znovu  
i po ukončení 
realizace všech 
podpořených 
projektů. 

jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.003.01.
01.01.01 

Zařazení posouzení 
příspěvku OP PPR k 
řešení identifikovaných 
společenských problémů 
do plánované Souhrnné 
závěrečné evaluace OP 
PPR. Do hodnocení 
nebudou zahrnuty 
všechny ukončené 
projekty, jelikož v době 
realizace Souhrnné 
závěrečné evaluace OP 
PPR nebude ještě 
ukončena realizace 
všech podpořených 
projektů. Žádná další 
evaluace již plánována 
není vzhledem k tomu, 
že HMP nebude mít v 
dalším programovém 
období vlastní OP. 

OŘKP 31.12.2022 v přípravě Příprava zadávací 
dokumentace na Souhrnnou 
závěrečnou evaluaci OP PPR 
je plánována na 1-2Q 2021. 

07.003.
01.02 

Aktuálně jsou projekty ve SC 1.1 
a SC 1.2 v realizaci a lze tak ve 
vazbě na Národní RIS3  
a Regionální inovační strategii 
hl. m. Prahy analyzovat pouze 
jejich tematické zaměření. 
Projekty jsou dlouhodobějšího 
charakteru. Míru jejich příspěvku 
tak bude možné vyhodnotit 
nejdříve v roce 2020. 

07.003.01.0
2.01 

Komplexně 
analyzovat 
příspěvek projektů 
v PO 1 k 
naplňování 
Národní RIS3 
strategie  
a Regionální 
inovační strategie 
hl. m. Prahy až po 
ukončení realizace 
všech těchto 
projektů. 

jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.003.01.
02.01.01 

Zařazení komplexní 
analýzy příspěvku 
projektů v PO 1 k 
naplňování Národní 
RIS3 strategie a 
Regionální inovační 
strategie hl. m. Prahy do 
plánované Souhrnné 
závěrečné evaluace OP 
PPR. Do hodnocení 
nebudou zahrnuty 
všechny ukončené 
projekty, jelikož v době 
realizace Souhrnné 

OŘKP 31.12.2022 v přípravě Příprava zadávací 
dokumentace na Souhrnnou 
závěrečnou evaluaci OP PPR 
je plánována na 1-2Q 2021. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

závěrečné evaluace OP 
PPR nebude ještě 
ukončena realizace 
všech podpořených 
projektů. Žádná další 
evaluace již plánována 
není vzhledem k tomu, 
že HMP nebude mít v 
dalším programovém 
období vlastní OP. 

07.003.
01.03 

Semináře a workshopy pro 
podporu příjemců by měly být 
zaměřeny na předávání 
praktických informací k 
dokladování ZoR a ŽoP i 
opakovaně během realizace 
projektů tak, aby i sami příjemci 
mohli jejich prostřednictvím 
sdílet zkušenosti a získávat 
odpovědi na své dotazy. Jejich 
cílem by přitom mělo být dále 
snižovat chybovost při 
zpracovávání ZoR a ŽoP. 
Konkrétně by bylo vhodné 
workshopy pořádat před 
předkládáním ZoR a ŽoP a 
zaměřit je jednak na problémy, s 
nimiž se příjemci potýkali při 
zpracování a překládání 
předchozích ZoR a ŽoP, a 
zároveň na diskusi aktuálních 
otázek, které si v souladu s 
přípravou dalších ZoR a ŽoP v 
daném období příjemci kladou. 
Workshopy pojaté tímto 
způsobem by totiž mohly mít 
pozitivní dopad v oblasti 
prevence chyb  
v předkládaných ZoR  
a ŽoP. 

07.003.01.0
3.01 

Poskytovat 
podporu 
příjemcům 
prostřednictvím 
seminářů  
a workshopů  
k zajištění 
dostatečné 
informovanosti  
k dokladování ZoR 
a ŽoP kontinuálně. 

jiné urgentní relevantní (R) 07.003.01.
03.01.01 

Semináře a workshopy k 
ZoR a ŽoP pořádat před 
předkládáním ZoR a ŽoP 
a zaměřit je jednak na 
problémy, s nimiž se 
příjemci potýkali při 
zpracování a překládání 
předchozích ZoR a ŽoP, 
a zároveň na diskusi 
aktuálních otázek, které 
si v souladu s přípravou 
dalších ZoR a ŽoP v 
daném období příjemci 
kladou. 

OFŘK 31.12.2019 Zrealizov
áno / 
splněno 

Semináře pro příjemce probíhají 
po schválení v ZHMP, resp. před 
zpracováním ZoR/ŽoP (většinou 
min. 2 termíny). Současně byly 
uspořádány 3 semináře týkající 
se výběrových řízení zejména s 
ohledem na předchozí zjištění ve 
výběrových řízení. Příjemci ale 
bohužel málo využívají možnosti 
účasti seminářů, přestože jsou 
zváni jak formou aktualit na 
webových stránkách tak 
zasíláním interních depeší a též 
telefonicky. Vzhledem k malému 
zájmů neplánuje ŘO rozšířit počet 
seminářů. Semináře jsou 
koncipovány tak, aby příjemce 
nejen získal ucelené informace k 
ZoR a ŽoP, ale značná pozornost 
je věnována i častým chybám a 
diskuzím nad tématy od příjemců. 
Vedle seminářů též příjemci 
využívají možnost individuálních 
konzultací. 

07.003.
01.04 

Sdílení informací  
a předávání zkušeností  
z realizace/administrace 
projektů postavených na 
jednotkových nákladech 

07.003.01.0
4.01 

V případě, že se 
při administraci 
projektů 
založených na 
jednotkových 

jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.003.01.
04.01.01 

Sledovat výskyt 
problémů ve vykazování 
příjemců u projektů v 
režimu jednotkových 
nákladů a v případě, že 

OFŘK 31.12.2020 v realizaci K projektům s jednotkovými 
náklady proběhly semináře 
před podáním žádosti o 
podporu realizované 
projektovým oddělením a také 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

podporovat napříč 
implementační strukturou (např. 
prostřednictvím workshopů pro 
příjemce). Na těchto 
workshopech by pak bylo 
možné sdílet dobrou i špatnou 
praxi  
a vzájemně se učit z chyb dříve 
realizovaných projektů.  
Konkrétně v oblasti 
jednotkových nákladů jsou u 
jiných OP již výrazně větší 
zkušenosti s možnými 
pochybeními  
z jejich administrace; 
zprostředkování těchto 
informací i pro příjemce OP 
PPR by proto mohlo být velkým 
přínosem.   

nákladech budou 
vyskytovat ve 
vykazování 
příjemců 
opakované 
problémy, 
podporovat sdílení 
informací a 
předávání 
zkušeností z 
realizace/administr
ace projektů 
postavených na 
jednotkových 
nákladech napříč 
implementační 
strukturou (např. 
prostřednictvím 
workshopů pro 
příjemce).  

se budou vyskytovat 
opakované problémy, 
budou realizovány 
specializované 
workshopy pro příjemce. 

2 semináře před podání 
ZoR/ŽoP realizované 
oddělením finančního řízení a 
kontrol. Na semináři k 
ZoR/ŽoP byly příjemci 
seznámeni jak předkládat a 
zpracovávat ZoR/ŽoP a 
upozorněni na časté chyby. 
Na semináři také proběhla 
aktivní a intenzivní diskuze k 
jednotlivým jednotkám ze 
strany příjemců. Dále z 
důvodu častých pochybení 
byla všem příjemcům projektů 
se zjednodušeným 
vykazováním zaslána interní 
depeše s upozorněním na 
správné vykazování jednotky 
zaměřené na stáž. Vedle 
seminářů též probíhají 
individuální konzultace s 
příjemci. Nově ŘO připravuje 
v roce 2020 seminář určený 
pro příjemce,kteří čerpají 
dotaci v rámci jednotkových 
projektů a to z důvodu častých 
chyb v rámci 28. výzvy. 
Seminář bude zaměřen 
zejména na věcnou stránku a 
bude určen nejen pro 
příjemce, kteří zahajují 
projekty, ale i pro probíhající 
projekty. 

07.003.
01.05 

Dlouhá doba administrace ZoR 
a ŽoP na straně ŘO i příjemců. 
Jako jedna z možností se jeví 
rozložení termínů předkládání 
ZoR a ŽoP  
v čase. Vhodné se toto opatření 
jeví např. u projektů 
postavených na jednotkových 
nákladech, kde je realizováno 
ve stejné době větší množství 
projektů. Zároveň by bylo 
vhodné toto opatření zavést u 

07.003.01.0
5.01 

 

Harmonogramy 
předkládaných 
ZoR a ŽoP 
stanovovat tak, 
aby nedocházelo 
ke kumulaci 
předkládaných 
zpráv v jednom 
termínu. 

jiné urgentní relevantní (R) 07.003.01.
05.01.01 

Harmonogramy 
předkládaných ZoR a 
ŽoP stanovovat tak, aby 
nedocházelo ke 
kumulaci předkládaných 
zpráv v jednom termínu. 

OFŘK / 
odd. 
projektů 

31.12.2020 Zrealizov
áno/splně
no 

 

V rámci ex-ante j ŘO 
doporučuje žadatelům změny 
harmonogramu předkládání 
ZoR. Nicméně většina 
projektů je vázána na chod 
příslušné organizace (školy, 
školní rok), na konec výzev 
(velké investiční projekty), 
apod. a ze strany 
žadatelů/příjemců není ochota 
harmonogram měnit. V 
realizační fázi by pak změna 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

všech výzev, u nichž se 
očekává překládání ZoR a ŽoP 
ve stejném termínu od více než 
např. 10 příjemců na jednoho 
zaměstnance ŘO odpovědného 
za jejich kontrolu a schvalování.  
(pozn. přesný maximální počet 
ZoR či ŽoP připadajících na 
jednoho zaměstnance ŘO by 
měl být stanoven i se 
zohledněním specifik projektů 
realizovaných  
v rámci jednotlivých PO, resp. 
se zohledněním dosavadních 
zkušeností dotčených 
zaměstnanců ŘO, tj. v různých 
PO se může maximálně 
přípustný počet ZoR či ŽoP i 
lišit). 

harmonogramů byla 
kontraproduktivní. Způsobilo 
to zvýšení administrace s 
Žádostí o změnu a zvýšený 
počet celkových ZoR na 
projektech. 
Ke změně harmonogramů v 
realizaci dochází u velkých 
projektů z důvodu plnění 
milníku n+3, při potížích 
příjemce s financováním 
projektu, nebo při potížích v 
době realizace a následném 
prodloužení konce realizace 
projektu. Současně byla dne 
10. prosince 2019 vydána 
metodická úprava o 
prodloužení sledovaného 
období na 10 měsíců u 49. a 
54 výzvě v rámci specifického 
cíle 4.2.  

07.003.
01.06 

Dodržení vlastních postupů v 
organizaci může některým 
typům příjemců znemožnit 
upravit ZoR či ŽoP  
v prvně stanoveném termínu.  
Např. u MČ bylo zjištěno, že 
lhůty do 5 dnů mohou 
komplikovat jejich situaci, neboť 
s ohledem na dodržení vlastních 
postupů v rámci úřadu je 
nerealistické lhůtu stihnout. V 
dané situaci musí MČ žádat  
o prodloužení lhůty, čemuž by 
mohlo být předejito v případě, 
že již prvně stanovená lhůta 
bude reflektovat specifika tohoto 
typu příjemců. 

07.003.01.0
6.01 

Stanovit lhůty pro 
reakce příjemců na 
připomínky k 
předloženým ZoR 
a ŽoP tak, aby 
všechny typy 
příjemců byly 
reálně s ohledem 
na své schvalovací 
procesy schopny 
tyto termíny 
dodržet. 

Úprava 
programové 
dokumentace 
(PPŽP, 
programový 
dokument 
atd.) 

urgentní relevantní (R) 07.003.01.
06.01.01 

Doporučit FM stanovení 
lhůt pro reakce příjemců 
na připomínky k 
předloženým ZoR a ŽoP 
v souladu s PP 07 a s 
ohledem na typy 
příjemců a složitost 
náprav. 

OŘKP 1.8.2019 Zrealizov
áno / 
splněno 

FM bylo na pravidelné metodické 
schůzce doporučeno s ohledem 
na typy příjemců a složitost 
náprav stanovovat adekvátní 
lhůty pro reakce příjemců na 
připomínky k ZoR/ŽoP, a to v 
souladu s PP 07, který stanovuje 
flexibilitu při vracení  ZoR a ŽoP 
příjemcům ("Pokud je výsledkem 
kontroly ZoR projektu s ŽoP 
zjištění pochybení, byť pouze 
v jedné z nich, jsou vráceny 
k přepracování či doplnění obě 
dvě. Při stanovení lhůty pro 
odstranění nedostatků (zpravidla 
do 7 pracovních dní), bere FM 
ohled na charakter 
identifikovaných nedostatků a 
složitost jejich nápravy."). FM tak 
mohou stanovit lhůtu delší, než 
zmíněných 7 pracovních dní. 

07.003.
01.07 

Nižší povědomí o nabízených 
možnostech intervencí  
z OP PPR u škol (dotazníkové 

07.003.01.0
7.01 

Cíleně oslovovat 
školy, které dosud 
nepodaly žádost  

Výzvy 
(vyhlášení, 
cílení) 

krátkodobý nerelevantní 
(NR) 

- - - - - Odbor školství, mládeže, 
sportu  
a volného času 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

šetření ve vazbě na SC 4.1, ale i 
např. u pedagogických 
pracovníků (identifikace vazby 
aktivit na OP PPR)  
Z šetření vyplynulo, že relativně 
významný podíl potenciálních 
žadatelů o podporu z řad škol 
neměl k dispozici vůbec 
informace o zaměření jim 
určených výzev. Osloveny by 
přitom tyto školy mohly být např. 
krátkým letáčkem či i e-mailovou 
zprávou zaslanou adresně ze 
strany ŘO. Konkrétně by bylo 
vhodné oslovovat nejen ředitele 
škol, ale např. i jeho zástupce 
pro první a druhý stupeň. 

o podporu, s 
informacemi  
o zaměření nově 
připravovaných 
výzev. 

prostřednictvím našeho 
oddělení aktivně  
a dostatečně informuje nejen 
školy a školská zařízení 
zřizovaná HMP, ale i veřejné 
mateřské a základní školy 
prostřednictvím odborů 
školství MČ Praha 1 až 22, a 
také všechny školy jiných 
zřizovatelů evidovaných ve 
školském rejstříku na území 
hl. m. Prahy. Školy 
mj.dostávají emailem  
tzv. občasník k projektovým 
výzvám vždy v návaznosti na 
vyhlašování výzev, cca, se 
jedná min. o 3 občasníky 
ročně. ŘO OP PPR navíc 
informuje o výzvách na 
setkání ředitelů škol a 
starostů MČ. 

07.003.
01.08 

Řada proškolených 
pedagogických pracovníků není 
schopna identifikovat, z jakého 
zdroje byly hrazeny aktivity, jichž 
se účastnili. 
Větší zviditelnění OP PPR by 
bylo možné zajistit např. 
zajištěním jednotných plakátů 
OP PPR, které by mohly být pro 
projekty obsahující vzdělávací 
aktivity pro cílové skupiny 
zajištěny přímo z prostředků 
technické pomoci programu. Pro 
příjemce by tím byl vytvořen 
vyšší komfort při zajišťování 
povinné publicity a pro cílové 
skupiny by se mohla zvýšit 
pravděpodobnost, že při 
opakované návštěvě různých 
vzdělávacích aktivit 
podpořených OP PPR 
zaznamenají, že právě tento 
program k jejich účast na 
vzdělávací aktivitě přispěl.   

07.003.01.0
8.01 

Zviditelnit ještě 
více OP PPR u 
cílových skupin 
realizovaných 
projektů. 

jiné jiné relevantní (R) 07.003.01
.08.01.01 

Zviditelnit ještě více OP 
PPR u cílových skupin 
realizovaných projektů 
skrze komunikační 
kampaň OP PPR a 
zároveň upozorněním 
příjemců na povinnost 
dodržovat pravidla 
povinné publicity (logolink 
OP PPR, plakáty apod.). 

Manažerk
a publicity 
/ OŘKP 

31.12.2019 zrealizov
áno/splně
no 

Nezávisle na evaluaci bylo 
dne 13.4.2018 vyhlášeno 
zadávací řízení na VŘ 
"Komunikační kampaň 
Operačního programu Praha - 
pól růstu ČR", jejímž hlavním 
cílem je zviditelnění OP PPR. 
Smlouvy s dodavateli 
jednotlivých částí VŘ byly 
podepsány v průběhu dubna 
2019. Ve druhé polovině roku 
2019 byla zrealizována 
komunikační kampaň 
OP PPR, proběhly kampaně v 
MHD, tisku, vlakových 
nádražích, na webech a také 
informační kampaně v rámci 
pořádaných akcí pro 
veřejnost. Dle průběžných 
zpráv z evaluace 
komunikačních aktivit se 
povědomí široké veřejnosti o 
OP PPR zvedlo o 49% (ze 2% 
v prvním sběru dat před 
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Závěry Doporučení Úkoly 
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závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

spuštěním kampaně na 51% v 
08/2020). 
 
OŘKF upozorňuje příjemce v 
rámci prováděných kontrol na 
povinnost dodržování povinné 
publicity, kdy např. veškeré 
materiály musí obsahovat 
jednotný logolink OP PPR 
atp., a také na povinnost 
informovat o operačním 
programu zapojené osoby, 
aby věděli z jakého OP byly 
prostředky poskytnuty. Tím by 
mělo být zajištěno, že 
proškolení pedagogičtí 
pracovníci budou schopni 
identifikovat, z jakého zdroje 
byly hrazeny aktivity, kterých 
se účastnili.  

07.003.
01.09 

K dispozici pro šetření cílové 
skupiny pedagogických 
pracovníků byly kontakty pouze 
na 406 podpořených pedagogů 
(celkem jich ve 41 projektech 
bylo podpořeno 2 600). 
Zejména u pedagogických 
pracovníků bylo ověřeno, že tyto 
údaje často  
v projektové dokumentaci chybí. 
Jsou však podstatné nejen pro 
účely evaluace, ale i pro možnou 
průběžnou či následnou kontrolu 
realizovaných aktivit ze strany 
poskytovatele podpory. Jejich 
systematické sbírání by proto 
měla být zajištěno  
v rámci každého podpořeného 
projektu. Tyto údaje by měly být 
sbírány přímo ze strany příjemců 
podpory na základě 
vysloveného dobrovolného 
souhlasu účastníků 
vzdělávacích akcí s poskytnutím 
těchto dat. 

07.003.01.0
9.01 

Zajistit 
systematický sběr 
kontaktních údajů 
(telefonních 
spojení  
a e-mailů) 
podpořených 
cílových skupin 
realizovaných 
projektů. 

Úprava 
programové 
dokumentace 
(PPŽP, 
programový 
dokument 
atd.) 

jiné relevantní (R) 07.003.01
.09.01.01 

Aktualizovat přílohu č. 6 
PpŽP a zároveň formulář 
karty účastníka ve smyslu 
doplnění povinnosti 
příjemce u indikátoru 6 00 
00 vykazovaném v IS 
ESF2014+ (vztahujících 
se k cílové skupině 
pedagogických 
pracovníků) vyplňovat 
všechna pole. 

OŘKP 31.12.2019 zrušeno V rámci přípravy aktualizace 
přílohy č. 6 PpŽP a formuláře 
karty účastníka ve smyslu 
doplnění povinnosti 
vyplňování kontaktních údajů 
u indikátoru 6 00 00 
vykazovaném v IS ESF2014+ 
pro PO4 (platí pro CS 
pedagogické pracovníky), bylo 
osloveno MPSV, které je 
garantem IS ESF2014+. Dle 
vyjádření MPSV není však 
tato úprava aktuálně možná a 
s ohledem na 3E tuto úpravu v 
IS ESF2014+ nedoporučují. 
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Kód etapy Název etapy Stav etapy 
Datum skutečného 

zahájení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

07.007.01 Ad hoc evaluace – Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO3 a PO5 ukončeno 20. 05. 2019 04. 12. 2019 

Předmět etapy - popis 

Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO3 na základě zhodnocení účelnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu, a dále vyhodnocení reálnosti nastavení cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 Celkový počet účastníků v PO5. 

 

Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.007.
01.01 

Indikátor 6 75 10: Kapacita 
služeb a sociální práce má 
stanovenou cílovou hodnotu ve 
výši 5 088. Tato hodnota 
převyšuje zjištěnou potřebnost 
vybraných sociálních služeb, od 
kterých je odvozena. Stanovená 
cílová hodnota indikátoru 
vychází z chybného předpokladu 
o potřebnosti příslušných služeb, 
a proto je nadhodnocena. 

07.007.01.0
1.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru je na 
základě účelnosti 
(zejména identifikované 
potřebnosti sociálních 
služeb) doporučena 
úprava cílové hodnoty 
indikátoru na nejvýše 
4 774. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý nerelevantní 
(NR) 

- - - - - ŘO provedl přepočet hodnot a 
na základě sečtení výchozí 
hodnoty a hodnoty aktuálních 
závazků ze zasmluvněných 
projektů (k 31.12.2019) došel 
k závěru, že indikátor 
naplňuje. Zároveň je v 
procesu ještě jedna výzva, 
která bude mít vliv na 
naplnění tohoto indikátoru. Z 
těchto důvodů se ŘO rozhodl 
ponechat cílovou hodnotu pro 
rok 2023 v původní výši 5 088. 
 

07.007.
01.02 

Indikátor 5 53 20: Průměrný 
počet osob využívající sociální 
bydlení má stanovenou cílovou 
hodnotu ve výši 391. Způsob 
stanovení cílové hodnoty 
indikátoru vychází z 
nesprávných předpokladů, 
konkrétně nereflektuje současné 
znalosti o potřebnosti služby 
chráněné bydlení (od které je 
cílová hodnota racionálně 
odvozena za situace, kdy 
neexistuje uznávaná definice 
nebo statisticky podložený 

07.007.01.0
2.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru je na 
základě účelnosti 
dopočteno a doporučeno 
snížení cílové hodnoty 
indikátoru na nejvýše 
351. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.007.01.02.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 5 53 20 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31. 12. 
2020 

Zrealizováno / 
splněno 

V rámci revize č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR byl indikátor ponížen  na 
hodnotu 281. Revize byla 
schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

koncept sociálního bydlení), a 
proto je cílová hodnota 
nadhodnocena. Na základě 
průběžného vývoje lze usuzovat 
na směřování k výraznému 
nenaplnění cílové hodnoty 
indikátoru. 

07.007.
01.03 
 

5 54 01: Počet podpořených 
zázemí pro služby a sociální 
práci má stanovenou cílovou 
hodnotu ve výši 112. Tato 
hodnota byla nastavena na 
základě několika nesprávných 
předpokladů (struktura zázemí 
uvažovaných sociálních služeb, 
neočekávaný vývoj cen 
stavebních prací), je nereálná a 
zřejmě neúčelná. Potenciál 
dosažení cílové hodnoty je 
zásadně omezen reáliemi, které 
nemůže řídící orgán ovlivnit. 
Byla identifikována vazba na 
indikátor 5 52 01 (částečná 
zastupitelnost pro sociální 
začleňování) umožňující 
přesunutí části cílové hodnoty v 
rozsahu do 35 z indikátoru 5 54 
01 na indikátor 5 52 01. 

07.007.01.0
3.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru je s 
odkazem na nárůst cen 
stavebních prací a 
stavebních děl 
doporučeno snížení 
cílové hodnoty indikátoru 
na nejvýše 100. 
Podmíněně realizací 
možného přesunu části 
cílové hodnoty do 
indikátoru 5 52 01 (Počet 
podpořených zařízení v 
rámci komunitních a 
integračních aktivit), je 
doporučeno další snížení 
cílové hodnoty indikátoru 
5 54 01 na nejvýše 65. V 
důsledku a podmíněně 
realizací tohoto 
doporučení je 
doporučeno navýšení 
cílové hodnoty indikátoru 
5 52 01 ve stejném 
rozsahu, ze 42  na 
celkovou cílovou hodnotu 
ve výši do 77. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 
 

07.007.01.03.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 5 54 01 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31. 12. 
2020 

Zrealizováno / 
splněno 

V rámci revize č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR byl indikátor 
ponížen  na hodnotu 31. Revize 
byla schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 

07.007.01.03.
01.02 

Zvýšit hodnotu 
indikátoru 5 52 01 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31. 12. 
2020 

zrušeno ŘO provedl přepočet plnění 
cílových hodnot indikátoru na 
základě aktuálnějších dat 
(závazky ze zasmluvněných 
projektů k 31.12.2019) a došel k 
závěru, že indikátor 5 52 01 není 
vzhledem k výraznému 
nenaplňování možné navýšit. 

07.007.
01.04 

Indikátor 5 54 05: Počet 
podpořených nových zázemí pro 
služby a sociální práci má 
stanovenou cílovou hodnotu ve 
výši 22. Tato hodnota byla 
nastavena na základě několika 
nesprávných předpokladů 
(struktura zázemí uvažovaných 
sociálních služeb, neočekávaný 
vývoj cen stavebních prací),  Lze 

07.007.01.0
4.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru a 
skutečnosti, že se jedná o 
podmnožinu indikátoru 
5 54 01, je s odkazem na 
nárůst cen stavebních 
prací a stavebních děl 
obdobným způsobem 
doporučeno snížení 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 
 

 

07.007.01.04.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 5 54 05 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31.12.202
0 

Zrealizováno 
/splněno 

V rámci revize č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR byl indikátor ponížen  na 
hodnotu 14. Revize byla 
schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

usuzovat na směřování k 
výraznému nenaplnění cílové 
hodnoty indikátoru. Zároveň je 
cílová hodnota indikátoru 
nereálná a její naplnění zřejmě 
neúčelné. 

cílové hodnoty indikátoru 
na nejvýše 19. 

07.007.
01.05 

Indikátor 5 53 01: Počet 
podpořených bytů pro sociální 
bydlení má stanovenou cílovou 
hodnotu ve výši 137. Způsob 
stanovení cílové hodnoty 
indikátoru vychází z 
nesprávných předpokladů, 
konkrétně nereflektuje současné 
znalosti o potřebnosti služby 
chráněné bydlení (od které je 
cílová hodnota racionálně 
odvozena za situace, kdy 
neexistuje uznávaná definice 
nebo statisticky podložený 
koncept sociálního bydlení), a 
proto je cílová hodnota 
nadhodnocena. Na základě 
průběžného vývoje lze usuzovat 
na směřování k výraznému 
nenaplnění cílové hodnoty 
indikátoru. 

07.007.01.05.0
1 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru je na 
základě účelnosti 
dopočteno a doporučeno 
snížení cílové hodnoty 
indikátoru na 98. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 
 

07.007.01.05.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 5 53 01 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31.12.2020 Zrealizováno / 
splněno 

ŘO provedl přepočet hodnot 
na základě aktuálnějších dat 
(závazky ze zasmluvněných 
projektů k 31.12.2019) a došel 
k odlišným hodnotám - tj. 
snížení indikátoru až na 29. 
Toto ponížení bylo 
zapracováno v rámci revize 
č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR. Revize 
byla schválena Evropskou 
komisí dne 10. 6. 2020. 

07.007.
01.06 

Indikátor 5 53 05: Počet 
podpořených nových bytů pro 
sociální bydlení má stanovenou 
cílovou hodnotu ve výši 86. 
Způsob stanovení cílové 
hodnoty indikátoru vychází z 
nesprávných předpokladů, 
konkrétně nereflektuje současné 
znalosti o potřebnosti služby 
chráněné bydlení (od které je 
cílová hodnota racionálně 
odvozena za situace, kdy 
neexistuje uznávaná definice 
nebo statisticky podložený 
koncept sociálního bydlení), a 
proto je cílová hodnota 
nadhodnocena. Na základě 
průběžného vývoje lze usuzovat 

07.007.01.0
6.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti cílové 
hodnoty indikátoru je na 
základě účelnosti 
dopočteno a doporučeno 
snížení cílové hodnoty 
indikátoru na 47. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.007.01.06.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 5 53 05 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31. 12. 
2020 

zrealizováno/s
plněno 

ŘO provedl přepočet hodnot na 
základě aktuálnějších dat 
(závazky ze zasmluvněných 
projektů k 31.12.2019) a došel k 
odlišným hodnotám - tj. snížení 
indikátoru na 29. 
Toto ponížení bylo zapracováno v 
rámci revize č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR. Revize byla 
schválena Evropskou komisí dne 
10. 6. 2020. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

na směřování k výraznému 
nenaplnění cílové hodnoty 
indikátoru. 

07.007.
01.07 

Indikátor 6 00 00 pro PO 3: 
Celkový počet účastníků má 
stanovenou cílovou hodnotu ve 
výši 26 500. Cílová hodnota 
indikátoru byla stanovena na 
základě chybného předpokladu 
o využitelnosti zkušeností z 
OPPA. Dále v době stanovení 
cílové hodnoty indikátoru zřejmě 
nebylo uvažováno se 
skutečností, že do něj nebudou 
započítávány nezletilé osoby a 
nebyly známy podmínky 
bagatelní podpory. Na základě 
průběžného vývoje lze usuzovat 
na směřování k výraznému 
nenaplnění cílové hodnoty 
indikátoru. Cílová hodnota 
indikátoru se jeví nereálnou a 
neúčelnou. 

07.007.01.0
7.01 

Z důvodu zjištěné 
nereálnosti a neúčelnosti 
cílové hodnoty indikátoru 
je identifikována potřeba 
jejího snížení. V 
návaznosti na způsob 
stanovení a započítávání 
do indikátoru 6 70 10 
(Využívání podpořených 
služeb) je doporučeno 
snížení cílové hodnoty 
indikátoru 6 00 00 na 
19 875. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.007.01.07.
01.01 

Snížit hodnotu 
indikátoru 6 00 00 
prostřednictvím 
revize 
programového 
dokumentu OP 
PPR. 

OŘKP 31.12. 
2020 

zrealizováno/s
plněno 

ŘO provedl přepočet hodnot na 
základě aktuálnějších dat 
(závazky ze zasmluvněných 
projektů k 31.12.2019) a došel k 
odlišným hodnotám - tj. snížení 
indikátoru na 12 344. 
Toto ponížení bylo zapracováno v 
rámci revize č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR. Revize byla 
schválena Evropskou komisí dne 
10. 6. 2020. 
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Kód etapy Název etapy Stav etapy 
Datum skutečného 

zahájení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

07.008.01 Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO2 ukončeno 16. 07. 2019 05. 12. 2019 

Předmět etapy - popis 

Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO2 na základě zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu. 

 

Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporuč
ení 

Doporučení Typ 
Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.008.
01.01 

Zařazení nového indikátoru 
výstupu do indikátorové 
soustavy SC 2.1: Snížené 
plnění cílové hodnoty 
indikátoru výstupu 3 27 00 
Snížení roční spotřeby 
primární energie ve veřejných 
budovách, lze částečně 
nahradit zvýšeným plněním 
indikátoru 32 802 Snížení 
roční spotřeby primární 
energie v zařízeních pro 
dopravní infrastrukturu, jelikož 
z obsahového/věcného 
hlediska se jedná pouze o 
substituci resp. výměnu zdrojů 
úspory primární energie. 

07.008.01
.01.01 

Při přípravě programu a 
tvorbě intervenční logiky u 
SC 2.1 došlo k chybnému 
výběru indikátorů a byl 
opomenut indikátor 32 802 
Snížení roční spotřeby 
primární energie v 
zařízeních pro dopravní 
infrastrukturu, který je 
naplňován dvěma aktivitami 
SC 2.1. V aktivitě 2.1.3 
bude ještě další 
nedočerpání původně 
plánovaných prostředků v 
rámci ex-ante posouzení 
schválených projektů, výše 
podpořených projektů je 
předpokládána v částce 530 
mil. Kč, tedy relativně malé 
procento celkové alokace 
SC i po snížení alokace o 
celou výkonnostní rezervu 
PO2. V případě, že již 
nebude vypsána další 
výzva, což je 
pravděpodobné, stala by se 
v rámci SC 2.1 dominantní 
aktivita 2.1.1. Indikátor 
32700 by zůstal nenaplněn 
(na úrovni 20,3 %), ale nově 
zařazený obdobný indikátor 
32802 snížení primární 

jiné dlouhodobý relevantní( R) 07.008.01.
01.01.01 

Zavést indikátor 32802 
Snížení roční spotřeby 
primární energie v 
zařízeních pro dopravní 
infrastrukturu jako hlavní 
indikátor prostřednictvím 
revize programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31. 12. 
2020 

Zrealizov
áno / 
splněno 

V rámci revize Č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR bylo schváleno zavedení 
indikátoru 3 28 02 ve výši 
6523,67 MWh/rok jako 
hlavního indikátoru v PO2 a 
zároveň jeho zařazení do 
indikátorů výkonnostního 
rámce. Revize byla schválena 
Evropskou komisí dne 10. 6. 
2020. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporuč
ení 

Doporučení Typ 
Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

energie v zařízeních pro 
dopravní infrastrukturu tento 
původní milník 32700 de 
facto svým plněním 
nahrazuje - nyní 
zasmluvněno cca 6 709 
MWh/ročně, tj 6 709 077 
KWh/ročně (tedy v podstatě 
původní hodnota úspor 
energie v 32700, jen 
naplněno jinou 54 aktivitou). 
Naplnění původní cílové 
hodnoty by v tomto případě 
bylo 123,7 %. Aktivita 2.1.3 
by se stala minoritní 
aktivitou. Zbývající alokaci 
ve výši cca 227 mil Kč by 
bylo vhodné přesunout do 
DPP hl. m. Prahy (aktivity 
2.1.1). 

07.008.
01.02 

Dojednání úpravy cílové 
hodnoty indikátoru 34901 
Počet objektů nově 
využívajících OZE: Cílová 
hodnota indikátoru 34901 
Počet objektů nově 
využívajících OZE je v 
současné době naplněna na 
12 % a již pravděpodobně s 
ohledem na absorpční 
kapacitu a stav 
připravovaných projektů příliš 
navýšen nebude. 

07.008.01
.02.01 

Je nutné zvážit, že je 
výrazně přeplněn indikátor 
34900 Počet podpořených 
objektů (226,7 %), z toho 
důvodu se nabízí jako 
řešení snížení cílové 
hodnoty u indikátoru 34901 
a navýšení cílové hodnoty 
indikátoru 34900. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý Relevantní 
(R) 

07.008.01.
02.01.01 

Snížit hodnotu indikátoru 
3 49 01 prostřednictvím 
revize programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2020 zrealizov
áno/splně
no 

V rámci revize č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR byl indikátor ponížen  na 
hodnotu 4. Revize byla 
schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 

07.008.01.
02.01.02 

Navýšit hodnotu 
indikátoru 3 49 00 
prostřednictvím revise 
programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2021 jiný ŘO provedl při přípravě revize 
č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR přepočet 
plnění cílových hodnot 
indikátoru na základě 
aktuálnějších dat (závazky ze 
zasmluvněných projektů k 
31.12.2019). U indikátoru 3 49 
00 došlo ke konci roku 2019 k 
dosažení cca 33% cílové 
hodnoty. Pokud by opravdu 
došlo k naplnění všech 
zasmluvněných hodnot, bude 
indikátor přeplněn. ŘO se s 
ohledem na relativně brzkou 
fázi realizace doposud 
zasmluvněných projektů a 
jistou míru rizikovosti 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporuč
ení 

Doporučení Typ 
Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

některých z nich rozhodl 
indikátor 3 49 00 prozatím 
neupravovat, s tím, že bude-li 
v pozdějším stupni 
implementace indikátor 
skutečně zásadně přeplňován, 
navrhne ŘO jeho další úpravu. 

07.008.
01.03 

Snížení indikátorů v oblasti 
inteligentních budov (3 27 00, 
3 49 01 a 3 25 00) a reálné 
navýšení indikátorů v oblasti 
veřejné dopravy (3 60 10) a 
zavedení indikátoru 3 28 02: 
Cílová hodnota indikátorů 3 27 
00 Snížení roční spotřeby 
primární energie ve veřejných 
budovách je v současné době 
naplněna na 20,3 %. Cílová 
hodnota indikátoru 3 49 01 
Počet objektů nově využívající 
OZE je v současné době 
naplněna na 12,0 % a u 
indikátoru 3 25 00 Energeticky 
vztažná plocha 
zrenovovaných budov je 
naplněna na 31,7 % (viz 
kapitola 3.4.1). Je nutné vzít v 
potaz, že indikátor 3 60 10 
Odhadované roční snížení 
emisí skleníkových plynů je 
splněn v současné době v 
rámci uzavřených smluv nebo 
schválených projektů ze 
75,4 %, tzn., že je možné 
počítat s navýšením jeho 
cílové hodnoty. 

07.008.01
.03.01 

Je nutné zvážit, že 
indikátory 3 27 00 Snížení 
roční spotřeby primární 
energie ve veřejných 
budovách, 3 49 01 Počet 
objektů nově využívající 
OZE, 3 25 00 Energeticky 
vztažná plocha 
zrenovovaných budov jsou 
naplněny z méně než jedné 
třetiny. Z toho důvodu se 
nabízí jako řešení snížení 
jejich cílové hodnoty a 
navýšení cílové hodnoty 
indikátoru 3 60 10 
Odhadované roční snížení 
emisí skleníkových plynů. 
Zároveň by byl zařazen 
opomenutý indikátor 3 28 
02 Snížení roční spotřeby 
primární energie v 
zařízeních pro dopravní 
infrastrukturu, který je 
naplňován dvěma aktivitami 
SC 2.1. 

Změna 
hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.008.01.
03.01.01 

Snížit hodnotu indikátorů 
3 27 00, 3 49 01 a 3 25 
00 prostřednictvím revize 
programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2020 Zrealizov
áno / 
splněno 

V rámci revize č. 5 Programového 
dokumentu OP PPR byl indikátor 
3 27 00 ponížen na hodotu 1 317 
059, indikátor 3 49 01 ponížen  
na hodnotu 4 a indikátor 3 25 00 
byl ponížen na hodnotu 15 784. 
Revize byla schválena Evropskou 
komisí dne 10. 6. 2020. 

07.008.01.
03.01.02 

Zvýšit hodnotu indikátoru 
3 60 10 prostřednictvím 
revize programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2020 zrušeno ŘO provedl přepočet plnění 
cílových hodnot indikátoru na 
základě aktuálnějších dat 
(závazky ze zasmluvněných 
projektů k 31.12.2019) a došel k 
závěru, že indikátor 3 60 10 není 
vzhledem k aktuálně 
zasmluvněným závazkům (cca 
75,3 %) vhodné navýšit. Dle 
propočtů ŘO indikátor nebude 
přeplněn. 
 

07.008.
01.04 

Možnost nové výzvy v aktivitě 
2.1.3: Cílová hodnota 
indikátoru 32500 Energeticky 
vztažná plocha 
zrenovovaných budov je 
naplněna pouze z 32 %. Ve 
výzvě 30 bylo předloženo 
celkem 12 projektů a z toho 
byly schváleny jen 4 projekty. 

07.008.01
.04.01 

Byly identifikovány chyby při 
přípravě operačního 
programu i při jeho 
implementaci, které byly 
způsobené podceněním 
investičních nákladů na m2 
EVP. Ve výzvě č. 12 bylo 
hodnotící kritérium č. 2 
nastaveno na hodnotu 10 

Výzvy 
(vyhlášen
í, cílení) 

dlouhodobý nerelevantní 
(NR) 

- - - - - Nová výzva není plánována, 
zbylá alokace v aktivitě 2.1.3 
byla přesunuta do výzvy č. 33 
(aktivita 2.1.1) 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporuč
ení 

Doporučení Typ 
Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

Zbývající projekty byly 
zamítnuty z důvodu 
ekonomické neefektivity. V 
případě úpravy neschválených 
projektů z výzvy 30 a snížení 
jejich investičních nákladů na 
m2 EVP je možné je znovu 
podat v nové výzvě. Je nutné 
zohlednit, že příprava těchto 
projektů trvala žadatelům 
několik let a hlavní město 
Praha si nechalo zpracovat 
čtyři vyhledávací studie k 
vytipování vhodných budov. 

tis. Kč/m2 EVP a ve výzvě 
č. 30 bylo toto kritérium 
nastaveno na 20 tis. Kč/m2 
EVP. Při nové výzvě 
doporučujeme toto kritérium 
zvýšit na 34 164 Kč/m2 
EVP, což odpovídá 
průměrné výši nákladů na 
m2 u schválených projektů. 
Nová výzva by tedy byla 
zaměřena na připravené 
projekty, které by musely 
snížit svůj náklad na m2 
EVP na 34 164 Kč. 
Doporučujme následující 
projekty, u kterých byl jejich 
náklad na m2 EVP pod 60 
tis. Kč ve výzvě č. 30. Není 
zde zahrnut projekt 
Emauzy, jelikož dle 
vyjádření expertů je zde 
problém se statikou celého 
objektu. V případě, že by 
tyto projekty tuto podmínku 
splnily, bylo by celkové 
naplnění indikátoru 3 25 00 
na úrovni 59 %. 

 
 

 
 

Kód etapy Název etapy Stav etapy 
Datum skutečného 

zahájení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

07.008.02 Ad hoc evaluace - Nastavení cílových hodnot indikátorů v PO4 ukončeno 06. 08. 2019 03. 01. 2020 

Předmět etapy - popis 

Cílem evaluace bylo vyhodnocení nastavení indikátorové soustavy PO4 na základě zhodnocení účelnosti a reálnosti nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k realizaci programu. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.008.
02.01 

Pro účelné nastavení cílových 
hodnot indikátorů je potřebné 
jednoznačným způsobem 
stanovit časové období k 
hodnocení dosaženého počtu 
(hodnot), např. stav k cílovému 
roku, kumulativní součet po 
jednotlivých letech. 

07.008.02.0
1.01 

Z důvodu účelného 
nastavení cílových 
hodnot indikátorů 
je potřeba 
jednoznačným 
způsobem stanovit 
časové období k 
hodnocení 
dosaženého počtu 
(hodnot), např. 
stav k cílovému 
roku, kumulativní 
součet po 
jednotlivých letech. 

jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.008.02.
01.01.01 

Pro příští evaluace 
nastavení cílových 
hodnot indikátorů bude 
jednoznačně určeno 
časové období. 

OŘKP 31.12.2022 jiné V tuto chvíli ŘO 
nepředpokládá další evaluaci 
nastavení cílových hodnot 
indikátorů. 

07.008.
02.02 

Indikátor 5 00 20 Podíl tříletých 
dětí umístěných v předškolním 
zařízení není projektový a není z 
úrovně projektů vykazován 
vůbec. Zdrojem údajů cílové 
hodnoty má být podle 
Programového dokumentu 
statistika MŠMT. Zhotovitel 
konstatuje, že daná metrika je v 
současnosti dostupná ze 
statistik ČSÚ, přímo a bez 
dalších úprav. 

07.008.02.0
2.01 

Zhotovitel 
považuje za 
účelné, aby řídící 
orgán z důvodu 
transparentnosti 
zvážil výhody 
přebírání statistik 
ČSÚ. 

jiné dlouhodobý nerelevantní 
(NR) 

- - - - - ŘO bude po zvážení 
postupovat ve výpočtu 
indikátoru dosavadním 
způsobem. 

07.008.
02.03 

Indikátor 5 00 10 Podíl dětí do 3 
let umístěných v zařízení péče o 
děti není projektový a není z 
úrovně projektů vykazován 
vůbec. Zdrojem údajů cílové 
hodnoty jsou šetření zadávaná 
řídícím orgánem. Zhotovitel 
došel k závěru, že výstup 
provedeného šetření pro rok 
2017 není relevantním 
nástrojem k vyhodnocení 
pokroku v plnění indikátoru, 
zatímco porovnání výstupů 
šetření pro rok 2019 a 2017 tuto 
funkci plní bienálně, nikoli však 
vůči hodnotě výchozí a 
výchozímu roku 2014. 

07.008.02.0
3.01 

Zhotovitel 
považuje za 
účelné, aby řídící 
orgán z důvodu 
transparentnosti 
zvážil výhody 
přebírání statistik 
ČSÚ, případně 
vyhodnocoval 
pokrok na základě 
prováděných 
šetření, avšak 
poměrově (% 
dosažené v roce 
2019 vůči % z roku 
2017 apod.). 

jiné dlouhodobý nerelevantní 
(NR) 

- - - - - ŘO bude po zvážení postupovat 
ve výpočtu indikátoru dosavadním 
způsobem. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.008.
02.04 

Cílová hodnota indikátoru 5 10 
15, Počet organizací, ve kterých 
se zvýšila proinkluzivnost, byla 
nastavena konzervativně. 
Průběžný vývoj je 
charakterizován výrazným 
přeplněním již dosažených 
hodnot indikátoru oproti hodnotě 
cílové. Toto (i případné další) 
přeplnění je účelné. 

07.008.02.0
4.01 

S ohledem na 
průběžný vývoj by 
mělo dojít k 
navýšení cílové 
hodnoty indikátoru 
5 10 15, nejméně 
na hodnotu již 
dosaženou. 

Změna hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.008.02.
04.01.01 

Navýšit hodnotu 
indikátoru 5 10 15 
prostřednictvím revize 
programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2020 zrealizov
áno/splně
no 

V rámci revize č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR byl indikátor navýšen  na 
hodnotu 1 236. Revize byla 
schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 

07.008.
02.05 

Cílová hodnota indikátoru 5 01 
01, Počet nových zařízení pro 
péči o děti do 3 let, je již v 
současnosti výrazně přeplněná. 
Toto (i případné další) přeplnění 
je účelné. 

07.008.02.05.0
1 

Z důvodu 
současného 
přeplňování 
indikátoru by mělo 
dojít k navýšení 
cílové hodnoty 
indikátoru, 
nejméně na 
hodnotu již 
dosaženou. 

Změna hodnot 
indikátorů 

dlouhodobý relevantní (R) 07.008.02.
05.01.01 

Navýšit hodnotu 
indikátoru 5 01 01 
prostřednictvím revize 
programového 
dokumentu OP PPR. 

OŘKP 31.12.2020 
  

zrealizováno/
splněno 

V rámci revize č. 5 
Programového dokumentu OP 
PPR byl indikátor navýšen  na 
hodnotu 13. Revize byla 
schválena Evropskou komisí 
dne 10. 6. 2020. 
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Kód etapy Název etapy Stav etapy 
Datum skutečného 

zahájení realizace 

Datum skutečného 

ukončení realizace 

07.002.01 Evaluace komunikační strategie a informačních a komunikačních opatření OP PPR v realizaci 24. 04. 2019 30. 04. 2022 

Předmět etapy - popis 

Cílem evaluace je posoudit efektivitu informačních a propagačních opatření prováděných v rámci komunikační strategie (v návaznosti na Společnou komunikační strategii). Výsledky budou použity pro nastavení další komunikační 
strategie v navazujících ročních komunikačních plánech. 

 

Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.002.
01.01 

Absence cílené a strategicky 
řízené komunikace je negativně 
vnímána v oblasti informování 

široké veřejnosti o dopadu a 
prospěšnosti podpořených 
projektů 

07.002.01.0
1.01 

Realizace 
kontinuální a 
cílené komunikace 

se širokou 
veřejností. 
Obsahově 
doporučujeme 
propagací 
impactu/dopadu 
projektů na život v 
Praze a na 
různorodost 
organizací, které 
žádali. 

Jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.002.01.
01.01.01 

Realizovat cílenou 
komunikaci se širokou 
veřejností s důrazem na 

propagaci dopadu 
projektů na život v Praze 

manažer 
pro 
publicitu 

31.12.2022 V 
realizaci 

Úkol je realizován v rámci 
zadávání zakázek na 
publicitu. Ve 2. pol. 2020 bude 

vyhlášeno výběrové řízení na 
II. část nadlimitní veřejné 
zakázky „Publicita Operačního 
programu Praha – pól růstu 
ČR“ zadávané po částech. 
Ukončení VŘ a výběr 
dodavatele se předpokládá v 
prosinci 2020. Komunikační 
kampaň pro zajištění publicity 
OP PPR a propagace 
úspěšných projektů z OP PPR 
započne v lednu/únoru 2021. 

07.002.
01.02 

Program je u významné části 
zatížen negativním vnímání 
OPPPR v oblasti přílišné 
administrativy a byrokracie. 

07.002.01.0
2.01 

Žádoucí vyznění 
komunikace je – 
Praha spolu s EU 
investuje miliardy 
Kč do skvělých 
projektů, které 
zlepšují život 
obyvatel Prahy a 
do těchto projektů 
se můžete zapojit i 
vy je to 
jednoduché 

jiné dlouhodobý relevantní (R)  
 
07.002.01.
02.01.01 

Změnit vyznění 
komunikační kampaně - 
projekty zlepšují život 
obyvatel Prahy, můžete 
se zapojit 

manažer 
pro 
publicitu 

31.12.2022 V 
realizaci 

Úkol je realizován v rámci 
zadávání zakázek na 
publicitu. Ve 2. pol. 2020 bude 
vyhlášeno výběrové řízení na 
II. část nadlimitní veřejné 
zakázky „Publicita Operačního 
programu Praha – pól růstu 
ČR“ zadávané po částech. 
Ukončení VŘ a výběr 
dodavatele se předpokládá v 
prosinci 2020. Komunikační 
kampaň pro zajištění publicity 
OP PPR a propagace 
úspěšných projektů z OP PPR 
započne v lednu/únoru 2021. 
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Závěry Doporučení Úkoly 

Kód 
závěru 

Hlavní závěry 
Kód 

doporučení 
Doporučení Typ 

Závažnost  
a časovost 

Identifikace 
doporučení  

k řešení 
Kód úkolu Úkoly Gestor 

Termín 
plnění 

Stav Komentář 

07.002.
01.03 

Uvádění projektových nákladů je 
obecně kladně přijímáno. V 
současně podobě je prezentace 
nákladů ale velmi zavádějící a 
může vést k špatným 
interpretacím, například 
pouhému vydělení projektových 
nákladů počtem zaměstnaných 
osob 

07.002.01.0
3.01 

Spíše než náklady 
na projekt uvádět 
jako celkovou 
společenskou 
úsporu nákladů 
případně jiný 
benefit pro 
obyvatele Prahy. 
Například 
zaměstnáním 7 lidí 
bez práce – jsme 
ušetřili na 
sociálních 
nákladech XY, 
nebo díky 
zaměstnání lidí z 
ulice je v Praze 
méně lidí bez 
domova apod. 

jiné dlouhodobý relevantní (R) 07.002.01.
03.01.01 

Změnit vyznění 
komunikační kampaně - 
uvádět celkovou 
společenskou úsporu, 
případně jiný benefit pro 
obyvatele Prahy 

manažer 
pro 
publicitu 

31.12.2022 V 
realizaci 

Úkol je realizován v rámci 
zadávání zakázek na publicitu. Ve 
2. pol. 2020 bude vyhlášeno 
výběrové řízení na II. část 
nadlimitní veřejné zakázky 
„Publicita Operačního programu 
Praha – pól růstu ČR“ zadávané 
po částech. Ukončení VŘ a výběr 
dodavatele se předpokládá v 
prosinci 2020. Komunikační 
kampaň pro zajištění publicity OP 
PPR a propagace úspěšných 
projektů z OP PPR započne v 
lednu/únoru 2021. U projektů 
bude přehodnoceno vykazování 
nákladů a budou hledány jiné 
způsoby jejich prezentace, např. 
celková společenská úspora atp. 
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3 Posílení a rozvoj evaluační kapacity 

 

 
Evaluační jednotce OP PPR je přiděleno 1 systematizované místo. 
 
Na začátku sledovaného období došlo ke změně na pozici Evaluační jednotky OP PPR. V průběhu 
sledovaného období docházelo u pracovnice Evaluační jednotky OP PPR k zaučování do problematiky 
evaluací a k prohlubování odborných znalostí a vědomostí v tématu. Pracovnice Evaluační jednotky OP 
PPR se účastnila tuzemských vzdělávacích aktivit, které byly zacíleny přímo na problematiku evaluací. K 
rozvoji evaluační kapacity OP PPR docházelo i prostřednictvím spolupráce s relevantními partnery z 
evaluačních jednotek dalších OP a skrze spolupráci s externími odborníky na monitoring a evaluace, kteří 
své zkušenosti a poznatky sdíleli s pracovnicí Evaluační jednotky OP PPR a poskytli jí odbornou a 
metodickou podporu při přípravě evaluačních zakázek. 
 

4 Různé 

 

 
Evaluační plán OP PPR a výstupy realizovaných evaluací jsou k dispozici na webových stránkách OP 
PPR (http://penizeproprahu.cz/evaluace/) a zároveň jsou vloženy do MS2014+ a SCF2014. 
 

 

 

 


