
    
 

 
U S N E S E N Í 
 
Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR  
 
číslo 47 

ze dne 14. května 2019 

 
k projednání Výroční zprávy Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 2018 
a Výroční zprávy k finančním nástrojům Operačního programu Praha – pól růstu ČR za rok 
2018 

 
Monitorovací výbor Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

I .   s c h v a l u j e  
1. Výroční zprávu Operačního programu Praha - pól růstu ČR za rok 2018 ve 

znění uvedeném v příloze tohoto usnesení  
2. Výroční zprávu k finančním nástrojům Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR za rok 2018 ve znění uvedeném v příloze tohoto usnesení  
 

 

I I .   u k l á d á  

1. předsedovi Monitorovacího výboru Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1. zajistit zapracování připomínek vznesených ze strany Evropské komise a 
MMR NOK po schválení Výroční zprávy OPPPR za rok 2018 a Výroční 
zprávy k finančním nástrojům OP PPR Monitorovacím výborem Operačního 
programu Praha – pól růstu ČR  

2. zajistit předložení Výročních zpráv dle bodu I Evropské komisi do 
30. června 2019 

3. zajistit zveřejnění Výročních zpráv Operačního programu Praha - pól růstu 
ČR na webových stránkách http://penizeproprahu.cz/ 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://penizeproprahu.cz/
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VÝROČNÍ ZPRÁVA FINANČNÍHO NÁSTROJEVZ_FN_2018_004/2018

KONTAKTNÍ ÚDAJE VE VĚCI ZPRÁVY
Jméno Josef
Příjmení Kacerovský
Mobil
Telefon 236005445
Email josef.kacerovsky@praha.eu

IDENTIFIKACE PROGRAMU
Číslo a název programu 07   Operační program Praha - pól růstu ČR
Název ESI fondu/ů na podporu finančního nástroje v 
rámci prioritní osy nebo opatření

Evropský fond pro regionální rozvoj

DALŠÍ PROGRAMY PŘISPÍVAJÍCÍ DO FN
Typ spolufinancování Kód programu Název programu

SPECIFICKÉ CÍLE
Číslo 
specifick
ého cíle

Název 
specifick
ého cíle

Název 
prioritní osy

Název investiční 
priority

Tematický cíl 
podporovaný 
prostřednictvím 
finančního nástroje (dle čl. 
9 (1) obecného nařízení)

Procentní 
podíl

Procento 
pro MRR

Procento 
pro VRR

Kategorie 
regionu 
nerelevant
ní

07.1.02.1
.2

Snazší 
vznik a 
rozvoj 
znalostně 
intenzivní
ch firem

Posílení 
výzkumu, 
technologické
ho rozvoje a 
inovací

Podpora podnikových 
investic do výzkumu a 
inovací a vytváření 
vazeb a součinnosti 
mezi podniky, 
středisky výzkumu a 
vývoje a odvětvím 
vysokoškolského 
vzdělávání, zejména 
podporou investic v 
oblasti vývoje 
produktů a služeb, 
přenosu technologií

Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a 
inovací

100,00 0,00 100,00 NE

POPIS FINANČNÍHO NÁSTROJE A IMPLEMENTAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Název finančního nástroje INFIN 2018
Registrační číslo finančního nástroje FN_2018_004
Oficiální adresa / místo podnikání (země 
a město) finančního nástroje

Jungmannova 

Datum ukončení předběžného posouzení 20. 11. 2018 0:00:00
Decentralizovaný FN
Zhotovený na míru nebo off-the-shelf FN Zhotovený na míru
Finanční nástroj je vytvořen na
Právní forma finančního nástroje Samostatný blok finančních prostředků

Identifikační číslo zprávy VZ_FN_2018_004/2018
Pořadové číslo zprávy 1
Datum podání zprávy
Sledované období od 1. 1. 2018 0:00:00
Sledované období do 31. 12. 2018 0:00:00
Fungoval FN ke konci vykazovaného čtvrtletí?
Datum ukončení
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Popis režimu veřejné podpory vztah ČMZRB a konečný příjemce: režim de minimis tj. Nařízení 
Komise č. 1407/2013; Nařízení Komise č. 651/2014
Ve vztahu ŘO a ČMZRB mimo režim VP

Popis jiného finančního produktu

FINANČNÍ PRODUKTY
Typ finančních produktů poskytovaných finančním nástrojem Další podpora kombinovaná v rámci FN
Úvěry
Další podpora kombinovaná v rámci FN Příspěvek k úhradě úroků

IDENTIFIKACE SPRÁVCE FN
Název Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Identifikační číslo 44848943
Právní povaha Veřejnoprávní subjekt
Způsob výběru Jiný postup
Popis jiného postupu výběru správce FN
Předpokládané datum končení činnosti FN 31. 12. 2032 0:00:00
Datum podpisu dohody o financování 21. 6. 2017 0:00:00

PŘÍLOHY
Datum vložení souboru Nazev
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Celková výše příspěvků programu, podle prioritní osy / investiční priority / opatření nebo specifického cíle, poskytnutá finančnímu nástroji a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní 
poplatky (články 46(2)(d) a (e) obecného nařízení)

Kapitola Podkapit
ola

Celko
vé 
způso
bilé 
výdaj
e

Příspěve
k Unie - 
INV

Příspěve
k Unie - 
NINV

EFRR - 
INV

EFRR - 
NINV

FS - INV FS - 
NINV

ESF - 
INV

ESF - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
INV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů krajů - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů krajů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů obcí - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočt
ů obcí - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočt
u - INV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočt
u - NINV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
INV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
NINV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
INV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
NINV

Národní 
spolufin
ancován
í - INV

Národní 
spolufin
ancován
í - NINV

Soukro
mé 
zdroje - 
INV

Soukro
mé 
zdroje - 
NINV

Alokace do FN a 
náklady na řízení 
a poplatky za 
správu

Celková 
výše 
příspěvk
ů 
program
u 
převeden
ých do 
finančníh
o 
nástroje

3 851
 041,
71

CELKOVÁ ČÁSTKA SPRÁVNÍCH NÁKLADŮ A POPLATKŮ VYPLACENÝCH Z PŘÍSPĚVKŮ PROGRAMU
Kapitola Podkapitola Částka Správní náklady a poplatky - 

Základní odměna 
Správní náklady a poplatky - 
základní odměna -  příspěvek 
Unie

Správní náklady a poplatky - 
základní odměna - Státní rozpočet

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna 

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna - příspěvek 
Unie

Správní náklady a poplatky - 
výkonostní odměna - státní 
rozpočet

Alokace do FN a náklady 
na řízení a poplatky za 
správu

Celková částka správních nákladů a 
poplatků vyplacených z příspěvků 
programu

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

CELKOVÁ VÝŠE PODPORY VYPLACENÉ KONEČNÝM PŘÍJEMCŮM NEBO V JEJICH PROSPĚCH NEBO VÁZANÉ VE SMLOUVÁCH O ZÁRUKÁCH
Kapitola Podkapitola Typ Částka Celkov

é 
způsob
ilé 
výdaje

Příspěv
ek Unie 
- INV

Příspěv
ek Unie 
- NINV

EFRR - 
INV

EFRR - 
NINV

FS - 
INV

FS - 
NINV

ESF - 
INV

ESF - 
NINV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníc
h 
fondů - 
INV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníc
h 
fondů - 
NINV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů krajů 
- INV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů krajů 
- NINV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů obcí - 
INV

Spolufi
nancov
ání z 
rozpočt
ů obcí - 
NINV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníh
o 
rozpočt
u - INV

Spolufi
nancov
ání ze 
státníh
o 
rozpočt
u - 
NINV

Jiné 
veřejné 
výdaje 
- INV

Jiné 
veřejné 
výdaje 
- NINV

Národn
í 
veřejné 
zdroje - 
INV

Národn
í 
veřejné 
zdroje - 
NINV

Národn
í 
spolufi
nancov
ání - 
INV

Národn
í 
spolufi
nancov
ání - 
NINV

Soukro
mé 
zdroje - 
INV

Soukro
mé 
zdroje - 
NINV

Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Počet smluv 
podepsaných 
s konečnými 
příjemci

Počet 
úvěrov
ých 
smluv 
podep
saných 
s 
koneč
nými 
příjem
ci

Celková výše 
podpory 
vyplacené 
konečným 
příjemcům 
nebo v jejich 
prospěch 
nebo vázané 
ve 
smlouvách o 
zárukách

Počet 
investic 
poskytnutých 
konečným 
příjemcům

Počet 
investi
c 
v podo
bě 
úvěru 
poskyt
nutých 
koneč
ným 
příjem
cům

POČET KONEČNÝCH PŘÍJEMCŮ PODPOŘENÝCH FINANČNÍM PRODUKTEM 
Kapitola Podkapitola Typ Počet
Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry 0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho velké podniky

0
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Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho MSP

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho mikropodniky

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho jednotlivci

0

Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům 
nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o 
zárukách

Počet konečných příjemců podpořených finančním 
produktem

Počet konečných příjemců podpořených úvěry - z 
toho jiný typ podporovaných konečných příjemců

0

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE VE VZTAHU K ŽOPV DO FN
Podkapit
ola

Částka Procent
o

Celkové 
způsobil
é výdaje

Příspěve
k Unie - 
INV

Příspěve
k Unie - 
NINV

EFRR - 
INV

EFRR - 
NINV

FS - INV FS - 
NINV

ESF - INV ESF - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
INV

Spolufin
ancován
í ze 
státních 
fondů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočtů 
krajů - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočtů 
krajů - 
NINV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočtů 
obcí - 
INV

Spolufin
ancován
í z 
rozpočtů 
obcí - 
NINV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočtu 
- INV

Spolufin
ancován
í ze 
státního 
rozpočtu 
- NINV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
INV

Jiné 
veřejné 
výdaje - 
NINV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
INV

Národní 
veřejné 
zdroje - 
NINV

Národní 
spolufin
ancován
í - INV

Národní 
spolufin
ancován
í - NINV

Soukro
mé 
zdroje - 
INV

Soukro
mé 
zdroje - 
NINV

DOSAŽENÝ PÁKOVÝ EFEKT FN A HODNOTA INVESTIC PODÍLŮ
Podkapitola Typ Částka
Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
vázaná v dohodě o financování se správcem FN

0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

z toho příspěvky z veřejných zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

z toho příspěvky ze soukromých zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
získaných finančním nástrojem

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
vložených do finančního nástroje

0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

z toho příspěvky z veřejných zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

z toho příspěvky ze soukromých zdrojů 0,00

Celková částka jiných příspěvků (mimo ESI fondy) 
zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců

0,00

Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na 
dohodu o financování

Očekávaný pákový efekt úvěrového nástroje, s 
ohledem na dohodu o financování

1,96

Očekávaný a dosažený pákový efekt, s ohledem na 
dohodu o financování

Dosažený pákový efekt úvěrového nástroje ke 
konci vykazovaného roku

0,00

VÝKONNOST FINANČNÍHO NÁSTROJE
Podkapitola Typ Datum Počet Částka
Celkový počet vyplacených úvěrů v selhání 0
Celková částka vyplacených úvěrů v selhání 0,00

ÚROKY GENEROVANÉ PŘEVODEM PROSTŘEDKŮ DO FN, NAVRÁCENÉ ZDROJE A HODNOTA KAPITOLOVÝCH INVESTIC
Podkapitola Typ Částka
Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

z toho kapitálové splátky 0,00

Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

z toho výnosy a další příjmy 23,54

Částky vrácené do finančního nástroje připadající na 
podporu z ESI fondů do konce sledovaného čtvrtletí

23,54

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

z toho částky použité na preferenční odměňování 
soukromých investorů nebo veřejných investorů 
působících podle zásady tržní ekonomiky, kteří 
poskytují doplňkové zdroje k podpoře z ESI fondů 
na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na 
investicích na úrovni konečného příjemce

0,00

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

z toho částky použité na úhradu vynaložených 
nákladů na správu nebo úhradu poplatků za 
správu finančního nástroje

0,00

Výše znovu použitých prostředků, které byly vloženy 
zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z 
ESI fondů

0,00
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1. IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O IMPLEMENTACI 

CCI 2014CZ16M2OP001 

Název Výroční zpráva o implementaci programu 07 Operační program 
Praha - pól růstu ČR za rok 2018 

Verze 1. draft 

Vykazovaný rok 2018 

Datum schválení zprávy 
monitorovacím výborem  

2. PŘEHLED IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 2 
a čl. 111 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Dosažený pokrok OP PPR: 

Stav čerpání OP PPR: 

K 31. 12. 2018 byla v OP PPR kumulativně vyhlášená alokace ve výši dotace 13,1 mld. Kč  
(0,5 mld. EUR; použit kurz EK k 31. 12. 2018, tj. 25,967 CZK/EUR), zaregistrováno bylo 1 346 
projektů o objemu celkových způsobilých výdajů 13,4 mld. Kč (0,52 mld. EUR), uzavřeny smlouvy  
u 664 projektů o objemu celkových způsobilých výdajů 6,5 mld. Kč (0,25 mld. EUR), schváleno 
celkem 58 souhrnných žádostí, certi fikováno 1,71 mld. Kč CZV (0,66 mld. EUR CZV; použit kurz dle 
data zaúčtovaní platby v IS Viola).  

K 31. 12. 2018 došlo k naplnění limitu n+3, tj. roku 2015 ve výši 32,99 mil. EUR (podíl EU) tj. 
102,3 % limitu n+3. 

Informace o stavu přípravy finančních nástrojů: 

V roce 2018 byla dokončena aktualizace ex -ante posouzení, kde bylo konstatováno, že došlo  
k ukončení příprav Národního inovačního fondu (NIF), nenavázání spolupráce s EIF. Tyto 
skutečnosti fakticky vyloučily možnost využití kapitálového FN vzhledem k absenci vhodného 
správce investičních prostředků. Bylo doporučeno přistoupit k dalšímu implementačnímu řešení,  
kterým je využití zvýhodněných úvěrů (popř. doplněných i o finanční příspěvek na umoření úroků u 
komerčních úvěrů) segmentem začínajících inovačních firem společně se segmentem etablovaných 
MSP  
v počátečních fáz ích životního cyklu. V aktualizaci ex-ante posouzení bylo potvrzeno, že stále 
existuje tržní selhání, resp. suboptimální tržní situace v podporované oblasti 1.2.3., v segmentu 
společností v raných fáz ích podnikání, i mladších etablovaných MSP, jedná se o tematický cíl 1) 
posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Již během roku 2018 bylo zahájeno jednání s  
ČMZRB ohledně přípravy implementace FN, který počítá s využitím FN ve formě zvýhodněných 
úvěrů s ČMZRB jako správcem finančních prostředků. Alokace byla stanovena ve výši 400 mil. Kč 
(15,40 mil. EUR)  
(s možností dalšího navyšování) s odhadovaným pákovým efektem 1,96. Tato částka bude  
k dispozici v rámci celé aktivity 1.2.3, a to jak pro začínajíc í podnikatele, tak pro etablované MSP  
v počátečních fázích životního cyklu. Vydání omnibusu v červenci 2018 umožnilo zadat správu FN 
napřímo národní rozvojové bance. Dohoda o financování s ČMZRB byla podepsána v prosinci 2018 
a ještě do konce roku byla převedena 1. tranše ve výši 100 mil Kč (3,8 mil. EUR). Výzva byla 
vyhlášena 15. 3. 2019.  
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Vyhodnocení predikce plnění hodnot věcných a finančních indikátorů: 

Plnění hodnot věcných a finančních indikátorů úzce koreluje s úspěšností jednotlivých výzev.  
Ukazatele, které nejsou plněny, jsou ŘO vyhodnocovány a rozplánovány do dalších navazujíc ích 
výzev.  

 
Opatření ŘO: 

a) pravidelné zpřesňování predikcí na základě právě ukončených výzev, projektů předložených do 
ZHMP, kontrahovaných výdajů a aktuálních finančních plánů 

b) vyhlašování nových výzev na základě zbytkových alokací, popř. prodlužování průběžných 
výzev  

c) optimalizace činností oddělení finančního řízení a kontroly. 
 

Dosažený pokrok dle prioritních os: 

PO1: 

V roce 2018 byla vyhlášena v souladu s harmonogramem výzev jedna výzva v PO1. Výzvy PO1 
jsou spolufinancovány z ERDF.  

V rámci SC 1.2 byla vyhlášena výzva č. 39 (průběžná otevřená výzva s alokací 600 mil. Kč 
(23,11 mil. EUR) a datem ukončení příjmu žádostí 17. 10. 2018), do které bylo předloženo 12 
žádostí o podporu o celkových způsobilých výdajích ve výši 976 mil. Kč (37,59 mil. EUR). U těchto 
žádostí aktuálně probíhá věcné hodnocení. Jednání dílčí plánovací komise OP PPR pro PO1 o 
podobě a zaměření výzvy probíhalo před jejím vyhlášením (12. 12. 2017). Výzva navazuje na dvě 
již dříve ukončené výzvy.V souvislosti s jejím vyhlášením a na základě odborné debaty s žadateli o 
nastavení těchto výzev bylo upraveno nastavení nové výzvy a byla aktualizována související 
dokumentace OP PPR (např. aktualizace metodiky zpracování studie proveditelnosti, věcných 
hodnotících kritérií na jednání MV OP PPR). 

V roce 2018 bylo také ukončeno a vyhodnoceno několik výzev v rámci PO1 – jedná se o výzvu č. 
32 (SC 1.1, příjem žádostí ukončen k 14. 2. 2018, předloženo 20 žádostí, 13 projektů bylo 
schváleno  
a zasmluvněno ve výši 284,7 mil. Kč CZV, tj. 10,96 mil. EUR) a výzvu č. 29 (SC 1.1, příjem žádostí 
ukončen k 29. 3. 2018, předloženo 19 žádostí, 8 projektů bylo schváleno a zasmluvněno ve výši 
383 mil. Kč CZV, 14,75 mil. EUR). 

Implementace PO1 v rámci OP PPR byla tedy na konci roku již v pokročilé fázi. Věcné  
i finanční milníky PO1 jsou však nastaveny pouze v návaznosti na realizaci voucherových programů, 
které jsou pro naplnění milníků klíčové. Nastavení milníků v momentě přípravy programového 
dokumentu v návaznosti na realizaci pouze dvou podporovaných aktivit z celkových šesti bylo v 
rámci PO1 nevhodné. Oba voucherové projekty počátkem roku 2018 vyhlásily první výzvu pro 
žadatele o vouchery.  Příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018 (inovační vouchery), resp. 28. 6. 2018 
(specializované vouchery). Následoval proces hodnocení, který byl ukončen schválením některých 
projektů v RHMP 23. 10. 2018. Zasmluvnění voucherů až v říjnu 2018 znamená, že první čerpání 
podpory konečnými příjemci proběhne až roce 2019. Tento fakt výrazně ovlivnilo tempo čerpání 
voucherových projektů oproti plánovaným hodnotám. Jedním z důvodů zdržení je i to, že příjemci 
(odbor PRI MHMP) se nepodařilo vysoutěžit pracovní agenturu, která by koordinovala celý proces 
výběru žádostí k podpoře a musel část procesu výběru (formální hodnocení) provádět svými 
vlastními silami. Příjemce realizujíc í voucherovou podporu pod dohledem Řídicího orgánu 
implementuje nápravná opatření pro zajištění úspěšné realizace projektu. 

Věcný milník C01 - 1 00 00 je naplněn na 128,2 %, C026 - 2 00 00 je naplněn na 40,7 % a finanční 
milník na 74,8 %. 
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Bližší informace o stavu implementaci podpory skrze finanční nástroje v rámci PO1 jsou uvedeny  
v kapitole 8 této zprávy. 

PO2: 

V PO2 byla v roce 2018 vyhlášena jedna výzva. Výzvy PO2 jsou spolufinancovány z ERDF. 

V rámci SC 2.2 byla vyhlášena výzva č. 44 (otevřená výzva s alokací 200 mil. Kč(7,7 mil. EUR),  
předložen prozatím nebyl žádný projekt). Dále byly v roce 2018 ukončeny dvě výzvy, které byly 
vyhlášeny v roce 2017 - výzva č. 30 (průběžná výzva s alokací 900 mil. Kč (34,66 mil. EUR),  
předloženo celkem 12 projektů v roce 2018, datum ukončení příjmu žádostí bylo 27. 9. 2018) a 
výzva č. 31 (průběžná výzva s alokací 400 mil. Kč (15,40 mil. EUR), ve které bylo předloženo 
celkem 9 projektů s celkovou alokací 378,86 mil. Kč CZV (14,59 mil. EUR), všechny projekty výzvy  
č. 31 byly schváleny, datum ukončení příjmu žádostí bylo 31. 7. 2018). Jednání dílčí plánovací 
komise pro PO2 o podobě a zaměření výzvy č. 44 proběhlo před vyhlášením výzvy (23. 10. 2018).  
Dále byly drobné změny harmonogramu vyhlašovaných výzev projednávány dílčí plánovací komisí 
pro PO2 prostřednictvím procedury per rollam (usnesení ze dne 19. 6. 2018). 

Co se týče plnění věcných milníků, v rámci SC 2.1 nedošlo k naplnění plánované hodnoty milníku  
u indikátoru 3 25 00, který je vykazován v rámci aktivity 2.1.3. V této aktivitě byl v červnu 2018 
schválen jeden projekt – „Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská“, který po 
realizaci přispěje k naplnění indikátoru 3 25 00 hodnotou 4 367 m2. Do ukončení výzvy dne  
27. 9. 2018 bylo, včetně výše uvedeného schváleného projektu předloženo 12 projektů v celkovém 
finančním objemu 1,56 mld. Kč, přičemž celková alokace výzvy je pouze 900 mil. Kč. V minulosti 
byla s tímto zaměřením vyhlášena výzva č. 12, nicméně ve výzvě č. 12 nebyl přeložen žádný 
projekt, a to i přes skutečnost, že byla výzva ze strany ŘO na žádost zpracovatelů projektů 
prodloužena. První žádosti v rámci aktivity tak byly předloženy po více jak 2 letech příprav, přičemž 
žádný z projektů dosud nezahájil realizaci. Projekt „Pilotní projekt přeměny budovy střední školy 
Českobrodská“ je ve fázi ex-ante před podpisem smlouvy a to z důvodu průtahů na straně žadatele.  
U dalších 11 projektů probíhá v současné době proces výběru a hodnocení. Problémem u 
předložených projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje převyšují 100 mil. Kč (3,85 mil. EUR), je 
způsob zpracování ekonomické analýzy, který ne zcela odpovídá obvyklým postupům. Řídic í orgán 
v současné době pracuje na vyhodnocení zpracovaných cost-benefit analýz. 

V rámci SC 2.2 nebyla naplněna hodnota milníku u indikátoru 7 40 01 Počet vytvořených 
parkovacích míst, neboť v projektu „Výstavba P+R Černý Most“, který byl předložen v březnu 2018,  
schválen  
v červnu 2018 a zasmluvněn v říjnu 2018, bude indikátor vytvořených parkovacích míst vykazován 
až v závěru realizace projektu, tedy až v době, kdy budou parkovací místa reálně vytvořena,   
tj. po prosinci 2020. K plnění hodnoty indikátoru počtu parkovacích míst měl původně přispět projekt 
výstavby P+R Radot ín v rámci 15. výzvy, který byl schválen v prosinci 2017. V průběhu roku 2018 
však nebylo k předmětnému záchytnému parkovišti vydáno stavební povolení, nezbytné pro 
uzavření smlouvy o financování, přičemž z důvodu nesouladu projektu s územním plánem nešlo 
vydání stavebního povolení nadále předpokládat, žadatel tedy po konzultaci s ŘO odstoupil před 
podpisem smlouvy od realizace. 

Během roku 2018 pokračovala realizace projektů zahájených v roce 2017. V rámci výzvy č. 13,  
zaměřené na energetické úspory ve veřejné dopravě, byla úspěšně ukončena realizace a došlo  
k finančnímu ukončení ze strany ŘO u 4 projektů (schválené způsobilé výdaje cca 160 mil. Kč, 
tj. 6,16 mil. EUR), zbylé 4 projekty budou ukončeny v roce 2019. Ve výzvě č. 31, která má stejné 
zaměření, byly v roce 2018 úspěšně ukončeny a došlo k finančnímu ukončení ze strany ŘO u 3 
projektů (schválené způsobilé výdaje cca 90 mil. Kč, tj. 3,47 mil. EUR), 5 projektů bylo v roce 2018 
zahájeno a 1 projekt pokračoval v realizaci.  

V rámci výzvy č. 40, zaměřené na energetické úspory v silniční dopravě, pokračovala realizace 
jednoho projektu a začala realizace druhého podpořeného projektu. Ve 4. čtvrtlet í 2018 byl také 
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zahájen jediný projekt z výzvy č. 16, jehož cílem je výstavba parkovacího domu P+R na Černém 
Mostě. 

V průběhu roku 2018 došlo k plnění indikátorů vázaných na konec realizace projektů v aktivitě 
Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu 
městské veřejné dopravy. První indikátory vážící se k době udržitelnosti projektů v této aktivitě 
budou vykazovány až v roce 2019. 

Finanční milník je naplněn na 75,1 %. 

PO3: 

Jedná se o multi fondovou prioritní osu. Specifické cíle 3.1 a 3.2 jsou spolufinancovány z EFRR, 
specifický cíl 3.3 je spolufinancován z ESF. V roce 2018 byla v rámci PO3 vyhlášena jedna výzva. 

Výzva č. 38, spolufinancována z EFRR, byla vyhlášena dne 24. ledna 2018 s celkovou alokací  
42 mil. Kč (1,62 mil. EUR). Výzva byla vyhlášena jako průběžná s datem ukončení příjmu žádostí o 
podporu dne 23. ledna 2019. Do této výzvy bylo k 31. 12. 2018 předloženo 19 projektů s celkovou 
alokací 68,53 mil. Kč CZV (2,64 mil. EUR), z toho 18 projektů zaměřených na podporu sociálního 
podnikání a 1 projekt na podporu chráněného pracoviště. K datu ukončení příjmu žádostí o podporu 
bylo předloženo celkem 22 projektů s celkovou alokací 78,28 mil. Kč (3,01 mil. EUR). K 31. 12.  
2018 byly doporučeny k financování 3 projekty, další projekty budou průběžně schvalovány v roce 
2019. 

V lednu 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu do výzvy č. 34, spolufinancována z ESF. Tato 
neinvestiční výzva byla zaměřena na podporu aktivizace komunitního života a sociálního podnikání.  
Ve výzvě č. 34 bylo předloženo 129 žádostí o podporu s celkovou požadovanou alokací  
591,67 mil. Kč, tj. 22,79 mil. EUR (alokace výzvy 100 mil. Kč, tj. 3,85 mil. EUR). Vzhledem 
k velkému zájmu ze strany žadatelů o tuto výzvu a rovněž velkému počtu předložených kvalitních 
projektů byla alokace této výzvy navýšena na 300 mil. Kč (11,55 mil. EUR). Z celkového počtu 129 
bylo 88 projektů předloženo na podporu aktivizace komunitního života, 39 projektů na podporu 
sociálního podnikání, dalš í 2 projekty byly předloženy jako projekty kombinované. Úspěšně prošlo 
všemi kroky hodnocení 99 žádostí o podporu, z toho 35 projektů bylo zařazeno mezi náhradní 
projekty (tzv. zásobník projektů). 

V březnu 2018 byl ukončen příjem žádostí do výzvy č. 35, spolufinancována z EFRR. Tato 
investiční výzva byla zaměřena na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního 
bydlení. Do výzvy bylo podáno celkem 39 žádostí o podporu s celkovými způsobilými 
požadovanými náklady 535,18 mil. Kč, tj. 20,61 mil. EUR (alokace výzvy 300 mil. Kč, tj. 11,55 mil. 
EUR). Alokace výzvy byla vzhledem k předloženým požadovaným nákladům navýšena na 314,54 
mil. Kč. V této výzvě bylo předloženo 15 projektů na podporu sociálních služeb, 19 projektů na 
podporu komunitních center, 1 projekt na sociální bydlení a 4 projekty byly předloženy jako projekty 
kombinované. Úspěšně prošlo všemi kroky hodnocení 24 projektů (4 projekty následně odstoupily  
od realizace projektu), 10 projektů bylo zařazeno do zásobníku projektů. 

Všechny milníkové hodnoty (4 věcné a 2 finanční) v PO 3 budou z více než 85 % naplněny. Milníky  
5 54 01 a 5 52 01 jsou naplněny na 100%. U milníku CO01 ŘO eviduje hodnotu 12. Tato hodnota je 
součtem všech podepsaných Smluv o financování s projekty z výzev č. 6 (všechny projekty již 
ukončily realizaci projektu), č. 25 (2 projekty již ukončily realizaci) a částečně i z výzvy č. 38, která 
je průběžnou výzvou a další projekty jsou připraveny k podpisu smlouvy o financování. Tento milník  
je splněn na 100 %.  

V prosinci 2018 ukončili realizaci všichni žadatelé z výzvy č. 18, kteří následně předložili závěrečné 
zprávy o realizaci, v rámci kterých jsou uvedené finální počty účastníků, tedy milníku 6 00 00. Tento 
milník je naplněn na 95,9 %.  

Pokud jde o finanční milníky v PO3, tak finanční milník ESF je naplněn na více než 100%, finanční 
milník EFRR je naplněn na 98 %. 
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PO4: 

Jedná se o multifondovou prioritní osu. Specifický cíl 4.1 je spolufinancován z EFRR, specifické cíle 
4.2 a 4.3 jsou spolufinancovány z ESF. V roce 2018 byly postupně vyhlašovány výzvy v souladu  
s harmonogramem výzev ve všech specifických cílech PO4.  

V roce 2018 probíhaly konzultace a hodnocení projektů podaných do výzev vyhlášených v roce 
2017. V průběžné výzvě č. 28 (SC 4.2, alokace  400 mil. Kč, tj. 15,40 mil. EUR) bylo předloženo 
209 žádostí  
o podporu s alokací 168,7 mil. Kč CZV (6,49 mil. EUR). Projekty byly následně hodnoceny a ke 
schválení bylo Zastupitelstvu hl. m. Prahy předloženo 198 projektů s alokací 156,19 mil. Kč CZV  
(6,01 mil. EUR). Ke konci roku 2018 bylo uzavřeno celkem 172 smluv o financování. Ve výzvě č. 41 
bylo přijato 11 žádostí o podporu a po ukončení hodnocení bylo 8 žádostí schváleno v 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Do výzvy č. 37 (SC 4.1, alokace výzvy 100 mil. Kč, tj. 3,85 mil. EUR) 
bylo k 29. 3. 2018 předloženo 208 žádostí s požadovanou podporu ve výši 484,76 mil. Kč (18,67 mil.  
EUR). U projektových žádostí byla následně zahájena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 
a dále probíhalo věcné hodnocení. Vzhledem k velkému zájmu ze strany žadatelů o tuto výzvu byla 
alokace této výzvy navýšena ze 100 mil. Kč (3,85 mil. EUR) na 200 mil. Kč (7,7 mil. EUR). 

 V průběžné výzvě č. 36 (SC 4.1, alokace 130 mil. Kč, tj. 5,01 mil. EUR) bylo ke dni ukončení příjmu 
žádostí 28. 6. 2018 předloženo celkem 15 žádostí v objemu 261,07 mil. Kč (10,05 mil. EUR). V 
ZHMP byla schválena podpora dvou žádostí o podporu ve výši 21,8 mil. Kč, další žádosti budou 
schváleny po ukončení ex ante kontroly v roce 2019, následně dojde k uzavření smluv o 
financování a bude zahájena realizace projektů. 

Vzhledem k velkému množství přijatých projektových žádostí (celkem 445), souběhu hodnocení 
těchto výzev žádostí (současné hodnocení projektů ve výzvě č. 28, 41, 42, 36 a 37) a převzet í 
agendy ex ante kontroly oddělením projektů došlo v roce 2018 k prodloužení délky administrace 
žádostí  
o podporu ve výzvě č. 37, kde bude hodnocení ukončeno až začátkem roku 2019. V ZHMP byly 
schváleny žádosti o podporu výzvy č. 28, výzvy č. 42 a dále po dvou žádostech v průběžných 
výzvách č. 36 a 42. V průběhu roku 2019 dojde ke schválení zbývajících žádosti  
o podporu ve výzvě č. 36 a po dokončení procesu hodnocení také žádostí o podporu ve výzvě č. 37.    

Na jednáních dílčí plánovací komise pro PO 4 OP PPR byly v roce 2018 projednávány tři hlavní 
změny harmonogramu. Posunut í vyhlášení výzvy č. 45 z dubna na září 2018 z důvodu posunut í 
schválení revize programového dokumentu OP PPR, v rámci které došlo k navýšení alokace výzvy 
specifického cíle 4.1. Další změnou byla úprava výzvy č. 45 z průběžné na kolovou a v souvislosti 
s navýšením alokace SC 4.1 také navýšení alokace výzvy č. 45 ze 150 na 200 mil. Kč (7,7 mil. 
EUR). Navýšení alokace SC umožnilo také navýšení alokace výzvy č. 37, o kterou byl ze strany 
žadatelů velký zájem, a to ze 100 mil. Kč na 200 mil Kč (7,7 mil. EUR). Současně byla z 
harmonogramu výzev na rok 2018 vyřazena plánovaná výzva č. 48 Modernizace zařízení a 
vybavení pražských škol III, jejíž vyhlášení bylo podmíněno nedočerpáním alokace ve výzvách č. 
36 a 37. 

V roce 2018 byly vyhlášeny v prioritní ose 4 tři výzvy (výzvy č. 42, 45 a 49). Průběžná výzva č. 42 - 
Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II (SC 4.3, alokace 21 mil. Kč, tj. 0,81 mil. EUR) s využitím 
jednotkových nákladů byla vyhlášena dne 7. 3. 2018, do výzvy byly do konce roku předloženy 2 
žádosti o podporu v celkové výši 7,56 mil. Kč (0,29 mil. EUR), které byly ZHMP schváleny. Příjem 
žádostí byl dne 21. 1. 2019 prodloužen z 24. 1. 2019 na 28. 11. 2019. Dne 12. 9. 2018 byla 
vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II (SC 
4.1, alokace 200 mil. Kč, tj. 7,7 mil. EUR)). Příjem žádostí bude ukončen v červnu 2019. Výzva č. 
49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem (SC 4.2, alokace 300 mil. Kč, tj. 
11,55 mil. EUR) byla vyhlášena 5. 12. 2018. Jedná se o výzvu průběžnou, která využívá 
zjednodušené metody vykazování - jednotkové náklady. Termín ukončení příjmu žádostí je 
stanoven na 26. 9. 2019. 
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K vyhlášené výzvě č. 28 byl pro žadatele uspořádán seminář k věcnému zaměření výzvy,  
informacím o postupu vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+ a finančnímu řízení projektů. Seminář 
proběhl  
21. 1. 2018. Dále byl dne 18. 1. 2018 realizován seminář ke zpracování CBA v ISKP14+ pro výzvy  
č. 36 a 37. Semináře pro žadatele ve výzvě č. 49 proběhnou v lednu 2019. 

Výzva č. 49 byla dále prezentována na jednání Platformy zástupců odborů školství k tématu 
vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem dne 15. 11. 2019 a dále na setkání Kulatý 
stůl META věnovaný „Zavádění jazykové podpory do škol – zkušenosti a jejich aplikace“ dne 29. 11.  
2018. V rámci propagace výzev jsou kromě inzerce v denících k vyhlášení výzev žadatelé 
oslovováni také dalš ími formami. K zasílání informace o vyhlášených výzvách je využíváno 
kontaktů odboru FON, odboru SML, který zasílá informaci pražským školám a dále oslovování 
potencionálních žadatelů přes radní/ho pro oblast školství zasíláním adresného dopisu na městské 
části. V případě propagace výzev č. 28 a 49 bylo využito také vyvěšení bannerů informujíc ích o 
výzvě na webových stránkách věnovaných vzdělávání (www.ceskaskola.cz) 

Dosažení hodnot věcných a finančních milníků v PO 4 je bez problémů. Milníky byly naplněny na 
hodnoty přesahujíc í 100 %. U milníků CO35 a 6 00 00 dochází k výraznému navýšení plnění oproti 
stanoveným hodnotám.  Vyšší hodnoty jsou způsobeny realizac í většího počtu projektů s nižšími 
CZV než bylo plánováno při stanovování hodnot. Z uvedeného je patrné, že o aktivity v prioritní ose 
4 je ze strany žadatelů velký zájem, což dokazuje také plnění finančních výstupů PO4, které jsou v 
EFRR plněny na 292 % a v ESF na 111 %. 

PO5: 

Projekt Technická pomoc OP PPR: 

V období 1. 12. 2017 - 31. 5. 2018 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity  
č. 1 byly podpořeny mzdy. V rámci aktivity č. 2 bylo podpořeno právní poradenství, poskytování 
poradenských služeb při přípravě a implementaci finančních nástrojů, konzultace a poradenská 
činnost při přípravě komunikační kampaně a také odborné posouzení cen obvyklých. U aktivity č. 3 
bylo podpořeno výjezdní zasedání odboru, výuka anglického jazyka, konference, workshopy  
a školení pro zaměstnance. U aktivity č. 4 byly podpořeny plánovací komise, Monitorovací výbor  
OP PPR a výroční jednání odboru atd. U aktivity č. 5 byla podpořena školení hodnotitelů a jejich 
činnost. V rámci aktivity č. 6 byl podpořen provoz www prezentací. Celkem za 18 671 985,99 Kč  
(0,72 mil. EUR).  

V období 1. 6. - 30. 9. 2018 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byly 
podpořeny mzdy. U aktivity č. 2 bylo podpořeno právní poradenství a expertní podpora při tvorbě 
zadávací dokumentace a kontrola kvality provedení Druhé průběžné evaluace OP PPR. V rámci 
aktivity č. 3 byla podpořena výuka anglického jazyka a školení pro zaměstnance. U aktivity č. 4 byly 
podpořeny plánovací komise, jednání odboru, Monitorovací výbor OP PPR a tzv. kulaté stoly se 
stakeholdery. V rámci aktivity č. 5 byla podpořena činnost hodnotitelů. U aktivity č. 6 byl podpořen 
provoz www prezentací. Celkem za 16 474 738,79 Kč (0,63 mil. EUR).  

Výdaje k období od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 budou vykazovány v rámci Zprávy o realizaci č. 7. 

Projekt Publicita a informovanost o OP PPR: 

V období 1. 1. - 30. 6. 2018 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit.  V rámci aktivity č. 1 byl 
podpořen webhosting penizeproprahu.cz a byla podpořena údržba, správa a rozvoj webové 
prezentace. U aktivity č. 2 byly podpořeny semináře pro žadatele a pro příjemce. U aktivity č. 3 byla 
podpořena inzerce výzev OP PPR. Celkem za 31 375 Kč (1,19 mil. EUR).  

V období 1. 7. - 31. 12. 2018 byly realizovány činnosti v rámci všech aktivit. V rámci aktivity č. 1 byl 
podpořen webhosting penizeproprahu.cz a byla podpořena údržba, správa a rozvoj webové 
prezentace. U aktivity č. 2 byly podpořeny semináře pro žadatele a pro příjemce a byly podpořeny 2 
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dodávky propagačních předmětů. U aktivity č. 3 byla podpořena inzerce výzev OP. Celkem za 365 
528 Kč (14,08 tis. EUR). 

Informace k revizím: 

Revize č. 2 OP PPR byla schválena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 644 ze dne 27. 3. 2018  
a Rozhodnutím Evropské komise ze dne 24. 7. 2018 č. C(2018) 5025. 

Revize č. 3 OP PPR obsahujíc í pouze nepodstatné změny byla schválena Monitorovacím výborem 
OP PPR dne 5. 12. 2018 a následně usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3162 ze dne 18. 12. 2018.  
Dne 21. 12. 2018 byla revize č. 3 OP PPR oficiálně zaslána Evropské komisi. 
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3. IMPLEMENTACE PRIORITNÍ OSY (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

3.1. Přehled implementace 

ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 

07.1 Posílení v ýzkumu, 
technologického rozv oje a inov ací 

Na projekty PO1 jsou alokov ány f inanční prostředky CZV v e v ýši 124,99 mil. EUR. Z toho  
k naplnění SC 1.1 Vyšší míra mezisektorov é spolupráce stimulov aná regionální 
samospráv ou je připrav eno celkem 62,49 mil. EUR, tj. 1,62 mld. Kč. Na SC 1.2 Snazší 
v znik a rozv oj znalostně intenziv ních f irem je v ýše alokace 62,49 mil. EUR, tj. 1,62 mld. Kč.  

Popis implementace PO1 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a. FN v iz kapitola 8. 

Na konci roku (6. 12. 2018) by la uzav řena Dohoda o vytv oření a správ ě Úv ěrov ého f ondu 
INFIN 2018 mezi ŘO OP PPR a Českomorav skou záruční a rozv ojov ou bankou (dále také 
jen „ČMZRB“), která uprav uje podporu prostřednictv ím f inančních nástrojů v  rámci PO1.  

Koncem roku 2018 došlo k ukončení realizace prv ních projektů PO1 v rámci  v ýzvy č. 
7.Jedná se o 9 projektů proof -of -concept. Jiné projekty  proof -of -concept z v ýzvy  č. 24 
vstoupily   
v průběhu roku 2018 do realizace a probíhá v nich prv ní f áze zkoumání jednotliv ých 
konceptů. Úspěšně zahájily  realizaci také projekty z v ýzvy č. 26. Pokračuje realizace 
projektů v ýzvy č. 8 (inov ační partnerství a PCP) a v oucherov ých projektů výzvy č. 9 a 11. 
Projekty  
v těchto posledních zmiňov aných výzv ách se při realizaci potýkají s řadou komplikací, které 
se v šak daří řešit v komunikaci s ŘO (např. kontrolou nastav ení ZD u inov ačních 
partnerství, prav idelnými schůzkami s realizátorem v oucherov ých projektů apod.).  I nadále 
trv á, že projekty  z těchto výzev  jsou pro PO1 klíčov é, a proto je zásadní identif ikov at 
problémov é oblasti a komunikov at o nich s příjemci. 

07.2 Udržitelná mobilita a energetické 
úspory  

Na projekty  PO2 jsou alokov ány  f inanční prostředky CZV v e výši 113,55 mil. EUR. K 
naplnění SC 2.1 Energetické úspory  v městských objektech dosažené také s vy užitím 
v hodných obnov itelných zdrojů energie, energeticky ef ektiv ních zařízení a inteligentních 
sy stému řízení je alokov áno celkem 72,57 mil. EUR, tj. 1,88 mld. Kč. Na SC 2.2 Zvyšov ání 
atraktiv ity užív ání městské v eřejné dopravy  je v ýše alokace 26,82 mil. EUR, tj. 696 mil. Kč. 
Do této sumy  je také zahrnut f inanční příděl pro ITI 22,22 mil. EUR, tj. 577 mil. Kč.  

Na základě rev ize č. 2 OP PPR by l v  rámci PO2 vytv ořen nov ý SC 2.3 Rozv oj nízkoemisní 
mobility v  oblasti městské dopravy  v uličním prov ozu, na nějž je alokov áno celkem 14,15 
mil. EUR, tj. 367 mil. Kč. V souv islosti s touto rev izí zárov eň došlo ke snížení alokace na 
SC 2.2  
vč. alokace na ITI. V rámci SC 2.3 by la na jednání monitorov acího výboru dne 5. 12. 2018 
schv álena hodnotící kritéria, výzv a je pro tento SC v  souladu s harmonogramem pro rok 
2019 připrav ov ána k vy hlášení v  dubnu 2019. S opráv něným žadatelem probíhá v  rámci 
přípravy výzvy průběžná komunikace, žadatel i nadále deklaruje potřebu realizace i 
absorpční kapacitu s pozitiv ním dopadem na hl. město Prahu. 

Během roku 2018 pokračov ala realizace projektů zahájených v roce 2017.  Ve 4. čtvrtletí 
2018 by l také zahájen jediný projekt z v ýzvy  č. 16, jehož cílem je v ýstav ba parkov acího 
domu P+R na Černém Mostě. Tento projekt je realizov án v rámci ITI, přičemž realizací 
projektu bude dosaženo cílových hodnot, def inov aných pro oblast záchytných parkov išť. 
Pro oblast pref erencí by la v  ITI v yhlášena samostatná v ýzva v listopadu 2018. 

Popis implementace PO2 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a.  

07.3 Podpora sociálního začleňov ání a 
boj proti chudobě 

Na projekty  PO3 jsou alokov ány  f inanční prostředky  CZV v e výši 51,61 mil. EUR. Z toho  
k naplnění specif ického cíle 3.1 je alokov áno celkem 22,58 mil. EUR, tj. 586,33 mil. Kč. Na 
SC 3.2 je alokov áno celkem 2,42 mil. EUR, tj. 62,84 mil. Kč a na SC 3.3 je vyčleněno  
26,61 mil. EUR, tj. 690,98 mil. Kč.  

V průběhu roku 2018 pokračov ala realizace projektů schv álených ve výzv ách č. 17, 18, 25  
a 27, u kterých by ly administrov ány  zprávy  o realizaci a prov áděny kontroly  na místě.  
U projektů v ýzvy  č. 34, 35 a 38 probíhala ex- ante kontrola, následně by ly s projekty 
uzav írány  smlouvy o f inancov ání, jejichž uzav írání bude probíhat také na začátku roku 
2019. Některé projekty  z v ýzev  č. 34, 35 a 38 zahájily  rov něž sv ou realizaci.  

Popis implementace PO3 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a.  
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ID Prioritní osa Klíčové informace o implementaci prioritní osy s odkazem na 
klíčové události, významné problémy a opatření přijatá k jejich 
odstranění 

07.4 Vzdělání a v zdělanost a podpora 
zaměstnanosti 

Na projekty  PO4 jsou alokov ány  f inanční prostředky  CZV v e výši 96,91 mil. EUR. Z toho  
k naplnění SC 4.1 je připrav eno celkem 43,69 mil. EUR, tj. 1,13 mld. Kč. Na SC 4.2 je v ýše 
alokace 47,17 mil. EUR, tj. 1,22 mld. Kč. Výše alokace SC 4.3 je 6,05 mil. EUR,  
tj. 157,10 mil. Kč.  

U projektů schv álených v ZHMP v  roce 2018 by ly uzavírány smlouvy se žadateli v e výzv ách 
č. 28, 36, 41 a 42. Ve výzv ě č. 28 by lo schv áleno celkem 198 žádostí o podporu a do konce 
roku 2018 by lo uzav řeno celkem 172 smluv  o f inancov ání. V průběžné v ýzv ě č. 36 by ly  do 
konce roku 2018 schv áleny 2 žádosti o podporu. Se žadateli by ly následně uzav řeny 
smlouvy o financov ání. Ve výzv ě č. 41 by lo schv áleno 8 žádostí o podporu a uzav řeno 7 
smluv   
o f inancov ání. Jeden žadatel odstoupil od realizace před podpisem smlouvy . V průběžné 
v ýzv ě č. 42 by ly  schváleny 2 žádosti o podporu.  

V rámci prv ní polov iny  roku 2018 by la ukončena ex-ante kontrole na v ýzv ě č. 20 a došlo  
k podpisu 97 smluv . Většina příjemců plánov ala realizaci prov ést přes období letních 
prázdnin. Z dův odu nadměrné poptáv ky po vy bav ení do škol, by li někteří příjemci nuceni 
vy hlašov at výběrov á řízení opakov aně, což v edlo k posunu harmonogramů realizace 
projektu.  

Popis implementace PO4 blíže v iz kapitola 2. Záv ažné problémy a přijatá opatření k jejich 
odstranění v iz kapitola 6a.  

07.5 Technická pomoc Na projekty  PO5 jsou alokov ány  finanční prostředky  CZV 16,1 mil. EUR. Z toho k naplnění 
SC 5.1 je alokov áno celkem 13,3 mil. EUR, tj. 345,4 mil. Kč. Na SC 5.2 je v ýše alokace  
2,8 mil. EUR, tj. 72,7 mil. Kč. 

V rámci SC 5.1 je realizov án projekt Technická pomoc OP PPR, v rámci SC 5.2 pak projekt 
Publicita a inf ormov anost o OP PPR. 

Popis implementace PO5 blíže v iz kapitola 2. 

V roce 2018 neby ly  při implementaci identif ikov ány  žádné záv ažné problémy . 
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3.2. Společné indikátory a indikátory specifické pro jednotlivé programy (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
Tabulka 1: Indikátory výsledků pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os a specifických cílů); platí rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“  (3) 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikac í veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních 
linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

21020 Podnikov é v ýdaje na VaV v  podnikatelském 
sektoru jako % HDP - regiony  ČR (hl. m. 
Praha) 

% Více 
rozv inuté 
regiony  

0,750 2013 0,800 0,750 0,750 0,883 1,096       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání VZ 
dostupné hodnoty , proto dané pole 
prázdné. 

21021 Výdaje podnikatelského sektoru na prov ádění 
VaV v e v ládním a v y sokoškolském sektoru v  
hl. měste Praze jako % celkov ých v ýdajů na 
prov ádění VaV v  těchto sektorech 

% Více 
rozv inuté 
regiony  

12,400 2013 17,600 12,400 10,774 12,800 9,289       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání VZ 
dostupné hodnoty , proto dané pole 
prázdné. 

21022 Podíl v ýdajů na VaV v  podnikatelském 
sektoru f inancov aných z v eřejných zdrojů 
(domácích i zahraničních) v  % (hl. m. Praha) 

% Více 
rozv inuté 
regiony  

20,200 2013 21,000 0,000 8,340 7,843 6,729       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání VZ 
dostupné hodnoty , proto dané pole 
prázdné. 

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

32230 Spotřeba paliv  po přeměnách 
- nev ýrobní sf éra 

PJ/rok Více rozv inuté 
regiony  

22,100 2011 21,780 22,100 22,100 22,100 22,100       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání VZ dostupné 
hodnoty , proto dané pole prázdné. 

Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility  
a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 
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 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

36111 Množstv í emisí primárních 
částic a prekurzorů 
sekundárních částic v  
rámci podpořených 
projektů 

t/rok Více 
rozv inuté 
regiony  

11 173,00 2014 11 160,87           V rámci rev ize č. 2 v znikl nov ý SC 2.3, pro 
který by la na jednání monitorov acího 
v ýboru dne 5. 12. 2018 schv álena 
hodnotící kritéria a v ýzv a, která je 
připrav ov ána k v y hlášení v  dubnu 2019. Z 
tohoto dův odu nejsou prozatím dostupné 
žádné hodnoty  pro tento indikátor. 

74010 Počet v ozidel parkujících 
na P+R 

v ozidla/rok Více 
rozv inuté 
regiony  

870 844,00 2014 1 120 422,00 870 844,00 870 844,00 870 844,00 964 613,00       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání 
VZ dostupné hodnoty , proto dané pole 
prázdné. 

74515 Počet cestujících pražské 
integrov ané doprav y  
(pouze na území města) 

mil. 
osob/rok 

Více 
rozv inuté 
regiony  

1 252,00 2014 1 263,00 1 252,00 1 252,00 1 252,00 1 261,00       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání 
VZ dostupné hodnoty , proto dané pole 
prázdné. 

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde  
o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

55320 Průměrný počet osob v y užív ající 
sociální by dlení 

Osoby /rok Více rozv inuté 
regiony  

210,000 2015 391,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000       

67510 Kapacita služeb a sociální práce Klienti Více rozv inuté 
regiony  

3 642,000 2015 5 088,000 3 642,000 3 642,000 3 678,000 3 812,000 3 905,000       

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 
 ROČNÍ HODNOTA  

ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě 

potřeby) 

10210 Počet sociálních podniků, které aktiv ně působí na trhu Podniky  Více rozv inuté regiony  39,000 2014 52,000 39,000 39,000 39,000 54,000 56,000       

Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 
 ROČNÍ HODNOTA  
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ID Indikátor Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Výchozí 
hodnota 

Výchozí 
rok 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

50010 Podíl dětí do 
3 let 
umístněných 
v  zařízení 
péče o děti 

% Více 
rozv inuté 
regiony  

9,000 2014 12,000 9,000 9,000 9,000 3,740       Jedná se o indikátor v y kazov aný na základě prov edené 
ev aluace. Hodnoty  uv áděny  v  procentech z celkov é populace 
dětí do 3 let v  HMP. Dosažená hodnota 3,74 % v y chází  
z průzkumu aktuální situace v  Praze v  červ nu 2017, kdy  celkový 
počet dětí do 3 let v ěku žijících na území HMP je 44 860.  
Z tohoto počtu je v  některém zařízení pro péči o děti v  
předškolním v ěku umístěno 1 677 z nich, tj. 3,74 %. Další 
průzkumy  budou prov edeny  v ždy  s odstupem dv ou let v  červ nu 
2019 a červ nu 2022. Z tohoto dův odu nejsou dostupné žádné 
hodnoty  pro rok 2018. 

50020 Podíl tříletých 
dětí 
umístěných v  
předškolním 
zařízení 

% Více 
rozv inuté 
regiony  

75,000 2014 88,000 75,000 75,000 75,000 77,790       Pro rok 2018 nejsou v  době zpracov ání VZ dostupné hodnoty , 
proto dané pole prázdné. 

50110 Počet osob 
v y užívajících 
zařízení péče 
o děti 
předškolního 
v ěku 

Osoby  Více 
rozv inuté 
regiony  

280,000 2014 740,000 280,000 280,000 460,000 550,000 270,000       

---------------------------------------------------- 
3 - V tabulce 1 je nutno rozdělení podle pohlaví v polích pro roční hodnotu použít pouze tehdy, je-li uvedeno v tabulce 12 modelu programu. V opačném případě použijte T = celkem. 
 
Tabulka 2A: Společné indikátory výsledků pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a kategorií regionů). Údaje o všech společných indikátorech 
výsledků pro ESF (s cílem a bez cíle) je nutno uvést v rozdělení podle pohlaví. V případě prioritní osy „technická pomoc“ jsou vykázány pouze ty společné 
indikátory, pro něž byl stanoven cíl. (4) 
 
Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor Kategorie 
regionu 

Společný indikátor výstupů 
použitý jako základ pro 

stanovení cíle 

Měrná 
jednotka pro 

výchozí 
hodnotu a cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
(Rozdělení 

podle 
pohlaví je 

pro cíl 
nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra 
splnění 

Rozdělení 
podle 

pohlaví je 
nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62900/CR06 
účastníci zaměstnaní 6 
měsíců po ukončení sv é 
účasti, v četně OSVČ 

Více 
rozv inuté 
regiony  

60100 
Nezaměstnaní účastníci, v četně 
dlouhodobě nezaměstnaných 

Osoby  322,000 

 
 
 

67,000 
 20,807 

0,000 0,000 0,000 0,000 32,000      32,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 35,000      35,000 
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1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů dvakrát, a to ve výroční zprávě o implementaci  
v roce 2019 a v závěrečné zprávě o implementaci. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2019 a v 
závěrečné zprávě o implementaci. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro každý rok. 

 
---------------------------------------------------- 
 Pokud investiční priorita obsahuje cíl pro společný ukazatel výsledků ESF, je nutno pro příslušný ukazatel výsledků poskytnout údaje o vybrané cílově skupině (tj. společný ukazatel výstupů použitý jako referenční 
hodnota) a rovněž údaje pro celkový počet účastníků, kteří v období provádění dosáhli příslušného výsledku. 
 
 

Tabulka 2C: Indikátory výsledků specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit a případně kategorií regionů); platí 
rovněž pro prioritní osu „technická pomoc“ 
 

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

55110 
Míra podpořených projektů, které 
úspěšně zahájily  komunitní aktiv ity ESF Více rozv inuté regiony  % císlo 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       
          
          

74,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      0,000 
            
            

67010 Vy užív ání podpořených služeb ESF Více rozv inuté regiony  Osoby  císlo 
 

0,000 0,000 0,000 1 935,000 3 320,000       
          
          

19 875,000 0,000 0,000 0,000 1 935,000 5 255,000      0,26 
            
            

 

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života  
a podpora stejné odměny za stejnou práci 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
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Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50110 Počet osob v y užív ajících zařízení 
péče o děti předškolního v ěku ESF Více rozv inuté regiony  Osoby  císlo 

 

0,000 0,000 180,000 387,000 514,000       
          
          

451,000 0,000 0,000 180,000 567,000 1 081,000      2,40 
            
            

Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,  
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

51015 
Počet organizací, v e kterých se zv ýšila 
proinkluziv nost ESF 

Více 
rozv inuté 
regiony  

Organizace císlo 
 

0,000 0,000 0,000 147,000 127,000       
          
          

150,000 0,000 0,000 0,000 147,000 274,000      1,83 
            
            

52510 
Počet pracov níků v e v zděláv ání, kteří v 
praxi uplatňují nov ě získané poznatky  a 
dov ednosti 

ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

pracov níci v e 
v zděláv ání 

císlo 
 

0,000 0,000 56,000 1 231,000 1 165,000       
          
          

4 763,000 0,000 0,000 56,000 1 287,000 2 452,000      0,51 
            
            

 
Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 

ID Indikátor 
ESF 

/ 
YEI 

Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Měrná 
jednotka 

Jednotka 
měření 

pro 
výchozí 

hodnotu a 
cíl 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Míra 
splnění 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
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Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

80210 Míra úspěšnosti projektov ých žádostí ESF Více rozv inuté regiony  % císlo 
 

0,000 0,000 73,000 11,000 4,000       
          
          

78,000 0,000 0,000 73,000 84,000 88,000      1,13 
            
            

82510 Míra stabilizace zaměstnanců 
implementační struktury  ESF Více rozv inuté regiony  % císlo 

 

0,000 0,000 46,000 54,170 0,000       
          
          

55,000 0,000 0,000 46,000 100,170 100,170      1,82 
            
            

Povinné jsou roční i kumulované údaje. Pokud nelze roční hodnotu poskytnout (např. kvůli skutečnosti, že jsou uvedeny procentní podíly a jmenovatel by byl nulový), není roční hodnota použitelná. Kumulativní 
hodnoty ukazatelů v absolutních hodnotách a procentech v poměru k referenčním ukazatelům výstupů se počítají automaticky. 
 

Tabulka 3A: Společné indikátory výstupů a indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro EFRR a Fond soudržnosti (podle prioritních os, 
investičních priorit, v rozdělení podle kategorií regionů pro EFRR; to platí rovněž pro prioritní osy „technická pomoc“) 

Investiční priorita: 07.1.02 Podpora podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání, zejména podporou investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikac í veřejných 
služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podporou technického a aplikovaného výzkumu, pilotních 
linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

10000/
CO01 

Počet podniků 
pobírajících podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

10000/
CO01 

Počet podniků 
pobírajících podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000      

Indikátor dle nastav ení v  programov ém dokumentu 
bude plněn primárně za pomocí v oucherov é 
podpory . Projekty  podporující inov ační spolupráci 
v ýzkumné a aplikační sf éry  zahájily  realizaci na 
konci roku 2017. Prv ní souv isející projekty by ly 
podpořeny  na přelomu let 2018 a 2019.  
V roce 2019 dle uzav řených smluv  očekáv áme 
podstatnou akceleraci plnění indikátoru. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

20000/
CO26 

Počet podniků 
spolupracujících 

Podniky  EFRR Více 
rozv inuté 

200,000 0,000 0,000 0,000 252,00 288,00       
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

s v ýzkumnými 
institucemi 

regiony  

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

20000/
CO26 

Počet podniků 
spolupracujících 
s v ýzkumnými 
institucemi 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000      

Indikátor dle nastav ení v  programov ém dokumentu 
bude plněn primárně za pomocí v oucherov é 
podpory . Projekty  podporující inov ační spolupráci 
v ýzkumné a aplikační sf éry  zahájily  realizaci na 
konci roku 2017. Prv ní souv isející projekty by ly 
podpořeny  na přelomu let 2018 a 2019.  
V roce 2019 dle uzav řených smluv  očekáv áme 
podstatnou akceleraci plnění indikátoru. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

21200/
CO28 

Počet podniků, které 
dostáv ají podporu 
pro účely  uv ádění 
nov ých v ýrobků na 
trh 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

50,000 0,000 0,000 0,000 80,000 85,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

21200/
CO28 

Počet podniků, které 
dostáv ají podporu 
pro účely  uv ádění 
nov ých v ýrobků na 
trh 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Indikátor dle nastav ení v  programov ém dokumentu 
bude plněn primárně za pomocí v oucherov é 
podpory . Dv a projekty  podporující inov ační 
spolupráci v ýzkumné a aplikační sf éry  a podporující 
posky tov ání služeb začínajícím podniků zahájily  
realizaci na konci roku 2017. Prv ní souv isející 
projekty  by ly  podpořeny  na přelomu let 2018 a 2019. 
V roce 2019 dle uzav řených smluv  očekáv áme 
podstatnou akceleraci plnění indikátoru. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

21301/
CO29 

Počet podniků, které 
dostáv ají podporu 
pro účely  zav ádění 
v ýrobků nov ých pro 
podnik 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

250,000 0,000 0,000 0,000 130,00 128,00       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

21301/
CO29 

Počet podniků, které 
dostáv ají podporu 
pro účely  zav ádění 
v ýrobků nov ých pro 
podnik 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Indikátor dle nastav ení v  programov ém dokumentu 
bude plněn primárně za pomocí v oucherov é 
podpory . Dv a projekty  podporující inov ační 
spolupráci v ýzkumné a aplikační sf éry  a podporující 
posky tov ání služeb začínajícím podniků zahájily  
realizaci na konci roku 2017. Prv ní souv isející 
projekty  by ly  podpořeny  na přelomu let 2018 a 2019. 
V roce 2019 dle uzav řených smluv  očekáv áme 
podstatnou akceleraci plnění indikátoru. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 22201/ 

Počet ov ěřených 
aktiv it/konceptů Aktiv ity  EFRR 

Více 
rozv inuté 12,000 0,000 0,000 0,000 119,00 163,00       
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

Proof  of  concept regiony  

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

22201/ 
Počet ov ěřených 
aktiv it/konceptů 
Proof  of  concept 

Aktiv ity  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

22302/ 

Počet řešení 
v zniklých v  rámci 
inov ační poptáv ky  
v eřejného sektoru 

Řešení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

6,000 0,000 0,000 0,000 8,000 14,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

22302/ 

Počet řešení 
v zniklých v  rámci 
inov ační poptáv ky  
v eřejného sektoru 

Řešení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Projekty , které přeplní cílov ou hodnotu tohoto 
indikátoru, jsou aktuálně v  realizaci. Vhledem k 
časov ému rozsahu projektů v  rámci souv isející 
aktiv ity  dojde k naplnění indikátoru nejdřív e na 
přelomu let 2019 a 2020. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

23000/ 

Počet nov ě v zniklých 
a modernizov aných 
inov ačních 
inf rastruktur 

Inf rastruktury EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4,000 0,000 0,000 0,000 1,000 5,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

23000/ 

Počet nov ě v zniklých 
a modernizov aných 
inov ačních 
inf rastruktur 

Inf rastruktury EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000      
Prv ní projekt zaměřený na tento indikátor dokončil 
realizaci v  roce 2018. Další projekty  jsou v  realizaci  
a zárov eň jsou další žádosti v  procesu hodnocení. 

Investiční priorita: 07.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných 
infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

32500/ 

Energeticky  v ztažná 
plocha 
zrenov ov aných 
budov  

m2 EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

49 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       



   

Výroční zpráva o implementaci program za rok 2018 – 1. draft 
22 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32500/ 

Energeticky  v ztažná 
plocha 
zrenov ov aných 
budov  

m2 EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

49 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Vzhledem k v y sokým požadav kům na 
dosažení požadov aného standardu  
u přeměny  budov  na budov y  s téměř nulov ou 
spotřebou energie dochází ke zpoždění  
s příprav ou projektů (projektům v zhledem  
k náročnosti inv estic často nev ychází kladně 
ekonomická analýza v  modulu CBA), dále 
v zhledem k připrav ov aným projektům 
školských budov  je třeba hledat pro žáky  
náhradní prostory . 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

32700/
CO32 

Snížení roční 
spotřeby  primární 
energie v e v eřejných 
budov ách 

kWh/rok EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

6 489 323,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

32700/
CO32 

Snížení roční 
spotřeby  primární 
energie v e v eřejných 
budov ách 

kWh/rok EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

6 489 323,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Vzhledem k v y sokým požadav kům na 
dosažení požadov aného standardu  
u přeměny  budov  na budov y  s téměř nulov ou 
spotřebou energie dochází ke zpoždění  
s příprav ou projektů (projektům v zhledem  
k náročnosti inv estic často nev ychází kladně 
ekonomická analýza v  modulu CBA), dále 
v zhledem k připrav ov aným projektům 
školských budov  je třeba hledat pro žáky  
náhradní prostory . 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

34900/ Počet podpořených 
objektů 

Objekty  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 61,000 64,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34900/ Počet podpořených 
objektů 

Objekty  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 

34901/ 
Počet objektů nov ě 
v y užívající OZE Objekty  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

25,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000       
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

posky tnutý 
příjemci] 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

34901/ Počet objektů nov ě 
v y užívající OZE Objekty  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Tento indikátor má být naplněn zejména skrze 
aktiv itu 2.1.3 (přeměna budov  na budov y   
s téměř nulov ou spotřebou energie) čili platí 
obdobné v ýsv ětlení jako u indikátoru 32500.  

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy , 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

36010/
CO34 

Odhadov ané roční 
snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alentu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4 500,000 0,000 0,000 0,000 2 613,576 2 830,099       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36010/
CO34 

Odhadov ané roční 
snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alentu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Indikátor je v y kazov án v  období udržitelnosti, 
tj. prv ní údaje budou k dispozici až prv ní rok 
po ukončení realizace.  
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Investiční priorita: 07.2.13 Podpora nízkouhlíkových strategií pro všechny typy oblastí, zejména městské oblasti, včetně podpory udržitelné městské multimodální mobility  
a příslušných adaptačních opatření pro zmírnění změny klimatu 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy, 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

36010/
CO34 

Odhadov ané roční 
snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alentu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

1 210,600 0,000 0,000 0,000 0,000 724,060       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

36010/
CO34 

Odhadov ané roční 
snížení emisí 
skleníkov ých ply nů 

Tuny  
ekv iv alentu 
CO2/rok 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

1 210,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

Prv ní dosažené hodnoty  lze sledov at 
až prv ní rok po ukončení realizace, 
tedy  v  roce 2020 v  případě P+R 
Radotín a 2021 v  případě P+R Černý 
Most.  

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy, 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

70401/ Počet zařízení a služeb 
pro řízení doprav y  

ks EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

70401/ Počet zařízení a služeb 
pro řízení doprav y  

ks EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Prv ní dosažené hodnoty  lze sledov at 
až v  roce 2019 v  případě P+R Radotín 
a 2020 v  případě P+R Černý Most. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy, 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

74001/ Počet v y tvořených 
parkov acích míst 

Parkov ací 
místa 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 850,000       

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

74001/ Počet v y tvořených 
parkov acích míst 

Parkov ací 
místa 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
Prv ní dosažené hodnoty  lze sledov at 
až 2019 v  případě P+R Radotín  
a 2020 v  případě P+R Černý Most. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy, 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

74802/ 
Počet nov ě pořízených 
nízkoemisních v ozidel v ozidla EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

29,000            
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Vysvětlení (v případě potřeby) 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

74802/ Počet nov ě pořízených 
nízkoemisních v ozidel v ozidla EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

29,000           

V rámci rev ize č. 2 v znikl nov ý SC 2.3, 
pro který by la na jednání 
monitorov acího v ýboru dne  
5. 12. 2018 schv álena hodnotící 
kritéria a v ýzv a, která je připrav ov ána 
k v y hlášení v  dubnu 2019. Z tohoto 
dův odu nejsou prozatím dostupné 
žádné hodnoty  pro tento indikátor. 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy, 

kterých mají 
dosáhnout v y brané 

operace [odhad 
posky tnutý 

příjemci] 

74901/ 
Délka nov ých podélných 
dělících pref erenčních 
opatření 

km EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

 

Kumulativ ní 
hodnota – v ýstupy  

dosažené 
operacemi 

[skutečné splnění] 

74901/ 
Délka nov ých podélných 
dělících pref erenčních 
opatření 

km EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      V rámci této aktiv ity  2.2.2 dosud neby l 
předložen žádný projekt.  

Investiční priorita: 07.3.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde  
o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55201/ 

Počet podpořených zařízení v  rámci 
komunitních a integračních aktiv it Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

42,000 0,000 0,000 0,000 6,000 13,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 55201/ 

Počet podpořených zařízení v  rámci 
komunitních a integračních aktiv it Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

42,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55205/ Počet podpořených nov ých zařízení  

v  rámci komunitních a integračních aktiv it 
Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 6,000 11,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

55205/ Počet podpořených nov ých zařízení  
v  rámci komunitních a integračních aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55301/ Počet podpořených by tů pro sociální 

by dlení 
By tov é 
jednotky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

137,000 0,000 0,000 0,000 14,000 20,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 55301/ Počet podpořených by tů pro sociální 

by dlení 
By tov é 
jednotky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

137,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000       
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55305/ Počet podpořených nov ých by tů pro 

sociální by dlení 
By tov é 
jednotky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

86,000 0,000 0,000 0,000 14,000 20,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 55305/ Počet podpořených nov ých by tů pro 

sociální by dlení 
By tov é 
jednotky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

86,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55401/ 

Počet podpořených zázemí pro služby   
a sociální práci Zázemí EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

112,000 0,000 0,000 0,000 3,000 4,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 55401/ 

Počet podpořených zázemí pro služby   
a sociální práci Zázemí EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

112,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
55405/ 

Počet podpořených nov ých zázemí pro 
služby  a sociální práci Zázemí EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 2,000 5,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

55405/ Počet podpořených nov ých zázemí pro 
služby  a sociální práci 

Zázemí EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000       

Investiční priorita: 07.3.58 Poskytování podpory sociálním podnikům 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 

10000/
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000      
 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

10000/
CO01 

Počet podniků pobírajících 
podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000      
 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 

10105/
CO05 

Počet nov ých podniků, které 
dostáv ají podporu Podniky  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

13,000 0,000 0,000 2,000 2,000 2,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

10105/
CO05 

Počet nov ých podniků, které 
dostáv ají podporu 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy, kterých mají 
dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 

10400/
CO08 

Zv ýšení zaměstnanosti 
v  podporov aných podnicích 

FTE EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

83,000 0,000 0,000 13,000 34,000 53,500       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

10400/
CO08 

Zv ýšení zaměstnanosti 
v  podporov aných podnicích 

FTE EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

83,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,250       
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Investiční priorita: 07.4.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 

 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 

50001/
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení 
péče o děti nebo v zděláv acích 
zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4 020,000 0,000 0,000 326,000 2 377,000 8 001,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

50001/
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení 
péče o děti nebo v zděláv acích 
zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

4 020,000 0,000 0,000 0,000 1 628,000 3 110,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50100/ Počet podpořených zařízení péče 

o děti předškolního v ěku 
Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 6,000 30,000 14,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

50100/ Počet podpořených zařízení péče 
o děti předškolního v ěku 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 0,000 2,000 11,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50101/ Počet nov ých zařízení pro péči  

o děti do 3 let 
Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

3,000 0,000 0,000 5,000 7,000 7,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 50101/ Počet nov ých zařízení pro péči  

o děti do 3 let Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50115/ Počet osob v y užív ající zařízení 

péče o děti do 3 let Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

280,000 0,000 0,000 690,000 871,000 829,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 50115/ 

Počet osob v y užív ající zařízení 
péče o děti do 3 let Osoby  EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

280,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50201/ 

Počet zařízení s nov ě v y bavenými 
třídami Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

220,000 0,000 0,000 0,000 0,000 92,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 50201/ 

Počet zařízení s nov ě v y bavenými 
třídami Zařízení EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

220,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50211/ 

Počet osob v y užív ající nov á nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školicí 
a v ýcviková zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

13 761,000 0,000 0,000 141,000 581,000 54 655,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

50211/ 
Počet osob v y užív ající nov á nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školicí 
a v ýcviková zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

13 761,000 0,000 0,000 0,000 0,000 593,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 
mají dosáhnout v y brané operace [odhad 

posky tnutý příjemci] 
50301/ Počet nov ých tříd v e v zděláv acích 

zařízeních Třídy  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

150,000 0,000 0,000 6,000 85,000 101,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 50301/ Počet nov ých tříd v e v zděláv acích 

zařízeních Třídy  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

150,000 0,000 0,000 0,000 4,000 27,000       

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy , kterých 51615/ Počet dětí, žáků a studentů s SVP Děti, žáci EFRR Více 830,000 0,000 0,000 40,000 233,000 5 753,000       
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 ID Indikátor Měrná 
jednotka Fond 

Kategorie 
regionu 

(je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení 
(v případě 
potřeby) 

mají dosáhnout v y brané operace [odhad 
posky tnutý příjemci] 

v y užívající nová nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školící 
a v ýcviková zařízení 

a 
studenti 

rozv inuté 
regiony  

Kumulativ ní hodnota – v ýstupy  dosažené 
operacemi [skutečné splnění] 

51615/ 

Počet dětí, žáků a studentů s SVP 
v y užívající nová nebo 
modernizov aná v zděláv ací, školící 
a v ýcviková zařízení 

Děti, žáci 
a 
studenti 

EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

830,000 0,000 0,000 0,000 0,000 35,000       

 
 

Tabulka 3B: Pro určité společné indikátory výstupů pro podporu z EFRR v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost v souvislosti s produktivními investicemi – 
počet podniků podpořených operačním programem po odečtení vícenásobné podpory pro stejné podniky 

Název indikátoru Počet podniků podpořených OP po odečtení vícenásobné podpory 
10000/CO01 Počet podniků pobírajících podporu 10 
10105/CO05 Počet nov ých podniků, které dostáv ají podporu 0 

 
Tabulka 4A: Společné indikátory výstupů pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů).  

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor (název indikátoru) Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Cílová hodnota 
(2023) 

(Rozdělení podle 
pohlaví je pro cíl 

nepovinné) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) Míra splnění 

Rozdělení 
podle pohlaví 
je nepovinné 

 
Roční hodnota 

 

 
Celkem 

 
M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

62000/CO20 Počet projektů, které zcela nebo zčásti prov ádějí sociální 
partneři nebo nev ládní organizace 

Více rozv inuté regiony  84,000 

 
 
 

73,000 
 0,87 

           
           

1 Odhad založený na reprezentativním vzorku. Členské státy mají dvě možnosti vykázání údajů. Možnost č. 1: Minimálním požadavkem je poskytnutí údajů jednou ve výroční zprávě o implementaci  
v roce 2017. V případě této možnosti jsou kumulativní hodnoty vykázány ve sloupci „Kumulativní hodnota“ ve výroční zprávě o implementaci v roce 2017. Možnost č. 2: Roční hodnoty jsou poskytnuty pro 
každý rok. 

2 Úhrnný počet účastníků zahrnuje účastníky s úplnými záznamy (osobních necitlivých údajů) i účastníky s neúplnými záznamy (osobních necitlivých údajů). Celkový počet účastníků se v systému 
SFC2014 vypočítá na základě těchto tří společných ukazatelů výstupů: „nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných“, „neaktivní“ a „zaměstnaní, včetně osob samostatně výdělečně činných“. 
Tento celkový počet zahrnuje pouze účastníky s úplnými záznamy údajů, včetně všech osobních necitlivých údajů. V úhrnném počtu účastníků mus í členské státy uvést všechny účastníky programů 
podpořených z ESF, včetně účastníků s neúplným záznamem osobních necitlivých údajů. 
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Tabulka 4B: Indikátory výstupů specifické pro jednotlivé programy pro ESF (podle prioritních os, investičních priorit, kategorií regionů; to platí rovněž pro 
prioritní osy „technická pomoc“).  

Investiční priorita: 07.3.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu 

ID Indikátor (název indikátoru) Měrná 
jednotka 

Kategorie regionu 
(je-li relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 Celkov ý počet účastníků Osoby  Více rozv inuté regiony  
26 500,000 0,000 0,000 0,000 176,000 3636,000      3 812,000 0,14 

             
             

Investiční priorita: 07.4.51 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života  
a podpora stejné odměny za stejnou práci 

ID Indikátor (název indikátoru) Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu (je-li 

relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

50001/
CO35 

Kapacita podporov aných zařízení péče o děti nebo 
v zděláv acích zařízení 

Osoby  Více rozv inuté 
regiony  

200,000 0,000 0,000 167,000 383,000 50,000      600,000 3,00 
             
             

50100 Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního 
v ěku 

Zařízení Více rozv inuté 
regiony  

12,000 0,000 0,000 22,000 4,000 0,000      26,000 1,30 
             
             

50115 Počet osob v y užív ající zařízení péče o děti do 3 let Osoby  
Více rozv inuté 
regiony  

247,000 0,000 0,000 0,000 413,000 410,000      823,000 3,33 
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Investiční priorita: 07.4.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje,  
k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy 

ID Indikátor (název indikátoru) Měrná jednotka 
Kategorie 

regionu (je-li 
relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

51614 Počet podpořených dětí, žáků  
a studentů s SVP Děti, žáci a studenti Více rozv inuté 

regiony  

3 000,000 0,000 0,000 98,000 2 423,000 2 937,000      5 458,000 1,82 
             
             

52100 Počet podpořených produktů Produkty  Více rozv inuté 
regiony  

160,000 0,000 0,000 0,000 81,000 118,000      199,000 1,24 
             
             

52200 Počet v zděláv acích zařízení, 
které v y užív ají nové produkty  

Zařízení Více rozv inuté 
regiony  

268,000 0,000 0,000 2,000 85,000 375,000      462,000 1,72 
             
             

60000 Celkov ý počet účastníků Osoby  
Více rozv inuté 
regiony  

6 351,000 0,000 0,000 0,000 35,000 1 446,000      1 481,000 0,23 
             
             

Investiční priorita: 07.5.125 Technická pomoc 

ID Indikátor (název indikátoru) Měrná 
jednotka 

Kategorie 
regionu (je-li 

relevantní) 

Cílová 
hodnota 

(2023) 

 
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 

 
2017 

 

 
2018 

 

 
2019 

 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
2022 

 

 
2023 

 

Kumulativní 
hodnota 

(vypočítána 
automaticky) 

Míra splnění 

Celkem Roční hodnota Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 
M M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

60000 Celkov ý počet účastníků Osoby  Více rozv inuté 
regiony  

5 700,000 0,000 0,000 344,000 573,000 567,000      1 484,000 0,26 
             
             

80500 
Počet napsaných a zv eřejněných 
analy tických a strategických dokumentů 
(v č. ev aluačních) 

Dokumenty Více rozv inuté 
regiony  

20,000 0,000 0,000 1,000 4,000 1,000      6,000 0,30 
             
             

82000 Počet uskutečněných školení, seminářů, 
workshopů a konf erencí 

Aktiv ity  Více rozv inuté 
regiony  

300,000 0,000 0,000 20,000 83,000 29,000      132,000 0,44 
             
             

82500 
Počet pracov ních míst f inancov aných  
z programu FTE 

Více rozv inuté 
regiony  

0,000 0,000 0,000 76,000 38,000 1,710      115,71 0,000 
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3.3. Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) – předloženo ve výročních zprávách  
o implementaci od roku 2017 

Poskytnutí údajů o finančních ukazatelích, klíčových prováděcích kroc ích, indikátorech výstupů a výsledků jako milníků a cílů pro výkonnostní rámec (počínaje 
zprávami, které mají být předloženy v roce 2017). 

Tabulka 5: Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci 
 

 Dosažená hodnota * 

PO Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednotka Fond Kategorie 

regionu 

Milník pro rok 
2018 

Cílová 
hodnota (2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení  
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

07.1 Indikátor 
v ýstupu 

10000/
CO01 

Počet podniků 
pobírajících 
podporu 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 50,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

39,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.1 
Indikátor 
v ýstupu 

20000/
CO26 

Počet podniků 
spolupracujících 
s v ýzkumnými 
institucemi 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 11,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

27,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.1 Finanční 
ukazatel FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

 EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 332 619,44 13 693 723,32      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

18 747 880,00 124 985 864,00 0,000 0,000 0,000 332 619,44 14 026 342,76      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.2 
Indikátor 
v ýstupu 32500 

Energeticky  
v ztažná plocha 
zrenov ov aných 
budov  

Plocha v  
m2 EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony    

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

7 470,000 49 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
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 Dosažená hodnota * 

PO Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednotka Fond Kategorie 

regionu 

Milník pro rok 
2018 

Cílová 
hodnota (2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení  
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.2 
Indikátor 
v ýstupu 74001 

Počet 
v y tvořených 
parkov acích míst 

Parkov ací 
místa EFRR 

Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

500,000 990,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.2 Finanční 
ukazatel FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 

 EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 0,000 19 466 173,18      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

25 925 925,93 113 546 654,00 0,000 0,000 0,000 0,000 19 466 173,18      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.3 Indikátor 
v ýstupu 

10000 
Počet podniků 
pobírajících 
podporu 

Podniky  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 3,000 9,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

12,000 30,000 0,000 0,000 0,000 3,000 12,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.3 
Indikátor 
v ýstupu 55201 

Počet 
podpořených 
zařízení v  rámci 
komunitních a 
integračních 
aktiv it 

Zařízení EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 2,000 8,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

10,000 42,000 0,000 0,000 0,000 2,000 10,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.3 Indikátor 
v ýstupu 55401 

Počet 
podpořených 
zázemí pro 
služby  a sociální 
práci 

Zázemí EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 1,000 2,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

3,000 112,000 0,000 0,000 0,000 1,000 3,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
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 Dosažená hodnota * 

PO Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednotka Fond Kategorie 

regionu 

Milník pro rok 
2018 

Cílová 
hodnota (2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení  
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

07.3 Indikátor 
v ýstupu 60000 Celkov ý počet 

účastníků Osoby  ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 176,000 3636,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

3 975,000 26 500,000 0,000 0,000 0,000 176,000 3 812,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.3 Finanční 
ukazatel 

FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 
z EFRR 

 EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 58 040,52 3 651 477,38      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

3 749 576,000 24 997 172,000 0,000 0,000 0,000 58 040,52 3 709 517,90      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.3 
Finanční 
ukazatel FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 
z ESF 

 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 458 177,28 8 476 468,06      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

3 991 484,000 26 609 894,000 0,000 0,000 0,000 458 177,28 8 934 645,34      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.4 Indikátor 
v ýstupu 

50001/
CO35 

Kapacita 
podporov aných 
zařízení péče 
o děti nebo 
v zděláv acích 
zařízení 

Osoby  EFRR 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 1 628,000 1 543,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

640,000 4 020,000 0,000 0,000 0,000 1 628,000 3 171,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.4 
Indikátor 
v ýstupu 60000 

Celkov ý počet 
účastníků Osoby  ESF 

Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 35,000 1 446,000      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

952,000 6 351,000 0,000 0,000 0,000 35,000 1 481,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.4 
Finanční 
ukazatel FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané  EFRR 

Více 
rozv inuté   

0,000 0,000 0,000 1 991 782,45 13 911 906,14      
 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
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 Dosažená hodnota * 

PO Druh 
ukazatele ID 

Ukazatel nebo 
klíčový 

prováděcí krok 

Měrná 
jednotka Fond Kategorie 

regionu 

Milník pro rok 
2018 

Cílová 
hodnota (2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Vysvětlení  
(v případě 
potřeby) 

Roční hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

Kumulativní hodnota 
Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem Celkem 

M M M M M M M M M M M M 
Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž 

způsobilé v ýdaje 
z EFRR 

regiony  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
5 442 932,000 43 693 628,000 0,000 0,000 0,000 1 991 782,45 15 903 688,59      

  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

07.4 Finanční 
ukazatel FINMT 

Celkov é 
certif ikov ané 
způsobilé v ýdaje 
z ESF 

 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

  

0,000 0,000 0,000 2 005 880,520 6 874 970,45      

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

7 982 968,000 53 219 788,000 0,000 0,000 0,000 2 005 880,520 8 880 850 97      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      
  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000      

* Pro EFRR nebo Fond soudržnosti předloží členské státy pro ukazatele výstupů kumulativní hodnoty. Pro ESF jsou kumulativní hodnoty systémem SFC2014 vypočítány automaticky na základě ročních 
hodnot poskytnutých členskými státy. Hodnoty pro f inanční ukazatele jsou kumulativní pro všechny fondy. Hodnoty pro klíčové prováděcí kroky jsou kumulativní pro všechny fondy, pokud jsou klíčové prováděcí 
kroky vyjádřeny pomocí čísla nebo procentního podílu. Je-li výsledek vymezen kvalitativně, je nutno v tabulce uvést, zda jej bylo dosaženo, či nikoli. 

3.4. Finanční údaje (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 
 
Tabulka 6: Finanční údaje na úrovni prioritních os a programů stanovené v tabulce 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 (11) 
 

Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 

Základ 
pro 

výpočet 

Financování 
celkem [EUR] 

Míra 
spolufinancování 

[%] 

Celkové způsobilé 
náklady operací 

vybraných pro poskytnutí 
podpory [EUR] 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž se 
vztahují vybrané 

operace [%] 

Veřejné způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory [EUR] 

Celková výše způsobilých 
výdajů, jež příjemci 

vykázali řídícímu orgánu 
[EUR] 

Podíl celkového přídělu, 
na nějž se vztahují 
způsobilé výdaje 

vykázané příjemci [%] 

Počet 
schválených 

operací 

07.1 ERDF 
Více rozv inuté 
regiony  Celkem 124 985 864,00 50,00 97 244 082,23 77,80 88 119 589,80 11 231 594,43 8,99 65 

07.2 ERDF 
Více rozv inuté 
regiony  Celkem 113 546 654,00 50,00 52 389 448,33 46,14 45 504 835,06 17 063 080,11 15,03 20 

07.3 ERDF Více rozv inuté 
regiony  

Celkem 24 997 172,00 50,00 7 931 393,33 31,73 7 454 384,57 2 822 120,73 11,29 33 

07.3 ESF Více rozv inuté 
regiony  Celkem 26 609 894,00 50,00 20 919 583,40 78,62 20 862 744,36 8 934 645,34 33,58 123 

07.4 ERDF Více rozv inuté 
regiony  Celkem 43 693 628,00 50,00 31 277 371,26 71,58 25 874 112,32 16 228 344,95 37,14 125 

07.4 ESF Více rozv inuté Celkem 53 219 788,00 50,00 22 692 503,16 42,64 22 293 437,54 8 893 974,94 16,71 296 
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Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 

Základ 
pro 

výpočet 

Financování 
celkem [EUR] 

Míra 
spolufinancování 

[%] 

Celkové způsobilé 
náklady operací 

vybraných pro poskytnutí 
podpory [EUR] 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž se 
vztahují vybrané 

operace [%] 

Veřejné způsobilé náklady 
operací vybraných pro 

poskytnutí podpory [EUR] 

Celková výše způsobilých 
výdajů, jež příjemci 

vykázali řídícímu orgánu 
[EUR] 

Podíl celkového přídělu, 
na nějž se vztahují 
způsobilé výdaje 

vykázané příjemci [%] 

Počet 
schválených 

operací 

regiony  

07.5 ESF Více rozv inuté 
regiony  Celkem 16 127 208,00 50,00 18 039 423,54 111,86 18 039 423,54 4 403 665,26 27,31 2 

   Celkem 403 180 208,00 50,00 250 493 805,25 62,13 228 148 527,19 69 577 425,76 17,26 664 

 
 
Tabulka 7: Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie intervencí u EFRR, ESF a Fondu soudržnosti (čl. 112 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1303/2013  
a článek 5 nařízení (EU) č. 1304/2013) 
(jak je stanoveno v tabulce 2 přílohy II prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1011/2014) 
 

Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 
Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tématického 

cíle 
Vedlejší téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídícímu 

orgánu (EUR) 

Počet 
vybraných 

operací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         01 CZ010 1 485 374,42 1 336 836,98 160 702,82 2 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         08 CZ010 1 213 166,79 1 091 850,11 212 064,18 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         11 CZ010 3 157 661,82 2 841 895,64 319 170,42 4 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         12 CZ010 150 900,68 135 810,61 17 930,91 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         15 CZ010 1 329 765,01 1 196 788,51 186 827,13 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         18 CZ010 11 998 113,23 10 798 301,91 25 558,78 7 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         19 CZ010 11 025 726,99 9 923 154,23 1 160 813,30 12 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         20 CZ010 3 862 300,32 3 476 070,28 201 825,71 4 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         22 CZ010 2 146 934,57 1 932 241,12 283 309,35 3 
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Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 
Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tématického 

cíle 
Vedlejší téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídícímu 

orgánu (EUR) 

Počet 
vybraných 

operací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.062 01 01 02 01         24 CZ010 14 648 796,89 13 183 917,23 2 958 211,77 17 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.064 01 01 02 01         18 CZ010 1 110 616,92 999 555,24 49 627,32 2 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.1.064 01 01 02 01         24 CZ010 11 552 592,68 10 397 333,42 138 083,10 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.066 01 01 02 01         18 CZ010 11 552 368,84 10 397 131,96 162 174,42 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.066 01 01 02 01         24 CZ010 1 586 633,31 793 316,65 0,00 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 01 01 02 01         17 CZ010 435 082,65 217 541,33 2 310,63 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 01 01 02 01         19 CZ010 1 031 685,52 928 516,97 0,00 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 01 01 02 01         24 CZ010 3 552 194,77 3 065 160,79 1 501 942,89 4 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 03 01 02 01         24 CZ010 0,00 0,00 0,00 0 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 04 01 02 01         24 CZ010 14 402 895,98 14 402 895,98 3 600 723,99 1 

07.1 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.067 06 01 02 01         24 CZ010 1 001 270,84 1 001 270,84 250 317,71 1 

07.2 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

II.1.013 01 01 01 04         12 CZ010 14 619 336,33 12 426 435,84 5 062 905,34 9 

07.2 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

II.1.013 01 01 02 04         12 CZ010 18 294 031,91 15 549 927,13 10 750 432,66 8 

07.2 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

II.1.013 01 01 02 04         18 CZ010 7 002 130,35 6 301 917,32 2 347,19 2 

07.2 ERDF Více 
rozv inuté II.4.043 01 01 01 04         18 CZ010 12 473 949,74 11 226 554,77 1 247 394,92 1 
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Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 
Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tématického 

cíle 
Vedlejší téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídícímu 

orgánu (EUR) 

Počet 
vybraných 

operací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 
regiony  

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.055 01 01 02 09         18 CZ010 925 061,37 740 049,08 555 703,00 2 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.055 01 01 02 09         19 CZ010 564 783,06 564 783,06 9 229,32 1 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.055 01 01 02 09         21 CZ010 4 937 047,87 4 659 327,75 1 676 128,47 17 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.055 01 01 02 09         24 CZ010 142 763,55 128 487,20 0,00 1 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         03 CZ010 306 340,57 306 340,57 153 839,32 2 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         07 CZ010 153 285,17 153 285,17 0,00 1 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         15 CZ010 20 191,90 20 191,90 19 583,60 1 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         19 CZ010 133 723,66 133 723,66 133 723,66 1 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         21 CZ010 280 218,75 280 218,75 121 298,92 3 

07.3 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IV.2.073 01 01 02 09         24 CZ010 467 977,43 467 977,43 152 614,44 4 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        07 CZ010 735 172,93 735 172,92 267 768,76 4 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        13 CZ010 199 523,10 199 523,10 0,00 1 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        14 CZ010 200 528,61 200 528,61 103 308,04 1 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        15 CZ010 216 618,46 216 618,46 17 726,12 2 

07.3 ESF Více VI.0.112 01 01 02  08        16 CZ010 201 808,73 201 808,73 136 440,64 1 
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Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 
Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tématického 

cíle 
Vedlejší téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídícímu 

orgánu (EUR) 

Počet 
vybraných 

operací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 
rozv inuté 
regiony  

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        17 CZ010 191 438,04 191 438,04 164 329,64 1 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        18 CZ010 537 306,15 510 440,85 180 938,28 3 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        19 CZ010 802 450,40 802 450,40 222 196,88 7 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        21 CZ010 11 941 535,90 11 916 299,31 5 979 475,07 67 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        23 CZ010 199 709,85 199 709,85 132 335,52 1 

07.3 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VI.0.112 01 01 02  08        24 CZ010 5 693 491,23 5 688 754,09 1 730 126,39 35 

07.4 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.051 01 01 02 10         18 CZ010 3 569 324,21 2 855 459,38 1 109 109,50 3 

07.4 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.051 01 01 02 10         19 CZ010 18 101 486,96 15 171 027,66 8 438 588,85 92 

07.4 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.052 01 01 02 10         18 CZ010 1 892 397,92 1 513 918,33 1 671 576,87 5 

07.4 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.052 01 01 02 10         19 CZ010 7 206 061,19 5 912 033,67 4 598 941,22 25 

07.4 ERDF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

III.0.052 01 01 02 10         21 CZ010 508 100,98 421 673,28 410 128,51 2 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

V.0.105 01 01 02  08        18 CZ010 238 631,73 226 700,13 28 944,44 2 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

V.0.105 01 01 02  08        19 CZ010 1 054 063,06 1 001 359,91 981 200,50 6 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

V.0.105 01 01 02  08        21 CZ010 4 133 566,20 3 884 370,66 1 031 173,33 23 
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Prioritní 
osa Fond Kategorie 

regionu 
Oblast 
zásahu 

Forma 
financování 

Dimenze 
území 

Mechanismus 
územního 

plnění 

Dimenze 
tématického 

cíle 
Vedlejší téma ESF 

Dimenze 
ekonomické 

činnosti 

Dimenze 
polohy 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí 
podpory (EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídícímu 

orgánu (EUR) 

Počet 
vybraných 

operací 

1 2 3 4 5 6 7 8 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 10 11 12 13 14 15 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VII.0.115 01 01 02  08        19 CZ010 16 564 308,24 16 479 072,91 6 595 875,99 259 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VII.0.115 01 01 02  08        21 CZ010 501 169,05 501 169,05 194 083,10 4 

07.4 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

VII.0.115 01 01 02  08        24 CZ010 200 764,88 200 764,88 62 697,58 2 

07.5 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IX.0.121 01 01 07  08        18 CZ010 7 787 360,41 7 787 360,41 2 099 936,96 1 

07.5 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IX.0.122 01 01 07  08        18 CZ010 7 787 360,41 7 787 360,41 2 099 936,96 1 

07.5 ESF 
Více 
rozv inuté 
regiony  

IX.0.123 01 01 07  08        18 CZ010 2 464 702,72 2 464 702,72 203 791,34 1 

                  250 493 805,25 228 148 527,19 69 577 425,76 664 

 
---------------------------------------------------- 
11 - Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1011/2014 ze dne 22. září 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, pokud jde o vzory pro předkládání 
určitých informací Komisi, a podrobná pravidla týkající se výměny informací mezi příjemci a řídicími orgány, certif ikačními orgány, auditními orgány a zprostředkujícími subjekty (Úř. věst. L 286, 30.9.2014, s. 1). 
 
Tabulka 8: Využití křížového financování (12) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového financování Prioritní 
osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na křížové financování na 

základě vybraných operací  (2) (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 
(v %) 

(3/podpora EU pro prioritní osu x 100) 

Výše podpory EU využité v rámci 
křížového financování na základě 

způsobilých výdajů, které příjemce 
vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 
(v %) 

(5/podpora EU pro prioritní osu x 100) 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 07.1 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě 
EFRR, av šak podpořené z ESF (1) 

07.3 117 100,43 0,95 100 417,93 0,81 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 

07.3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě 
EFRR, av šak podpořené z ESF (1) 07.4 13 448,06 0,05 12 207,81 0,05 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Využití křížového financování Prioritní 
osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na křížové financování na 

základě vybraných operací  (2) (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 
(v %) 

(3/podpora EU pro prioritní osu x 100) 

Výše podpory EU využité v rámci 
křížového financování na základě 

způsobilých výdajů, které příjemce 
vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 
(v %) 

(5/podpora EU pro prioritní osu x 100) 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě ESF, 
av šak podpořené z EFRR (1) 07.4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Křížov é f inancov ání: náklady  způsobilé pro podporu na základě 
EFRR, av šak podpořené z ESF (1) 

07.5 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Není-li možné stanovit přesné částky předem, před provedením operace, měla by být zpráva založena na stropech platných pro danou operaci, tj. pokud může operace EFRR zahrnovat až 20 % výdajů 
typu ESF, měla by zpráva vycházet z předpokladu, že za tímto účelem lze použít celých 20 %. Pokud byla operace dokončena, měly by údaje použité pro tento sloupec vycházet z reálných nákladů, které 
příjemci vznikly. 
2 Čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 
 
Tabulka 9: Náklady operací prováděných mimo programovou oblast (EFRR a Fond soudržnosti v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost) 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 Prioritní osa 

Výše podpory EU, která má být 
použita na operace prováděné 
mimo programovou oblast na 

základě vybraných operací (v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní osu 

v době přijetí programu 
(v %) 

(3/ podpora EU pro prioritní osu 
v době přijetí programu x 100) 

Výše podpory EU v rámci operací 
prováděných mimo programovou 

oblast, na základě způsobilých výdajů, 
které příjemce vykázal řídicímu orgánu 

(v EUR) 

Podíl podpory EU pro prioritní 
osu v době přijetí programu 

(v %) 
(5/ podpora EU pro prioritní osu 
v době přijetí programu x 100) 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.1 Posílení v ýzkumu, technologického rozv oje a inov ací 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.2 Udržitelná mobilita a energetické úspory  0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 

07.3 Podpora sociálního začleňov ání a boj proti chudobě 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 

07.4 Vzdělání a v zdělanost a podpora zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Náklady  na operace mimo 
programov ou oblast (1) 07.5 Technická pomoc 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 V souladu se stropy stanovenými v čl. 70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 nebo článku 20 nařízení (EU) č. 1299/2013 a s jejich výhradou. 
 
---------------------------------------------------- 
12 - Použitelné pouze u operačních programů v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost, které zahrnují ESF a/nebo EFRR.  
 

Tabulka 10: Náklady na operace prováděné mimo Unii (ESF) (13) 

1. 2. 3. 4. 
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Výše výdajů, které mají být vynaloženy mimo Unii  
v rámci tematických cílů 8 a 10 na základě vybraných 

operací (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie  
a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF 
(v %) 

(1/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní příspěvek) na 
program ESF nebo část programu financovaného z více fondů, 

která souvisí s ESF x 100) 

Způsobilé výdaje vynaložené mimo Unii, které 
příjemce vykázal řídicímu orgánu (v EUR) 

Podíl celkového finančního přídělu (příspěvek Unie  
a vnitrostátní příspěvek) na program ESF nebo část 

programu financovaného z více fondů, která souvisí s ESF 
(v %) 

(3/ celkový finanční (příspěvek Unie a vnitrostátní 
příspěvek) na program ESF nebo část programu 

financovaného z více fondů, která souvisí s ESF x 100) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
---------------------------------------------------- 
13 - V souladu se stropy stanovenými v článku 13 nařízení (EU) č. 1304/2013 a s jejich výhradou.   
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4. SHRNUTÍ EVALUACÍ (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

V prvním pololetí 2018 byl aktualizován Evaluační plán OP PPR, který byl schválen MV OP PPR dne  
25. 4. 2018. 

V roce 2018 byla realizována pouze jedna evaluační zakázka v souladu s Evaluačním plánem OP PR 
(dale jen “EP”), a to Druhá průběžná evaluace OP PPR (kód evaluace 07.003, kód etapy 07.003.01). 

Předmětem Druhé průběžné evaluace OP PPR byly dva evaluační úkoly: 

• posouzení plnění specifických cílů OP PPR ve vazbě na očekávané výsledky DoP, 
• procesní hodnocení implementace OP PPR. 

Vzhledem k dosavadní absenci dokončených projektů (v době zpracování evaluace) v prioritní ose 1 
„Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a prioritní ose 2 „Udržitelná mobilita a 
energetické úspory“ nebylo součástí evaluace posouzení plnění specifických cílů těchto prioritních os. 

Se zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo dne 3. 7. 2018. V roce 2018 byla vypracována Vstupní 
zpráva. V současné době probíhá připomínkování návrhu Závěrečné zprávy, po jejímž dokončení  
a předání finálních výstupů budou o závěrech z této evaluace informováni členové Pracovní skupiny pro 
evaluace OP PPR a členové MV OP PPR. Zároveň dojde k reflektování přijatých doporučení do 
konkrétních úkolů, které budou poté zahrnuty do Přehledu využití doporučení z evaluací. 

Evaluační plán a informace o evaluačních aktivitách OP PPR jsou vloženy do MS2014+ a SFC2014.  
Výstupy z provedených evaluací OP PPR jsou volně dostupné na http://penizeproprahu.cz/evaluace/. 

5. INFORMACE O IMPLEMENTACI INICIATIVY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI 
MLADÝCH LIDÍ, JE-LI POUŽITELNÉ (čl. 19 odst. 2 a 4 nařízení (EU) 
č. 1304/2013) 

Nerelevantní pro tento program. 

6. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÁ OPATŘENÍ 
(čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 

V lednu a v červenci 2018 proběhla aktualizace katalogu rizik. Ve 13ti rizikových oblastech bylo 
sledováno a přehodnoceno 26 dílčích rizik. Katalog rizik byl následně reportován do MS2014+. 

ŘO identifikoval pouze 3 kritická rizika a ke všem třem přijal opatření ke zmírnění pravděpodobnosti či 
dopadu. 

V prvním čtvrtlet í roku 2018 došlo k přehodnocení rizikovosti OP PPR, kdy program i přes věškerý  
pokrok zůstal v kategorii vysoce rizikových programů. Od roku 2018 dochází k přehodnocení kategorií 
rizikovosti pouze jednou, proto nedošlo v září 2018 ke změně. 

Plán opatření v rámci zesíleného řízení rizik byl zaměřen na plnění pravidla N+3 a na zavedení 
preventivního a krizového řízení s přjemci a žadateli v PO1 a PO2. 

Všechna opatření kromě jednoho se ŘO podařilo splnit v termínech a k 31. 12. 2018 byl naplněn limit   
N+3 pro rok 2018. Nesplněné opatření se týkalo preventivního limitu 22 % hl. alokace programu ve stavu 
finanční prostředky vyúčtované v žádostech o platbu, kdy z nesplnění opatření neplynou žádné 
relevantní následky. 

Celkový efekt stanovených opatření byl ŘO vyhodnocen pozitivně. 

http://penizeproprahu.cz/evaluace/
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Problémy a přijatá opatření k jejich odstranění v PO 

PO1: 

V PO1 byly identifikovány dva rizikové projekty, jejichž realizace může ohrozit úspěšnou implementaci 
této PO. K těmto projektům patří Pražský voucher na inovační projekty 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 (CZV 299,9 mil. Kč, tj. CZV 11,55 mil. EUR) a Specializované 
vouchery CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 (CZV 299,9 mil. Kč, tj. CZV 11,55 mil. EUR). V obou 
případech se jedná o projekty s vysokou finanční alokací, jejichž problémy v realizaci mají největší dopad 
na efektivní čerpání prostředků, ale i na cílové hodnoty indikátorů PO. Zdržení v realizaci těchto projektů 
a čerpání prostředků na samotné vouchery mělo a má zásadní dopad na naplnění věcných milníků  
v roce 2018, kde nebylo dosaženo milníkových hodnot. Toto zdržení mělo samozřejmě také dopad na 
finanční plnění programu v roce 2018 a podstatně ohrozilo naplnění pravidla N+3. Klíčovou roli u těchto 
rizikových městských projektů převzala primárně politická reprezentace města a její tlak na příslušné 
odbory a realizátory. Intenzivnější dohled politických představitelů města nad kompetentním řízením 
těchto rizikových projektů, společně s jejich důslednou a průběžnou kontrolou realizace zajistí významně 
lepší plnění aktivit těchto projektů a naplnění cílových hodnot indikátorů v roce 2023. 

PO2: 

Pro realizaci projektů v PO2 jsou klíčová úspěšně ukončená zadávací řízení. Vzhledem k zaměření 
projektů jde většinou o složitá podlimitní a nadlimitní řízení na stavební práce, které mají vyšší časovou 
náročnost přípravy zadávací dokumentace a po zahájení obsahují množství dodatečných dotazů 
uchazečů. Tím se zadání zakázky, potažmo realizace projektu i jeho kontrola ze strany ŘO prodlužuje.  
Dalším faktorem ovlivňujíc ím harmonogram projektů jsou případné změny závazku ze smlouvy o dílo a 
vady  
a nedodělky.  

Co se týče plnění věcných milníků, v rámci SC 2.1 nedošlo k naplnění plánované hodnoty milníku  
u indikátoru 3 25 00, který je vykazován v rámci aktivity 2.1.3. V této aktivitě byl v červnu 2018 schválen 
jeden projekt - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská, který po realizaci přispěje  
k naplnění indikátoru 3 25 00 hodnotou 4 367 m2. Do ukončení výzvy dne 27. 9. 2018 bylo vč. výše 
uvedeného schváleného projektu předloženo 12 projektů v celkovém finančním objemu 1,56 mld. Kč  
(60,1 mil. EUR), přičemž celková alokace výzvy je pouze 900 mil. Kč (34,66 mil. EUR). V minulosti byla s  
tímto zaměřením vyhlášena výzva č. 12, nicméně ve výzvě č. 12 nebyl přeložen žádný projekt, a to i přes  
skutečnost, že byla výzva ze strany ŘO na žádost zpracovatelů projektů prodloužena. První žádosti v 
rámci aktivity tak byly předloženy po více jak 2 letech příprav, přičemž žádný z projektů dosud nezahájil  
realizaci. Projekt Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská je ve fázi ex-ante před 
podpisem smlouvy, a to z důvodu průtahů na straně žadatele. U dalších 11 projektů probíhá v současné 
době proces výběru a hodnocení. Problémem u předložených projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje 
převyšují 100 mil. Kč, je způsob zpracování ekonomické analýzy, který ne zcela odpovídá obvyklým 
postupům. Řídic í orgán v současné době pracuje na vyhodnocení zpracovaných cost-benefit analýz, ale 
předpokládá zasmluvnění vybraných projektů v polovině roku 2019. 

V rámci SC 2.2 nebyla naplněna hodnota milníku u indikátoru 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích 
míst, neboť v projektu výstavby P+R Černý Most, který byl předložen v březnu 2018, schválen v červnu 
2018  
a zasmluvněn v říjnu 2018, bude indikátor vytvořených parkovacích míst vykazován až v závěru 
realizace projektu, tedy až v době, kdy budou parkovací místa reálně vytvořena, tj. po prosinci 2020. K 
plnění hodnoty indikátoru počtu parkovacích míst měl přispět projekt výstavby P+R Radotín v rámci 15.  
výzvy, který byl schválen v prosinci 2017. V průběhu roku 2018 však nebylo k předmětnému záchytnému 
parkovišti vydáno stavební povolení, nezbytné pro uzavření smlouvy o financování, přičemž z důvodu 
nesouladu projektu s územním plánem nešlo vydání stavebního povolení nadále předpokládat, žadatel 
tedy po konzultaci s ŘO odstoupil před podpisem smlouvy od realizace. Další projekty P+R nejsou 
připravovány, a to z důvodů nevyjasněných majetkoprávních vztahů, průtahů s vydáním územního 
rozhodnutí/stavebního povolení, nesouhlasu dotčených orgánů nebo protestům místních obyvatel. 
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K jednotlivým projektům nebo skupinám projektů probíhají individuální konzultace. Vzhledem k nízkému 
počtu oprávněných žadatelů, resp. příjemců, nejsou semináře pro příjemce v rámci PO2 uskutečňovány. 

PO3: 

ŘO v průběhu roku uspořádal řadu seminářů, ať už pro žadatele (pro výzvy č. 34, 35 a 38), nebo 
následně pro příjemce z výzvy  č. 25 a 27 , na začátku roku 2019 také pro příjemce z výzvy č. 38.  
Zástupci PO3 rovněž uspořádali seminář pro příjemce k metodice kalkulace vyrovnávací platby SGEI 
(pro potřeby výzvy č. 35), dále proběhlo setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a s  
koordinátory komunitního plánování, kde byli seznámení se zaměřením výzvy č. 35. 

Vzhledem k velkému zájmu ze strany žadatelů o výzvu č. 34, která byla zaměřena na podporu aktivizace 
komunitního života a sociálního podnikání a předložení velkého počtu kvalitních projektů (bylo 
předloženo 129 projektů s CZV 591,67 mil. Kč), byla alokace této výzvy navýšena ze 100 mil. Kč na 300 
mil. Kč. 

V roce 2018 byl ukončen také příjem žádost í o podporu do výzvy č. 35, která oproti předchozím 
vyhlášeným výzvám v tomto SC obsahovala rovněž možnost rozvoje sociálních služeb, což žadatelé  
v hojném počtu využili. Tato investiční výzva byla zaměřena nejen na podporu vzniku a rozvoje 
sociálních služeb, ale také na podporu komunitních center a sociálního bydlení. Do výzvy bylo podáno 
celkem 39 žádostí o podporu s CZV 535,18 mil. Kč. Alokace výzvy byla vzhledem k předloženým 
požadovaným nákladům navýšena z 300 mil. Kč na 314,54 mil. Kč (12,09 mil. EUR). 

U obou výše uvedených výzev byl vytvořen zásobník projektů. 

ŘO v současné době provádí analýzu nastavení indikátorů v PO3, a to jak z hlediska vhodnosti 
použitých indikátorů vzhledem k monitorování a naplnění cílů prioritní osy, tak z hlediska reálnosti a 
adekvátnosti nastavení cílových hodnot u některých indikátorů. Výsledky analýzy a případný návrh 
opatření budou sděleny MV a konzultovány s EK.   

PO4: 

Délku administrace ZoR/ŽoP ovlivňovaly časté chyby ve výběrových řízeních malého rozsahu. K 
eliminaci podobných problémů plánuje ŘO na 1. polovinu roku 2019 semináře k tématu výběrových 
řízeních malého rozsahu v podmínkách OP PPR. 

V první polovině roku 2018 z důvodu souběhu agendy ex-ante a administrace ZoR/ŽoP docházelo k  
delší lhůtě administrace ZoR/ŽoP, avšak po předání agendy ex-ante oddělení projektů došlo ke zkrácení 
této lhůty. Délku administrace projektů také bohužel ovlivňují plánované aktualizace MS2014+, díky  
kterým není systém několik dní plně funkční. Tato skutečnost má negativní vliv na aktivitu v systému v 
rámci administrace projektů nejen ze strany ŘO, ale i ze strany příjemců. 

S příjemci probíhá intenzivní komunikace a konzultace jak elektronická, tak osobní. V roce 2018 také 
probíhaly u příjemců kontroly na místě (dále jen KnM) dle analýzy rizik, v rámci výzev č. 2, 3 a 21 
proběhlo 22 KnM za projekty ESF. V rámci projektů ERDF proběhlo 36 KnM ve výzvách č. 1, 19, 20 a 23.  

V roce 2018 byly pro příjemce uspořádány semináře pro výzvy č. 23, 21, 20. V první polovině roku 2019 
jsou plánovány semináře pro příjemce výzvy č. 28 a 37. 

b) VOLITELNĚ U KRÁTKÝCH ZPRÁV, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 11.1 vzoru 
(čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013): 

Posouzení, zda pokrok při dosahování cílů postačuje k zajištění jejich splnění, s uvedením případných 
přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

Celkové posouzení dopadu splněných opatření: 

Ke zvýšení absorpční kapacity OP PPR přispěla revize programu č. 2, která byla schválena  EK dne 
24. 7. 2018. Do konce roku 2018 bylo v rámci OP PPR vykázáno ve stavu finančních prostředků v 
právních aktech o poskytnutí / převodu podpory více než 66 % hlavní alokace programu (což bylo 
jedním z opatření stanovených MMR NOK v rámci Zesíleného řízení rizik dosáhnout min. 65 % hlavní 
alokace programu).  
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ŘO v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí a usiluje  
o celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Do této skupiny patří i průběžné revize 
Pravidel pro žadatele/příjemce reagujíc í na aktuální podněty a zjištění. V roce 2018 proběhla revize 
pravidel, která přinesla další zjednodušení požadavků a lepší porozumění textu. 

Souběžně byla podniknuta řada kroků ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů ve vazbě jejich 
potřeb na možnosti OP PPR a k včasné informovanosti o zaměření vyhlašovaných výzev.  Jedná se  
o intenzivní adresnou komunikaci s potenciálními žadateli (městské části, organizace sdružující 
potenciální žadatele) i celkové posílení informačních nástrojů. V současnosti pracujeme na vyhlášení 
zakázky na kampaň zaměřenou na publicitu programu. Velká pozornost je věnována přípravě výzev,  
vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím znění, aby oprávnění žadatelé mohli projektové 
žádosti připravit co nejsnáze. Pracovníci projektového oddělení připravují semináře a účastní se 
osobních konzultací se žadateli. Potenciální žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlašované výzvě s  
příklady podporovaných aktivit adresně informováni jak v předstihu, tak neprodleně po vyhlášení výzev 
adresnými dopisy s příklady podporovaných aktivit a tiskovou zprávou. 

Pro příjemce dotací následně oddělení finančního řízení a kontrol organizuje semináře, které usnadní 
realizaci projektů a zamezí chybám ve finančním řízení. 

Je posilováno odborné zázemí ŘO a v případě potřeby je zesilována expertní spolupráce k specifickým 
okruhům. Jsou realizovány pravidelné schůzky s odborem PRI, s vedením HMP a také pracovní schůzky 
se zpracovateli žádostí o podporu. 

Opatření k zefektivnění implementace OP PPR byla realizována jak na základě naplňování Plánu 
opatření OP PPR pro rok 2018, tak na základě průběžného vlastního vyhodnocování fází 
implementačního procesu.  

7. SHRNUTÍ PRO VEŘEJNOST (čl. 50 odst. 9 nařízení (EU) č. 1303/2013)  

Rok 2018 byl čtvrtým rokem implementace OP PPR. Ke konci roku 2018 bylo zaregistrováno 1 346 
projektů o celkovém objemu 13,4 mld. Kč (0,52 mld. EUR) a uzavřeny smlouvy u 664 projektů o objemu 
celkových způsobilých výdajů objemu 6,5 mld. Kč (0,25 mld. EUR), tj. 66,6 % hlavní alokace programu. 

Prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací je zaměřena na podporu aktivit  
vedoucích k posílení výzkumných činností, technologického rozvoje a inovačních aktivit a jejím 
prostřednictvím by mělo dojít k zintenzivnění podpory podnikových investic do výzkumu a inovací  
a vytvoření nových vazeb a součinností mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím 
vysokoškolského vzdělávání. Celková alokace na PO1 je 3,25 mld. Kč (125,2 mil. EUR). V roce 2018 
byla vyhlášena 1 výzva v PO1 v souladu s harmonogramem výzev. Výzvy PO1 jsou spolufinancovány z 
EFRR. 

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita dojde k energetickým úsporám v městských objektech 
dosažených využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení  
a inteligentních systémů řízení a ke zvýšení atraktivity užívání městské veřejné dopravy podporou 
realizace záchytných parkovišť Park and Ride u stanic a zastávek drážní dopravy a podporou opatření 
pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu. Oba uvedené typy opatření mají 
nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnějš í automobilové dopravy na území hl. města 
Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů, a tím k udržitelné mobilitě. K čerpání je určeno  
2,95 mld. Kč (113,6 mil. EUR). V PO2 byla v roce 2018 vyhlášena jedna výzva v souladu 
s harmonogramem výzev. Výzvy PO2 jsou spolufinancovány z EFRR. 

Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě je zaměřena na oblasti sociálního 
začleňování, sociálního podnikání a na posílení soudržnosti na úrovni místních komunit. V tematické 
rovině je kladen důraz na lokální začleňování a posílení komunit v Praze jako základního stavebního 
kamene sociální soudržnosti města. Na tyto aktivity navazuje podpora sociálního podnikání jako sociálně 
inovativního přístupu ke skupinám osob vyloučených, ohrožených a marginalizovaných. Celková alokace 
je 1,34 mld. Kč (51,60 mil. EUR). V roce 2018 byla v rámci PO3 vyhlášena jedna výzva v souladu s 
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harmonogramem výzev. Jedná se o multifondovou prioritní osu: specifické cíle 3.1 a 3.2 jsou 
spolufinancovány z EFRR, specifický cíl 3.3 je spolufinancován z ESF. 

Prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se prostřednictvím rozvoje školských 
zařízení a rozvoje zaměstnanosti zaměřuje na udržitelnost soudržnosti obyvatel, prevenci vzniku 
sociálně patologických jevů a vzniku nebo prohloubení vyloučených lokalit. Dojde ke zvýšení dostupnosti 
zařízení péče o děti do 3 let, resp. do zahájení povinné školní docházky, tak aby se rodiče s malými 
dětmi mohli lépe uplatnit na trhu práce, dále pak k rovnoměrnému rozvoji vzdělávacích zařízení v Praze 
a podpoře inkluzivního přístupu s ohledem na multikulturní potenciál města a specifika heterogenních 
skupin dětí  
a žáků.  Celková alokace je 2,52 mld. Kč (97,1 mil. EUR). V PO 4 bylo v průběhu roku 2018 vyhlášeny 
celkem 3 výzvy v souladu s harmonogramem výzev. Jedná se o multi fondovou prioritní osu: specifický 
cíl 4.1 je spolufinancován z EFRR, specifické cíle 4.2 a 4.3 jsou spolufinancovány z ESF. 

Plnění hodnot věcných indikátorů úzce koreluje s úspěšností jednotlivých výzev. Ukazatele, které nejsou 
plněny, jsou ŘO vyhodnocovány a rozplánovány do dalších navazujících výzev. 

ŘO realizoval následující opatření: 

• Pravidelné zpřesňování predikcí na základě právě ukončených výzev, projektů předložených do 
ZHMP, kontrahovaných výdajů a aktuálních finančních plánů 

• Vyhlašování nových výzev na základě zbytkových alokací, popř. prodlužování průběžných výzev 
• Optimalizace činností oddělení finančního řízení a kontroly. 

Webový portál OP PPR www.penizeproprahu.cz je zaměřen na všechny cílové skupiny, zejména širokou 
a odbornou veřejnost - žadatele, příjemce, partnery, média. Poskytované informace jsou přehledně 
zpracovávány a jsou průběžně aktualizovány. 

8. ZPRÁVA O IMPLEMENTACI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ (článek 46 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

V roce 2018 byla dokončena aktualizace ex-ante posouzení, kde bylo konstatováno, že došlo k ukončení 
příprav NIF, nenavázání spolupráce s EIF. Tyto skutečnosti fakticky vyloučily možnost využití 
kapitálového FN vzhledem k absenci vhodného správce investičních prostředků. Bylo doporučeno 
přistoupit k dalšímu implementačnímu řešení, kterým je využití zvýhodněných úvěrů (popř. doplněných i 
o finanční příspěvek na umoření úroků u komerčních úvěrů) segmentem začínajících inovačních firem 
společně se segmentem etablovaných MSP v počátečních fázích životního cyklu. V aktualizaci ex-ante 
posouzení bylo potvrzeno, že stále existuje tržní selhání, resp. suboptimální tržní situace v podporované 
oblasti 1.2.3., v segmentu společností v raných fáz ích podnikání, i mladších etablovaných MSP, jedná se 
o tematický cíl 1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Již během roku 2018 bylo 
zahájeno jednání s ČMZRB ohledně přípravy implementace FN, který počítá s využitím finančního 
nástroje ve formě zvýhodněných úvěrů s ČMZRB jako správcem finančních prostředků. Alokace byla 
stanovena ve výši 400 mil. Kč  
(s možností dalš ího navyšování) s odhadovaným pákovým efektem 1,96. Tato částka bude k dispozici  
v rámci celé aktivity 1.2.3, a to jak pro začínajíc í podnikatele, tak pro etablované MSP v počátečních 
fáz ích životního cyklu. Vydání omnibusu v červenci 2018 umožnilo zadat správu FN napřímo národní 
rozvojové bance.  

Na konci roku 2018 (6. 12. 2018) byla uzavřena Dohoda o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 
2018 mezi ŘO OP PPR a ČMZRB, která upravuje podporu prostřednictvím finančních nástrojů v rámci 
PO1. V návaznosti na uzavření této Dohody byl vytvořen program INFIN pro rozvoj inovačních firem  
v počátečních obdobích jejich životního cyklu (v souladu s programovým dokumentem OP PPR SC 1.2, 
aktivita 1.2.3), kde bylo identifikováno tržní selhání nebo suboptimální tržní situace v oblasti financování 
těchto podniků. Ještě do konce roku 2018 byla převedena 1. tranše ve výši 100 mil Kč.  

ČMZRB ve spolupráci s odborem evropských fondů připravila v souladu s tímto programem výzvu  
k předkládání projektů, která byla vyhlášena ČMZRB v 15. 3. 2019. 
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9. Nepovinné u zprávy, která byla předložena v roce 2016, nevztahuje se na 
ostatní krátké zprávy: OPATŘENÍ PŘIJATÁ ZA ÚČELEM SPLNĚNÍ 
PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013), pokud 
při přijetí OP nebyly splněny použitelné předběžné podmínky: (viz bod 13 
vzoru) 

Viz kap. 13
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10. POKROK PŘI PŘÍPRAVĚ A IMPLEMENTACI VELKÝCH PROJEKTŮ A SPOLEČNÝCH AKČNÍCH PLÁNŮ (čl. 101 písm. h) a čl. 111 
odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

10.1. Velké projekty 
Tabulka 12: Velké projekty 
 

Projekt CCI 

Stav velkého 
projektu 

1. dokončen 
2. schválen 

3. předložen 
4. plánuje se 
oznámení / 

předložení Komisi 
 

Celkové 
investice 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Plánované 
datum 

oznámení / 
předložení 

(je-li 
použitelné) 

(rok, čtvrtletí) 

Datum 
automatického 

schválení 
Komisí 

(je-li 
použitelné) 

Plánované 
datum 

zahájení 
realizace 

 
(rok, 

čtvrtletí) 

Plánované 
datum 

dokončení 
(rok, 

čtvrtletí) 

Priorita / 
osa / 

investiční 
priority 

Současný stav realizace 
– finanční pokrok 

(% výdajů 
certifikovaných Komisi 

v porovnání s celkovými 
způsobilými náklady) 

Současný stav realizace – 
fyzický pokrok 

Hlavní fáze provádění projektu 
1. dokončeno / v provozu; 

2. pokročilá výstavba; 
3. výstavba; 

4. zadávání zakázek 
5. návrh 

Hlavní 
výstupy 

Datum 
podpisu 

první 
smlouvy o 

dílo1 
(je-li 

použitelné) 

Připomínky 
(v případě 
potřeby) 

1 U operací prováděných v rámci struktur partnerství veřejného a soukromého sektoru podpis dohody o partnerství mezi veřejným a soukromým subjektem (čl. 102 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013). 

Významné problémy, které se vyskytly při implementaci velkých projektů, a opatření přijatá k jejich odstranění. 
Nerelevantní pro tento program. 

Případná plánovaná změna v seznamu velkých projektů v rámci operačního programu. 
Nerelevantní pro tento program. 

10.2. Společné akční plány 
Pokrok při implementaci jednotlivých fází společných akčních plánů. 
Nerelevantní pro tento program. 

Tabulka 13: Společné akční plány (SAP) 
 

Název SAP CCI 

Fáze provádění SAP 
1. dokončen 

2. provedeno > 50 % 
3. zahájen 
4. schválen 

5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky  
(v případě 
potřeby) 
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Název SAP CCI 

Fáze provádění SAP 
1. dokončen 

2. provedeno > 50 % 
3. zahájen 
4. schválen 

5. předložen 
6. plánuje se 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

Celková 
podpora z 
veřejných 

zdrojů 

Přínos OP k 
SAP Prioritní osa 

Druh SAP 
1. normální 
2. první SAP 

3. YEI 

[Plánované] 
předložení 

Komisi 

[Plánované] 
zahájení 

implementace 

[Plánované] 
dokončení 

Hlavní výstupy 
a výsledky 

Celkové 
způsobilé 
náklady 

certifikované 
Komisi 

Připomínky  
(v případě 
potřeby) 

              

Významné problémy, které se vyskytly, a opatření přijatá k jejich odstranění. 

Nerelevantní pro tento program. 
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11. POSOUZENÍ IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 50 odst. 4 
a čl. 111 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

11.1. Informace v části A a dosažení cílů programu (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) 
č. 1303/2013) 

V roce 2018 byla realizována Druhá průběžná evaluace OP PPR (kód evaluace 07.003, kód etapy 
07.003.01). 

V rámci prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací jsou stanoveny dva 
specifické cíle spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 

Implementace prioritní osy 1 v rámci OP PPR byla na konci roku 2018 již v pokročilé fázi. Na konci roku 
2018 úspěšně ukončily realizaci první projekty ze 7. výzvy (proof-of-concept) a z 10. výzvy (podpůrná 
inovační infrastruktura). V realizaci se v roce 2018 dále nacházely projekty výzvy č. 8, 9, 11, 24 a 26,   
a nově také výzvy č. 29, 32 a 39. Věcné i finanční milníky PO1 jsou však nastaveny pouze v návaznosti 
na realizaci voucherových programů, které jsou tedy pro naplnění milníků klíčové. Nastavení milníků  
v momentě přípravy programového dokumentu v návaznosti na realizaci pouze dvou podporovaných 
aktivit z celkových šesti v rámci PO1 bylo nevhodné. Oba voucherové projekty počátkem roku 2018 
vyhlásily první výzvu pro žadatele o voucher. Příjem žádostí byl ukončen 30. 4. 2018 (inovační 
vouchery),  
resp. 28. 6. 2018 (specializované vouchery). Následoval proces hodnocení, který vyvrcholil schválením 
některých projektů v RHMP 23. 10. 2018 (12 inovačních a 46 specializovaných voucherů). Větší část 
úspěšných žádostí o voucher bude schválena v roce 2019. 

Zasmluvnění voucherů v říjnu 2018 však znamená, že k prvním vyúčtováním podpory konečnými 
příjemci a proplacení odborem PRI dojde až v roce 2019. To výrazně ovlivnilo tempo čerpání, ale také 
plnění milníkových indikátorů voucherových projektů oproti plánovaným hodnotám. Jedním z důvodů 
zdržení je i to, že příjemci (odbor PRI MHMP) se nepodařilo vysoutěžit pracovní agenturu, která by  
koordinovala celý proces výběru žádostí k podpoře a musel část procesu výběru (formální hodnocení) 
provádět svými vlastními silami. Příjemce realizujíc í voucherovou podporu pod dohledem Řídic ího 
orgánu implementuje nápravná opatření pro zajištění úspěšné realizace projektu. 

Míru příspěvku projektů realizovaných v PO 1 ve SC 1.1 „Vyšší míra mezisektorové spolupráce 
stimulovaná regionální samosprávou“ a SC 1.2 „Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem“  
k naplňování jednotlivých c ílů RIS3 nelze v době přípravy této zprávy (tj. v 1Q 2019) posuzovat. Projekty  
jsou dlouhodobějš ího charakteru a jsou v současnosti stále v realizaci. Aktuálně lze analyzovat pouze 
jejich tematické zaměření. U zhodnocení souladu projektů s generickými znalostními doménami Národní 
RIS3 strategie je patrné, že nejširš í vazba je v oblasti znalosti pro digitální ekonomiku, kulturní a 
kreativní průmysl, což bylo jako tematické zaměření uvedeno v Prohlášení o souladu s Národní strategií 
RIS3 u 23 (25 %) zkoumaných projektů. Více než pětina projektů neuvedla v tomto případě žádnou z  
uvedených možností, protože projekt spadá do částí zabývajíc ích se klíčovými odvětvími aplikací a 
aplikačními tématy Národní RIS3 strategie nebo doménami specializace Regionální inovační strategie hl.  
m. Prahy. Širší vazba je patrná ještě u generických znalostních domén: společenskovědní znalosti pro 
netechnické inovace (10, 11 %), pokročilé výrobní technologie, které byly jako tematické zaměření 
uvedeny u 10 (9 %) odpovědí. U zbývajíc ích generických znalostních domén podíl projektů uvádějících 
své tematické zaměření nepřesáhl hranici 10 %. Domény specializace hl. m. Prahy: nejvíce zkoumaných 
projektů  
(28, 33 %) jsou Vybraná kreativní odvětví, následovaná Službami pro podniky založenými na znalostech 
(23, 27 %), Vybranými obory věd o živé přírodě (16, 19 %) a Vybranými nově vznikajícími technologiemi 
(13, 11 %). 

Plnění milníků 2018: Věcný milník C01-1 00 00 Počet podniků pobírajíc ích podporu je naplněn na 
128,2 %, věcný milník C026 - 2 00 00 Počet podniků spolupracujíc ích s výzkumnými institucemi  je 
naplněn na 40,7 % a finanční milník na 74,8 %.  
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V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory jsou stanoveny tři specifické cíle 
spolufinancované z EFRR.  

Všechny uvedené typy opatření mají nadregionální rozměr, směřují ke snižování objemu vnější 
automobilové dopravy na území hl. města Prahy, ke snižování produkce hluku a emisí z automobilů, a 
tím k udržitelné mobilitě, resp. ke snižování energetické náročnosti městských budov. Co se týče plnění 
věcných milníků, v rámci SC 2.1 nedošlo k naplnění plánované hodnoty milníku u indikátoru 3 25 00,  
který je vykazován v rámci aktivity 2.1.3. Hodnota milníku je k 31. 12. 2018 nulová, jelikož z důvodu 
dlouhodobé projektové přípravy jsou projekty, které povedou k naplnění předmětného milníku, teprve ve 
fázi věcného hodnocení. Realizace projektů je plánována od roku 2019, hodnoty indikátorů budou 
vykazovány až v závěru realizace. V prioritní ose 2 (SC 2.2) nedošlo rovněž k naplnění hodnoty milníku 
u indikátoru  
7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst, neboť v projektu výstavby P+R Černý Most, který byl 
předložen v březnu 2018, schválen v červnu 2018 a zasmluvněn v říjnu 2018, bude indikátor 
vytvořených parkovacích míst vykazován až v závěru realizace projektu, tedy až v době, kdy budou 
parkovací místa reálně vytvořena, tj. po prosinci 2020. Specifický cíl 2.3 byl schválen v rámci revize č. 2 
programového dokumentu v polovině roku 2018. Pro tento SC tedy nebyly definovány milníky. 

Plnění milníků 2018: Věcné milníky 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst  a 3 25 00 Energeticky 
vztažná plocha zrenovovaných budov mají plnění 0 %. Finanční milník je naplněn na 75,1 %.  

V rámci prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě jsou podporovány 3 
specifické cíle. Dva specifické cíle jsou spolufinancované z EFRR a jeden z Evropského sociálního 
fondu (ESF).  

V rámci jednotlivých SC byl ke konci roku 2018 ukončen velmi malý počet projektů, proto lze jejich 
příspěvek k odstraňování společenských problémů celkově hodnotit pouze jako okrajový.  V současné 
době jsou nicméně v jednotlivých SC v realizaci desítky dalších projektů, a je zde tak v následujícím 
období potenciál k možnému výraznějšímu příspěvku k řešeným oblastem. Nejvíce zastoupeny jsou 
projekty (tj. ukončené i nyní realizované)  zaměřené na komunitní centra, sociální podnikání a projekty  
podporující sociální služby (výzva č. 35). Nejméně zastoupeny jsou projekty sociálního bydlení. S 
ohledem na malý počet ukončených projektů ke konci roku 2018 nelze vnímat zjištěné informace k  
řešeným problémům ve SC jako komplexně vypovídající. 

V SC 3.1 bylo ke konci roku 2018 ukončeno 8 projektů z původně plánovaných 9 (1 projekt byl ukončen 
ze strany ŘO). Polovina ukončených projektů je zaměřena na rekonstrukci prostor, z nichž vznikla 
komunitní centra, druhá polovina projektů pak rekonstruovala byty na byty sociálního bydlení.   
V rekonstruovaných komunitních centrech jsou nejčastěji realizovány aktivity určené pro seniory (často 
zaměřené na trénink paměti, dovednosti na PC), rodiče (matky) s dětmi (pohybové a hudební aktivity)  
a aktivity pořádané pro starš í děti (pohybové, sportovní, výtvarné).  V oblasti sociálního bydlení bylo 
rekonstruováno 16 bytů, z nichž některé jsou již využívány klienty. Míru příspěvku OP PPR v oblasti 
sociálního bydlení lze vyčíslit jako podíl finančních prostředků v ukončených projektech OP PPR  
k finančním prostředkům vynaloženým na sociální bydlení v hlavním městě Praze celkově, a to na 
základě informací  z Fondu rozvoje dostupného bydlení. Tento podíl je 1,22 %. Míru příspěvku k  
odstranění společenských problémů lze proto hodnotit v oblasti sociálního bydlení jako okrajovou,  
kapacity komunitních center přispívají k odstranění definovaných problémů mírně opět vzhledem k  
malému počtu zkoumaných ukončených projektů. Aktuálně je v realizaci dalších 29 projektů, z nichž 13 
je zaměřeno na navýšení aktivit pro sociální integraci, 13 na zvyšování kapacit nízkoprahových a 
bezprahových sociálních služeb, 1 projekt na kombinaci výše vedených aktivit a 2 projekty jsou 
zaměřeny na sociální bydlení. 

V SC 3.2 byly ke konci 2018 ukončeny 4 projekty  se zaměřením na sociální podnikání a 1 projekt se 
zaměřením na chráněné pracoviště. Předmětem projektů byl zejména nákup zařízení a vybavení pro 
samostatný provoz - např. linka na výrobu sušené zeleniny, speciální stroje na výrobu kosmetiky  
a potravinových doplňků. Přidanou hodnotou pro cílové skupiny je postupné osvojování si pracovních 
návyků, získání nových dovedností, nabytí sebevědomí a osamostatnění se. Cílové skupiny oceňují také 
nenátlakové prostředí, v němž pracují a ve kterém je možné přihlédnout k jejich individuálním potřebám.  
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Míru příspěvku OP PPR v oblasti sociálního podnikání  lze vyčíslit jako podíl počtu sociálních podniků  
v ukončených projektech OP PPR ke všem sociálním podnikům v hlavním městě Praze, a to na základě 
informací  z webu České sociální podnikání. Tento podíl je 8,8 %. Míru příspěvku k odstranění 
společenských problémů lze proto hodnotit v oblasti kapacit pro sociální podnikání jako mírný. Aktuálně 
je v realizaci dalš ích 15 projektů se zaměřením na sociální podnikání. Dalš í projekty jsou realizovány,  
případně plánovány v rámci OP Z. 

V SC 3.3 byly ke konci roku 2018 ukončeny 2 projekty. Tyto projekty lze považovat za velmi zdařilé.   
V jednom z projektů byl nastartován rozjezd dílny a obchodu s drobnými uměleckými předměty  
(zaměstnáno 8 osob z cílové skupiny), byly realizovány doprovodné marketingové (inzerce a články  
o dílně) a vzdělávací aktivity (např. školení obsluhy pokladny), ke zviditelnění dílny a obchodu přispívají 
sociální sítě (facebook, webová stránka, Instagram). V rámci druhého projektu vaří v nové kuchyni 
kuchařky bez domova (poskytnuto zaměstnání ženám bez domova rovnajíc í se třem plným úvazkům),  
díky neustávajícímu zájmu o catering se prohloubila provázanost místních skupin obyvatel. Míru 
příspěvku k odstranění společenských problémů lze proto hodnotit v této oblasti jako velmi okrajovou.  
Aktuálně je v realizaci dalších 141 projektů, z nichž 90 je zaměřeno na komunitní centra, 49 na sociální 
podnikání a 2 projekty na kombinaci výše vedených aktivit. 

Plnění milníků 2018: Všechny milníkové hodnoty (4 věcné a 2 finanční) v PO 3 jsou naplněny z více než 
85 %. Milníky 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci a 5 52 01 Počet  
podpořených zařízení v rámci komunitních a integračních aktivit jsou naplněny na 100%. U milníku 
CO01 – 1 00 00 Počet podniků pobírajících podporu ŘO eviduje hodnotu 12. Tato hodnota je součtem 
všech podepsaných smluv o financování s projekty z výzev č. 6 (všechny projekty již ukončily realizaci 
projektu), 25 (2 projekty již ukončily realizaci) a částečně i z výzvy č. 38, která je průběžnou výzvou a 
další projekty jsou připraveny k podpisu smlouvy o financování. Tento milník je splněn na 100 %.  
Hodnota u milníku 6 00 00 Celkový počet účastníků je naplněna na 95,9%. Finanční milník ESF je 
naplněn na 223,8 %, finanční milník EFRR je naplněn na 98 %.  

Komentář k  přeplňování milníkových indikátorů: 

K vyššímu plnění finančního milníku v PO3 oproti předpokladu přispělo včasné vyhlášení výzvy č. 18 
k předkládání projektů. Díky velkému zájmu ze strany žadatelů byla v této výzvě rozdělena téměř celá 
alokovaná částka. Většina zasmluvněných prostředků z této výzvy tak byla do konce roku 2018 příjemci 
vyúčtována. 

Prioritní osa 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti se zaměřuje na oblast podpory  
vzdělávání a zaměstnanosti prostřednictvím naplňování tří specifických cílů. Jeden specifický cíl je 
spolufinancován z EFRR a dva z ESF. 

V rámci SC 4.1 bylo analyzováno 49 projektů ukončených ke konci roku 2018. Pokud jde o vytvoření 
míst pro poskytování péče o děti do 3 let, tak bylo u zařízení poskytování péče o děti do 3 let v denním 
režimu nebo v objektech mateřských škol díky realizovaným projektům vytvořeno 218 nových míst.   
Ze statistických informací (MŠMT) vyplývá, že ve školním roce 2015/2016 v zařízeních předškolního 
vzdělávání na území hl. m. Prahy bylo 3 313 dětí ve věku do 3 let. Ve školním roce  2017/2018 v 
zařízeních předškolního vzdělávání na území hl. m. Prahy to bylo 4 046 dětí ve věku do 3 let. OP PPR  
tak přispěl  
k nárůstu kapacit dětí ve věku do 3 let z 29,7 %. Pokud se jedná o podíl  dětí do 3 let umístěných v 
zařízení péče o děti v hl. m. Praze, pak na základě údajů z ČSÚ pro školní rok 2017/2018 lze oproti 
předchozím letům identifikovat nárůst o 0,4 %, tj. celkový podíl byl 9,4 %.  V rámci realizovaných 
projektů došlo  
k vytvoření nových tříd ve stávajících objektech mateřských škol pro 239 dět í ve věku od 3 do 6 let.  
Celkově tak u zařízení poskytování péče o děti do 3 let v denním režimu nebo v objektech mateřských 
škol byla navýšena kapacita o 445 míst (děti do 3 let, dětí ve věku od 3 do 6 let). 

Co se týče základních škol v hl. m. Praze, tak se díky intervencím z OP PPR kapacita zvýšila  
u sledovaných projektů o 1 163 žáků. Ze statistických informací (MŠMT) vyplývá, že ve školním roce 
2015/2016 se na území hl. m. Prahy vzdělávalo v základních školách celkem 96 046 žáků, ve školním 
roce 2017/2018 o 6 031 více. OP PPR  proto k nárůstu kapacit základních škol na území hl. m. Prahy 
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přispěl za sledované období z 19 %. (pozn. uvedený údaj týkajíc í se skutečně využívané kapacity (počtu 
dětí)  v daných letech vnímáme jako relevantní a vypovídající s ohledem na skutečnost, že se kromě 
navýšení kapacit  jedná zároveň o rozvoj podmínek pro inkluzivní vzdělávání). Díky navýšení kapacit  
těchto zařízení tak může být více uspokojována poptávka o umístění dět í i žáků, zajištěny jsou potřebné 
a odpovídajícím způsobem vybavené prostory pro vzdělávání i vhodné podmínky pro integraci žáků se 
SVP. 

V rámci aktivit modernizace zařízení a vybavení mateřských, základních škol a speciálních základních 
škol došlo např. k modernizaci učeben chemie (5), fyziky (5), přírodopisu/biologie (5), jazyků (6),  
přírodovědných předmětů (7), zeměpisu (2), učeben pro polytechnickou výchovu (9), EVVO (venkovní) 
(3), dílen (2). Daří se tak přispívat ke zlepšení nerovnoměrné úrovně vybavení uvedeného typu škol, 
odstranění technických překážek výuky, zlepšení podmínek pro poskytování vzdělávání všem žákům, 
zatraktivnění výuky vyučovaných předmětů, zlepšení podmínek pro zohledňování individuálního přístupu 
k žákům se SVP a sociokulturním znevýhodněním (např. díky navýšení počtu učeben ve škole a jejich 
zařízení a vybavení, možnosti názornější výuky v menší skupině, více učeben ve škole umožňuje mít  
více tříd v ročníku s menším počtem žáků). 

V rámci aktivit modernizace zařízení a vybavení středních škol došlo např. k vytvoření prostoru pro 
interaktivní výuku elektrotechniky, modernizaci učebny biologie či odborných učeben pro výuku 
odborných předmětů (obor Filmová tvorba, Design interiéru). 

Míru příspěvku k odstranění společenských problémů lze proto hodnotit v této oblasti jako relativně 
významnou u zařízení péče o děti do 3 let a mírnou u základních  a středních škol. Tento SC v PO 4 
nejvíce přispívá k řešení identifikovaných společenských problémů. Zároveň lze konstatovat, že v tomto 
SC je/bude v realizaci řada dalších projektů výzev č. 36 (2 projekty v realizaci, 6 před zahájením), č. 37  
(v březnu 2019 bylo ukončeno věcné hodnocení projektů; realizace teprve bude zahájena; řada projektů,  
které prošly úspěšně věcným hodnocením, s ohledem na výši alokace nebude moci být realizována) a  
45 (vyhlášená běžící výzva), jejichž aktivity jsou zaměřeny na řešené problematické oblasti. 

Pro účely hodnocení míry příspěvku k řešení společenských problémů v rámci SC 4.2 bylo využito 41 
ukončených projektů ke konci roku 2018z výzvy č. 2. V rámci sledované výzvy bylo prostřednictvím škol 
(příjemci) realizováno 16 projektů, 25 projektů bylo realizováno jinými subjekty, nejčastěji NNO. Všechna 
témata daná výzvou byla projekty pokryta, 16 projektů se přihlásilo ke 2 tématům, 4 projekty ke 3 
tématům, 21 projektů bylo zaměřeno na jedno vybrané téma. Co se týká zapojených cílových skupin 
dětí a žáků, tak nejpočetněji byla zastoupena skupina žáků ZŠ (ve 27 projektech), následovaná žáky SŠ 
(17) a dětmi MŠ (7). Pedagogičtí pracovníci a pracovníci škol a školských zařízení byli rovněž 
nejpočetněji zastoupeni skupinou ze ZŠ (ve 23 projektech), dále pak skupinou zástupců SŠ (16) a MŠ 
(9). 

Šetření v tomto SC byla zaměřena zejména na cílovou skupinu pedagogických pracovníků, analyzovány 
a posouzeny byly vytvořené produkty z hlediska jejich možností dalšího šíření, z hlediska přidané 
hodnoty pro c ílové skupiny a zároveň bezproblémové realizace byly vybrány tři úspěšné projekty, ke 
kterým na základě provedeného terénního šetření byla zpracována případová studie.  V rámci 
provedených šetření bylo ověřeno, že proškolení pedagogové častěji zařazují do svých hodin 
skupinovou práci, prvky kritického myšlení či projektovou výuku. Snaží se více přizpůsobovat metodické,  
didaktické materiály a pomůcky různým skupinám žáků. Uvádějí také, že mají lepší schopnost řešit  
individuální potřeby žáků a kladou větší důraz na formování postojů žáků. Rovněž ve výuce více 
využívají IT technologie. Přímou vazbu těchto efektů na intervence z OP PPR  však nelze jednoznačně 
prokázat, a to z důvodu souběhu řady vzdělávacích aktivit zaměřených na pedagogické pracovníky a 
realizovaných ve stejném období z různých zdrojů.  

Míru příspěvku OP PPR k odstranění společenských problémů lze proto hodnotit v této oblasti jako 
okrajovou, přispění projektů  OP PPR k identifikovaným problémům s ohledem na řadu dalších možných 
zdrojů (a to zejména OP VVV (šablony), národní dotační programy, vzdělávání v rámci DVPP) nelze 
jednoznačně prokázat. Zároveň lze konstatovat, že v tomto SC jsou v realizaci projekty výzev č. 21, 41  
a 28, jejichž aktivity jsou zaměřeny na řešené problematické oblasti (zvýšení kvality vzdělávání 
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prostřednictvím inkluze, multikulturní vzdělávání, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem..). 
Na konci roku 2018 a v lednu 2019 byly vyhlášeny další výzvy č. 49, 51 a 52. 

V SC 4.3 bylo ověřováno, zda došlo ke zvýšení dostupnosti cenově přijatelných a kvalitních zařízení  
a služeb péče o děti (zejména se zaměřením na děti do tří let), a to prostřednictvím podpory rozvoje 
dětských skupin. Podpora z OP PPR v této oblasti je zaměřena na vznik a provoz nových zařízení péče 
o děti, transformaci stávajících zařízení péče o předškolní děti na dětskou skupinu dle zákona č. 
274/2014 Sb. a jejich provoz, provoz stávajíc ích zařízení péče o děti. Tato oblast je v hl. městě Praze 
podporována rovněž v rámci OP Z, pro jiný okruh žadatelů. V OP PPR je okruh oprávněných žadatelů 
omezen, nemohou být podpořeny soukromé subjekty. Lze konstatovat, že všechny vzniklé a 
provozované DS možných žadatelů OP PPR (MHMP, MČ, příspěvkové organizace) jsou z něj 
financovány. 

V OP PPR  bylo dosud podpořeno 9 poskytovatelů 22 dětských skupin o kapacitě 372 dětí (celkem bylo 
k 31. 10. 2018 v Praze díky 113 poskytovatelům v provozu 161 dětských skupin s kapacitou 2 259 míst).  
Prostřednictvím OP PPR tak bylo podpořeno 13,7 % dětských skupin zřízených v Praze a celkem 
16,5 % z celkové kapacity míst pro děti v dětských skupinách v hl. m. Praze. U 9 % (2) dětských skupin 
podpořených z OP PPR je poskytovatelem hl. m. Praha,  u 91 % (20) dětských skupin jsou 
poskytovatelem organizace  zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.  

Díky zajištění provozu dětských skupin se rodiče mohli vrátit na trh práce, účastnit se rekvalifikačních 
kurzů, udržet si pracovní pozici či si práci najít. Rovněž může být zajištěna pro rodiče, kteří se navracejí 
na trh práce, cenově dostupná služba. Lze konstatovat, že OP PPR ke zvýšení dostupnosti cenově 
přijatelných a kvalitních zařízení a služeb péče o děti (zejména se zaměřením na děti do tří let) přispívá 
mírně. Při zajištění udržitelnosti je nutný příspěvek zřizovatele, bez finanční podpory, pokud nebudou 
dětské skupiny podporovány z veřejného rozpočtu, může být jejich fungování na cenově dostupné 
úrovni problematické. 

Plnění milníků 2018: Dosažení hodnot věcných a finančních milníků v PO 4 je bez problémů. Všechny 
milníky byly naplněny na hodnoty přesahujíc í 100 %. U milníků CO35 a 6 00 00 dochází k výraznému 
navýšení plnění oproti stanoveným hodnotám.  Vyšší hodnoty jsou způsobeny realizací většího počtu 
projektů s nižšími CZV než bylo plánováno při stanovování hodnot. Z uvedeného je patrné, že o aktivity 
v prioritní ose 4 je ze strany žadatelů velký zájem, což dokazuje také plnění finančních výstupů PO4, 
které jsou v EFRR plněny na 300 % a v ESF na 117 %. 

Komentář k  přeplňování milníkových indikátorů: 

• CO35 -  50001 „Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích 
zařízení“ (SC 4.1, PO4 ERDF) 

Při stanovování hodnoty milníků se předpokládalo, že bude naplněn především realizací 
projektů zaměřených na navyšování kapacity zařízení péče o děti, MŠ a ZŠ. K vyššímu plnění 
milníku oproti předpokladu přispělo velké množství projektů z výzvy č. 20, v rámci které byla 
podporována modernizace odborných učeben. Kapacita modernizovaných či nově vytvořených 
učeben se tak promítla již do plnění milníku pro rok 2018. 

• 60000 „Celkový počet účastníků“ (SC 4.2, PO4 ESF) 

Při plánovaní hodnoty pro plnění milníku se předpokládalo, že stanovená bagatelní podpora 
40 hodin bude pedagogickými pracovníky či odbornými a terénními pracovníky ve vzdělávání 
dosažena u menšího počtu projektů. V realizaci se však oproti předpokladu ukazuje, že dochází 
k intenzivnějš í podpoře těchto pracovníků a tedy k překročení bagatelní podpory u většího 
množství projektů. V dalším období počítáme s dalším nárůstem hodnoty z důvodu snížení 
bagatelní podpory na 8 hodin u projektů s jednotkovými náklady (výzvy č. 28, 49 a plánovaná 
výzva č. 54) 

• Finanční výstup „Celkové certifikované způsobilé výdaje“ (SC 4.1, PO4 ERDF) 
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O výzvy vyhlašované v rámci SC 4.1 byl ze strany žadatelů velký zájem. S ohledem na zájem 
žadatelů byly výzvy vyhlašovány v kratším časovém odstupu než bylo původně plánováno.  
Realizované projekty tak přispěly k plnění milníku dříve než bylo plánováno.  

• Finanční výstup „Celkové certifikované způsobilé výdaje“ (SC 4.2 a 4.3, PO4 ESF) 

K vyššímu plnění milníku přispěly především projekty z výzvy č. 2, o kterou byl ze strany 
žadatelů velký zájem a jejichž realizace byla ukončena v roce 2018. 

 

V prioritní ose 5 Technická pomoc jsou podporovány 2 specifické cíle spolufinancované z ESF.  

PO5 se podílí na hlavní alokaci programu  4,3 %. Na prioritní ose 5 Technická pomoc byl k 31. prosinci 
2018 vykázán nejvyšší podíl finančních prostředků v právních aktech o poskytnutí / převodu podpory   
v rámci OP PPR, kde tento finanční stav dosahuje 111,8 % hlavní alokace této prioritní osy.  

Hlavní město Praha je zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších 
předpisů, určeno jako řídicí orgán OP PPR s celkovou zodpovědností za přípravu a realizaci operačních 
programů. Schvalování projektů je v kompetenci Zastupitelstva hl. m. Prahy. V roce 2018 nebyly při 
implementaci PO 5 OP PPR identifikovány žádné závažné problémy. 

11.2. Zvláštní opatření na podporu rovnosti žen a mužů a k předcházení 
diskriminaci, zejména přístupnost pro osoby se zdravotním postižením, 
a provedená opatření, která mají zajistit začlenění hlediska rovnosti žen a 
mužů do operačního programu a jednotlivých operací (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 
odst. 4 druhý pododstavec písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

OP PPR přispívá k vyjmenovaným horizontálním principům následujícím způsobem: 

1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 

Aktivní přímý vliv na rovné příležitosti a zákaz diskriminace mají PO3 a PO4. Do konce roku 2018 bylo 
cíleně zaměřeno na rovné příležitosti a nediskriminace celkem 269 projektů, z toho 73 projektů v rámci 
PO3 a 196 projektů v rámci PO4. 

PO3 je svými aktivitami přímo zaměřena na oblast sociálního začleňování a sociálního podnikání, jejichž  
synergické efekty stimulují a posilují rovné příležitosti a rovné zacházení bez diskriminace na základě 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení,  
věku nebo sexuální orientace atd. 

Přímý vliv na zajištění rovných příležitostí a boj proti diskriminaci mají také aktivity PO4, a to jak 
podporou multikulturní výchovy, integrujíc ího vzdělávání, začleňování dětí, vzdělávání dětí, žáků a 
studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. se sociálním a zdravotním znevýhodněním či 
zdravotním postižením, žáků a studentů z ohroženého prostředí atd. 

2. Rovnost mezi muži a ženami 

Na podporu rovnosti mužů a žen mají přímý vliv zejména PO3 a PO4. Jde zejména o oblast slaďování 
rodinného a pracovního života, terénní práce s ohroženými rodinami a osobami v krizi (vystavenými 
například obchodu s lidmi, týrání a sexuálnímu zneužití), vzdělávání pro rovnost a integraci, dlouhodobé 
učení pro zvyšování konkurenceschopnosti na trhu práce apod. 

Do konce roku 2018 bylo cíleně zaměřeno na rovné příležitosti mužů a žen celkem 43 projektů, z toho 6 
projektů v rámci PO3 a 37 projektů v rámci PO4. 

3. Zdravotně znevýhodnění  

V rámci OP PPR se podpora zdravotně znevýhodněných osob objevuje v rámci PO2, PO3 a PO4. 

V oblasti PO2 jsou potřeby zdravotně a tělesně postižených okrajově řešeny v rámci SC 2.1 Zvyšování 
atraktivity užívání městské veřejné dopravy, kde je v rámci aktivity realizace záchytných parkovišť 
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systému P+R podporována výstavba bezbariérových pěších přístupů od realizovaných parkovišť P+R k 
návazné drážní dopravě atd. 

PO3 je zaměřená na vyrovnávání sociálních nerovností, proto i problematika osob se zdravotním 
postižením je součástí všech tří specifických cílů: SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, 
komunitní služby a prevenci (EFRR), SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání (EFRR), a SC 
3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci (ESF). V roce 2018 byly ukončeny  
či vyhlášeny celkem 3 výzvy, ve kterých mohly organizace získat finanční prostředky mimo jiné právě na 
podporu osob se zdravotním postižením. 

PO4 podporuje oblast zdravotně postižených především v rámci zohledňování potřeb žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření, mezi něž patří také žáci 
tělesně  
či zdravotně postižení.V SC 4.1 (EFRR) se podpora zaměřuje na vytvoření nových tříd v mateřských  
a základních školách. Pražské školy dlouhodobě vykazují vysoký průměrný počet žáků ve třídách, což 
působí bariéry pro přij ímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V SC 4.2 (ESF) jsou 
intervence zaměřeny primárně na posílení proinkluzivního přístupu škol především se zohledněním 
multikulturního prostředí Prahy. Konkrétní aktivity zaměřené na zdravotně postižené tento SC 
neobsahuje. Aktivity cílí především na rozvoj občanských a sociálních kompetencí žáků, podporu 
začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a vzdělávání pedagogických pracovníků.  

11.3. Udržitelný rozvoj ((čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 druhý pododstavec písm. f) 
nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Na úrovni projektové žádosti žadatel o podporu z OP PPR formuluje vztah projektu k naplňování 
horizontálních principů. Nesoulad žádosti s relevantními horizontálními  principy je důvodem k  vyřazení 
projektové žádosti.   Uplatňování principu udržitelného rozvoje je sledováno průběžným plněním hodnot  
výsledkových indikátorů především v rámci prioritní osy 2, jejíž opatření mají, ať už přímo či nepřímo, za 
cíl snížení emis í CO2 a snížení spotřeby energie, což bude mít pozitivní dopad na životní prostředí 
regionu a zdraví obyvatel města. 

Monitorování a hodnocení vlivů projektů na životní prostředí je prováděno prostřednictvím těchto 
environmentálních indikátorů 3 61 11 - Snížení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 
a 4 66 01 - Rozšíření zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského 
půdního fondu.  

V rámci prioritní osy 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory, která nejvíce přispívá k naplňování 
principů udržitelného rozvoje, byla v roce 2018 vyhlášena jedna výzva, a to výzva č. 44 – ITI Preference 
povrchové městské veřejné dopravy (vyhlášeno 28. 11. 2018, příjem žádostí bude ukončen 31. 10.  
2019). Do konce roku 2018 byl cíleně zaměřen na Udržitelný rozvoj pouze 1 projekt ze 40. výzvy, a to v 
rámci SC 2.1 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. 

11.4. Poskytnutí informací o podpoře cílů týkajících se změny klimatu (čl. 50 
odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Číselné údaje vypočítané systémem SFC2014 automaticky na základě jednotlivých kategorií údajů.  
Nepovinné: objasnění uvedených hodnot. 

 

PO Částka podpory, jež má být použita na cíle 
v oblasti změny klimatu (v EUR) Podíl celkového přídělu pro OP (v %) 

2 22 452 539,24 39,55 % 

Celkem 22 452 539,24 11,14 % 
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Na podporu účinného využívání zdrojů a opatření ke zmírňování změny klimatu je svými aktivitami přímo 
zaměřena prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory (energetické úspory v rámci objektů  
a technických zařízení sloužících pro zajištění provozu městské veřejné a silniční dopravy, zvýšení 
využívání obnovitelných zdrojů energie, opatření pro preferenci veřejné dopravy a jiné). Opatření této 
prioritní osy podporují ochranu životního prostředí (především snižováním emisí CO2, znečišťujících 
látek z dopravy a z výroby i spotřeby tepelné a elektrické energie). Při posuzování projektových záměrů 
v této oblasti je kladen důraz na splnění nejnovějš ích standardů za předpokladu optimálního technického 
řešení a nákladové efektivity. V rámci prioritní osy 2 byla v roce 2018 vyhlášena jedna výzva, a to výzva 
č. 44. Do konce roku 2018 byl cíleně zaměřeno či s pozitivním vlivem na Udržitelný rozvoj celkem 19 
projektů,  
a to v rámci SC 2.1 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy a SC 2.2 Zvyšování atraktivity 
užívání městské veřejné dopravy. 

Do přímých vlivů s pozitivním dopadem na životní prostředí lze zařadit podporu environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty prioritní osy 4 Vzdělávání a vzdělanost. 

Podporované aktivity ostatních prioritních os mají na výše uvedená témata udržitelného rozvoje většinou 
pouze nepřímý vliv, s případným přímým pozitivním dopadem na ochranu životního prostředí, účinné 
využívání zdrojů a klimatické změny v budoucnosti. Jde především o opatření podporující výzkumné 
aktivity a technologický rozvoj prioritní osy 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 

11.5. Úloha partnerů při implementaci programu (čl. 50 odst. 4 a čl. 111 odst. 4 
první pododstavec písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

OP PPR byl připravován v souladu s čl. 5 Obecného nařízení a do jeho příprav byly zapojeny všechny 
relevantní subjekty, které mohly na principu partnerství ovlivňovat tvorbu a zaměření OP. Princip 
partnerství je plně respektován i ve fázi implementace OP PPR. Platformy pro přípravu OP PPR byly 
transformovány do podoby Monitorovacího výboru (dále jen MV) OP PPR, hlavní plánovací komise  
a dílč ích plánovacích komisí. V souladu s evaluačním plánem byla ustanovena Pracovní skupina 
Evaluace OP PPR. 

MV OP PPR a plánovací komise i ve fázi implementace zajišťují zohlednění principu partnerství dle čl. 5 
odst. 2 Obecného nařízení; partneři aktivně participují na přípravě plánu výzev, provádění, monitorování,  
evaluaci programu a spolurozhodování v dalších otázkách implementace OP PPR.  

Složení jednotlivých uskupení bylo zvoleno s cílem pokrytí všech relevantních řídicích orgánů,   
MMR - NOK, zástupců Úřadu vlády, různých profesních asociací, svazů a komor, zástupců akademické 
sféry, zástupců veřejné správy apod. V roce 2018 proběhla dvě jednání MV OP PPR, a to 25. 4. 2018  
a 5. 12. 2018.  Hlavní plánovací komise OP PPR zasedala v r. 2018 jednou, a to 5. 11. 2018.  
Problematika jednotlivých PO byla diskutována v rámci dílč ích plánovacích komis ích (PO1 - neproběhla;   
PO2 – 5. 6. 2018 (per rollam) a 23. 10. 2018; PO3 -  16. 7. 2018 a 7. 8. 2018 (obě per rollam);   
PO4  - 10. 1. 2018 (per rollam), 6. 2. 2018 (per rollam), 4. 4. 2018 (per rollam) 14. 8. 2018, 19. 9. 2018 
(per rollam) a 8. 11. 2018). 

Prostřednictvím MV OP PPR a plánovacích komis í jsou do přípravy a provádění Strategického 
realizačního plánu zapojeni všichni relevantní partneři, s jejichž přispěním je připravován plán výzev  
a zároveň zohledňována vazba na ostatní programy. V souladu s Evaluačním plánem OP PPR byla 
zřízena pracovní skupina pro evaluace OP PPR (dále jen PSE OP PPR), jež je tvořena ze zástupců  
EJ OP PPR, garantů prioritních os, vedoucího oddělení řízení a koordinace programu, zástupců 
relevantních odborů MHMP (odbor školství a mládeže; odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence),  
IPR a zástupcem EJ NOK. Dle potřeby jsou zváni/obesílání zástupci relevantních OP a event. další 
experti. PSE OP PPR má roli poradního a koordinačního orgánu pro evaluační aktivity na úrovni OP 
PPR. 
Recipročně jsou zástupci OP PPR také členy příslušných MV, platforem a pracovních skupin jiných OP.  

S nositelem integrované strategie projednává ŘO připravované výzvy v oblasti ITI, dochází 
k oboustrannému informování o aktuálním stavu a plánovaných aktivitách. Dále jsou v rámci ITI 
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pořádána vícestranná jednání mezi ŘO, nositelem strategie a žadateli, aby byly veškeré aktivity 
vzájemně koordinovány. 

Pro aktivní zapojení partnerů jsou přijata také opatření v rámci PO 5, ve které jsou podporovány jak  
aktivity MV, tak zapojení partnerů mimo MV. Sem spadá např. zajištění seminářů a workshopů pro 
příjemce podpory, koordinace a poradenství žadatelům o podporu a v neposlední řadě i zajištění 
publicity OP PPR. 

Široká a odborná veřejnost (žadatelé, příjemci, partneři, média) mají k dispozici webový portál  
www.penizeproprahu.cz.  Mimo jiné zde jsou zveřejněny základní dokumenty k OP PPR,  příručky pro 
žadatele a příjemce, evaluační zprávy a výroční zprávy k OP PPR včetně plánu výzev a širokého 
spektra aktuálních informací.  

Z výše uvedeného vyplývá, že zastoupení partnerů v jednotlivc ích uskupeních bylo zvoleno správně  
a napomáhá efektivní implementaci OP PPR. 

12. POVINNÉ INFORMACE A POSOUZENÍ PODLE ČL. 111 ODST. 4 PRVNÍHO 
PODODSTAVCE PÍSM. a) a b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 1303/2013 

12.1. Pokrok v implementaci evaluačního plánu a opatření přijatá v návaznosti na 
závěry evaluací 

V roce 2018 byla realizována pouze jedna evaluační zakázka v souladu s Evaluačním plánem OP PR 
(dale jen “EP”), a to Druhá průběžná evaluace OP PPR (kód evaluace 07.003, kód etapy 07.003.01). 

Předmětem Druhé průběžné evaluace OP PPR byly dva evaluační úkoly: 

• posouzení plnění specifických cílů OP PPR ve vazbě na očekávané výsledky DoP, 
• procesní hodnocení implementace OP PPR. 

Vzhledem k dosavadní absenci dokončených projektů (v době zpracování evaluace) v prioritní ose 1 
„Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“ a prioritní ose 2 „Udržitelná mobilita a 
energetické úspory“ nebylo součástí evaluace posouzení plnění specifických cílů těchto prioritních os. 

Se zhotovitelem byla podepsána smlouva o dílo dne 3. 7. 2018. V roce 2018 byla vypracována Vstupní 
zpráva. V současné době probíhá připomínkování návrhu Závěrečné zprávy, po jejímž dokončení  
a předání finálních výstupů budou o závěrech z této evaluace informováni členové Pracovní skupiny pro 
evaluace OP PPR a členové MV OP PPR. Zároveň dojde k reflektování přijatých doporučení do 
konkrétních úkolů, které budou poté zahrnuty do Přehledu využití doporučení z evaluací. 

Evaluační plan a informace o evaluačních aktivitách OP PPR jsou vloženy do MS2014+. Výstupy  
z provedených evaluací OP PPR jsou volně dostupné na http://penizeproprahu.cz/evaluace/. 

V rámci rozvoje evaluační kapacity se koordinátorka evaluace zúčastnila různých vzdělávacích akcí. 
Jednalo se např. o 4. výroční konferenci Evaluační jednotky NOK "3D poločasu: data, dialog, dopady", 
jež se konala 3. 10. 2018 včetně doprovodného workshopu na téma Counterfactual Impat Evaluation 
(CIE)  
of policy interventions (4. 10. 2018).  

12.2. Výsledky informačních a propagačních opatření fondů implementovaných  
v rámci komunikační strategie 

1) webová prezentace: 
Webové stránky www.penizeproprahu.cz jsou od jejich spuštění v roce 2016 plně funkční. 
Prostřednictvím těchto stránek probíhá komunikace a informování žadatelů, příjemců i odborné  
a široké veřejnosti. Náklady na správu, editaci a web hosting do konce roku 2018 činily v součtu  
4 129 Kč. 

http://penizeproprahu.cz/evaluace/
http://www.penizeproprahu.cz/
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2) inzerce a bannery: 
V průběhu celého roku byla vždy u příležitosti vyhlašování výzev zveřejněna inzerce v deníku Metro 
pro Prahu, jenž je nejčtenějš ím bezplatným deníkem. Celkem bylo zveřejněny 4 inzeráty v celkové 
sumě 86 392 Kč. Dále proběhla inzerce formou banneru na stránkách www.ceskaskola.cz v celkové 
sumě 2 000 Kč. 

3) přímá komunikace: 
Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se ŘO podíleli na dvou akcích určených 
zejména široké veřejnosti a potenciálním žadatelům. Den Evropy na Střeleckém ostrově Praze 
uspořádali  
9. 5. 2018 Evropská komise, Evropský parlament, Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR. Největší festival volnočasových aktivit, Ladronkafest, zorganizovala MČ Praha 6 a Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR dne 15. září 2018. 

V rámci přímé komunikace organizuje ŘO řadu seminářů pro žadatele a příjemce, kdy se jedná  
o semináře ke konkrétní výzvám, metodikám nebo zpracování finanční části studie proveditelnosti  
a modul CBA. Dalším zajímavým formátem byly kulaté stoly ke všem prioritním osám.  

4) bulletin: 
V průběhu celého roku vycházel pravidelně čtvrtletník Zprávy z pólu ČR, který byl následně 
zveřejňován na webu www.penizeproprahu.cz a rozesílán jeho uživatelům prostřednictvím 
newsletteru. V roce 2018 došlo k úpravám čtvrtletníku. Inovovaná online brožura dostala svěžejší 
design i obsah, který podrobně přestavuje nejen aktuální dění v rámci OP PPR, ale věnuje velkou 
část představení projektů napříč prioritními osami. 

5) tiskové zprávy 
V roce 2018 bylo vydáno 13 tiskových zpráv, které byly zveřejněny na webových stránkách 
www.penizeproprahu.cz a ve spolupráci s odborem komunikace a marketingu MHMP dále 
distribuovány médiím. 

6) propagační předměty: 
V průběhu roku byly distribuovány předměty od dodavatele vysoutěženého v roce 2017, celková 
částka dodávek rámcové dohody za rok 2018 činila 294 883 Kč. 

7) soutěž facebook 
Ve spolupráci s odborem komunikace a marketing MHMP proběhla soutěž o propagační předměty 
na facebooku magistrátu. Zásah v podobě oslovených lidí byl vysoký (více než 82 tis. oslovených).  
Efektivita příspěvku čítala i 10 sdílení, 40 komentářů a výsledkem bylo větš í návštěvnost webových 
stránek. 

8) semináře pro žadatele a příjemce, kulaté stoly 
V průběhu celého roku probíhaly semináře pro žadatele a příjemce k výzvám, modulu CBA I 
veřejným zakázkám, celkový počet činil 14 seminářů.  

Dalším formátem pak byly kulaté stoly k jednotlivým prioritním osám, které proběhly v posledním 
čtvrtletí. Hlavním cílem kulatých stolů byla zpětná vazba implementace OP PPR v programovém 
období a přenesení zkušeností do přípravy programového období 2021+. Obsahem setkání byly 
rozhovory se současnými a potencionálními žadateli a diskuze obecného nastavení, komunikace 
s řídícím orgánem, vypisování výzev, administrativní požadavky  
a problematika vykazování, monitorovací systém a doporučení pro příští období.  

Žadatelé hodnot í řídící orgán OP PPR v porovnání s jinými ŘO velmi dobře, oceňují pružnost a 
apelují na to, aby byl zachován tým pracovníků i kontinuita programů podporujíc í rozvoj Prahy a 
mohli tak navázat na dosavadní činnost. Hodnot í taktéž velmi dobře dosavadní tématické nastavení,  
větší prostor požadují zejména v oblasti školství. Jako největš í slabinu systému čerpání považují 
špatnou funkčnost a odezvu systému MS 2014+. 

Hlavní informační činností v souladu s obecným nařízením, přílohou XII, bodem 2.1.2.b) byla v Ročním 
Komunikačním plánu OP PPR pro rok 2018 původně označena Komunikační kampaň v podobě OOH 

http://www.ceskaskola.cz/
http://www.penizeproprahu.cz/
http://www.penizeproprahu.cz/
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formátu a videoreportáží. Z důvodu zdržení výběrového řízení se hlavní komunikační aktivitou stalo 
informování o projektech, a to za podpory několika formátů. Konkrétně se jednalo o nový bulletin 
a zmiňovanou úspěšnou facebookovou soutěž, která byla tématicky zaměřená na projekt prioritní osy 2. 

ŘO spoluprácuje s Eurocentrem Praha za účelem zajištění distribuce tištěných materiálů ŘO, při 
zodpovídání dotazů široké veřejnosti a potenciálních žadatelů. Se subjekty státní správy a samosprávy,  
či nestátními neziskovými organizacemi z řad příjemců našeho OP spolupracujeme za účelem 
propagace jejich úspěšných projektů. Se Zastoupením EK spolupracujeme např. na výše uvedených 
Dnech Evropy či Ladronka festu. 

ŘO spolupracuje dále s odbornými partnery ze zahraničí za účelem předávání získaných zkušeností.   
Např. se jedná o propojení veřejného sektoru, obchodu, výzkumu a koncového uživatele v oblasti 
kosmických technologií založených na fotonice, což je cílem mezinárodního projektu Stephanie 
financovaného z evropských fondů. V rámci dosavadní realizace projektu se vytvořilo několik  
podpůrných dokumentů, které vedou ke stěžejnímu dokumentu, a to je Akční plán. Dále byl vytvořen 
materiál Good practice (příklady dobré praxe) za každého partnera projektu. Příklady dobré praxe jsou 
k nahlédnut í na https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/. Realizace projektu bude 
ukončena  
31. 12. 2019. Na realizační fázi  přímo navazuje část implementační, která bude probíhat do roku 2022  
a její hlavní náplní bude implementace akčního plánu.  

HMP ve spolupráci s odborem evropských fondů se prostřednictvím programu Interreg Europe zapojilo 
do výměny zkušeností týkajíc ích se energetických úspor v budovách a s nimi souvisejících finančních 
nástrojů, což je cílem mezinárodního projektu FINERPOL. V prvním pololet í roku 2018 byla ukončena  
1. fáze projektu zaměřená na z ískávání zkušeností ze zahraničí a přenášení best practise. V závěru  
1. fáze byl vytvořen Akční plán, který byl naplňován postupnými kroky v druhé polovině roku 2018,  
prostřednictvím aktualizace ex-ante posouzení pro implementaci finančních nástrojů a uzavření Dohody  
o vytvoření a správě Úvěrového fondu INFIN 2018 mezi ŘO OP PPR a ČMZRB. Akční plán byl 
zveřejněn na webových stránkách projektu www.interregeurope.eu/finerpol/.  

 

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/
http://www.interregeurope.eu/finerpol/
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13. OPATŘENÍ PŘIJATÁ KE SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÝCH PODMÍNEK (čl. 50 odst. 4 nařízení (EU) č. 1303/2013) (Může být uvedeno ve zprávě, 
která má být předložena v roce 2016 (viz bod 9 výše). Vyžaduje se ve zprávě předložené v roce 2017.) Alternativa: zpráva o pokroku  

Tabulka 14: Opatření přijatá ke splnění použitelných obecných předběžných podmínek 

Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

V rámci řídicího orgánu OP PPR jsou od dubna 
2014 do 30.4.2015 tv ořena Prav idla pro žadatele 
a příjemce a Operační manuál. Ty to dokumenty  
budou obsahov at souhrnná prav idla a praktické 
inf ormace pro zajištění transparentních postupů 
zadáv ání v eřejných zakázek v  rámci OP PPR. 

30. 06. 2015 Magistrát hl. 
města Prahy  

Ne Ano Opatření splněno dne 13. 10. 2015, odesláno přes sy stém SFC dne 25. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Popis splnění opatření: Prav idla pro žadatele a příjemce a Operační manuál, 
obsahující souborná prav idla a principy  pro zajištění transparentních postupů zadáv ání 
v eřejných zakázek v  rámci OP PPR, by ly  předloženy  na 35. zasedání RHMP dne  
13. 10. 2015 jako tisk R-19241 a usnesením č. 2429 by ly  RHMP schv áleny. Následně 
by ly  jednotliv é aktualizov ané v erze uv eřejněny  na níže uv edeném webov ém odkazu. 
Od 29. 9. 2016 v stoupila v  platnost v erze 3.0. 
Pracov níci FON jsou s těmito materiály  seznámeni a v  rámci sv ých činností je aplikují.  

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Opatření ke zlepšení sy stému šíření inf ormací: Ke 
zlepšení sy stému šíření inf ormací a zv ýšení 
inf ormov anosti v šech subjektů v oblasti zadáv ání 
budou přijata následující opatření: 1)Technická 
úprav a Inf o-f óra na Portálu o v eřejných zakázkách 
a koncesích za účelem zlepšení uživ atelské 
přív ětiv osti a snadného v y hledávání týkající dobré 
a špatné praxe při příprav ě a v edení zadáv acího 
řízení na základě klíčov ých slov. Portál je v eřejně 
přístupný pro subjekty  implementační struktury   
i příjemce (zadav atele). 2) Rozšíření databáze 
gestora ZVZ (uv edené v  bodě 7 nelegislativ ních 
opatření v  předchozí tabulce) o další stěžejní 
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, českých soudů a Soudního dv ora EU  
a v y braných anony mizov aných nejčastějších 
auditních zjištění v  této oblasti tak, aby  databáze 
tv ořila ucelený rámec pro celou oblast zadáv ání.  

31. 12. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1) Ny ní je možné v  inf o-f óru v yhledávat pomocí klíčových slov. Zároveň by la rozšířena 
možnost způsobu hledání na „jakékoli slov o“, „přesnou f rázi“ či „v šechna slov a“. Navíc, 
odpov ědi jsou přehledně seřazeny  podle oblastí (dle jednotliv ých částí ZVZ) a v ždy  
řazeny  od nejnov ější po nejstarší, aby  by lo dosaženo nejv y ššího uživ atelského 
komf ortu.                                                                        
S účinností ZZVZ od 1.10.2016 jsou na portále k dispozici také nejčastější dotazy   
a odpov ědi k ZZVZ. Vznikla nov á e-mailov á adresa (dotazy nzzv z@mmr.cz) a nov á 
telef onní linka (234 154 074), kde mohou zadav atelé klást sv é dotazy . 
2) - součástí Portálu je Databáze rozhodnutí, kde má uživ atel přímý přístup  
k rozhodnutím, které OPVZK pov ažuje za stěžejní. Stěžejní rozhodnutí jsou v  Databázi 
rozhodnutí seřazena následov ně: 
- Rozhodnutí Soudního dv ora Ev ropské unie  
- Rozhodnutí soudů České republiky   
- Rozhodnutí ÚOHS 
Kromě v ýše uv edených rozhodnutí, uv eřejněných na Portále, má uživ atel taktéž 
přístup k v y braným anony mizov aným nejčastějším auditním zjištěním. 

 

Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 
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Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Vy tv oření ef ektivního systému prev ence za 
účelem ex ante realizace prev entiv ních opatření.  
PS Veřejné zakázky  ze sítě expertů napříč ŘO, 
členy  jsou mimo ŘO a MMR i experti MF, ÚOHS  
a krajů. Činnost skupiny  je předev ším prev entiv ní 
a slouží jako komunikační kanál.  
V relev antních případech budou v y dávána 
doporučení. Doporučení budou projednáv ána na 
PS Veřejné zakázky  a f ormalizov ána aktualizací 
Metodického poky nu pro oblast zadáv ání zakázek 
pro programov é období 2014-2020, který je pro 
ŘO záv azný.  
Zprostředkov aně přes ŘO budou v y dávána 
doporučení pro příjemce (zadav atele) jak správ ně 
postupov at při zadáv ání v z a jakých postupů se 
naopak v y varovat. ? V mezidobí prov ádění 
aktualizací budou (mohou být) v  urgentních 
případech v y dáv ána metodická stanoviska 
ministra pro místní rozv oj, která budou pro ŘO 
záv azná. Každý rok zpracuje MMR zpráv u  
o činnosti skupiny  a zejména o obsahu a způsobu 
realizace jednotliv ých doporučení. Zpráv a bude 
součásti Progress report 31. 12. 2015  
31. 12. 2016 

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne  
29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a rok 2016 splněno. Podrobné inf ormace jsou uv edeny  v e Zpráv ě  
o činnosti a pokroku 2015 a Zpráv ě o činnosti a pokroku 2016. 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

MMR zpracuje každý rok zpráv u o činnosti  
a pokroku tzv . Progress report, který bude sloužit 
jako hlav ní nástroj identif ikace nejčastějších 
pochy bení a problémů v  rámci zadáv ání. Po 
prov edení identif ikace problémů budou 
v y definována i opatření. Zpráv a bude obsahov at: 
a) seznam analy zov aných podkladů - rozhodnutí 
UOHS, soudů, Soudního dv ora EU auditních 
zpráv , které v  ČR budou prov ádět auditoři z EÚD 
a EK, se zaměřením na analýzu negativ ních  
a pozitiv ních zjištění b) Vy hodnocení souladu 
nastav ení metodického prostředí s aplikační praxí 
a relev antní legislativ ou c) Vy hodnocení aplikační 
praxe v  oblasti kontrol d) Vy hodnocení f unkčnosti 
sy stému prev ence e) Seznam přijatých opatření 
(zpracov aná metodická doporučení, případné 
úprav y  legislativ ních předpisů či metodik)  
f ) analýzu dopadů přijatých opatření a analýzu 
příčin chy bov osti. g) Náv rhy opatření legislativ ního 
i nelegislativ ního charakteru v y def inovaného na 
základě v ýše uv edených bodů,v četně 
harmonogramu. 31. 12. 2015 31. 12. 2016 

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne  
29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Za rok 2015 a za rok 2016 by la EK předložena Zpráv a o činnosti a pokroku tzv . 
Progress report. 
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Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Sjednocení a zlepšení aplikační praxe v  oblasti 
kontrol. Na základě analýz jednotliv ých zjištění 
budou v y dávána doporučení pro ŘO v e v ěci 
kontroly  v eřejných zakázek. Metodická 
doporučení budou projednáv ána na PS Veřejné 
zakázky . Posuny  v  rámci této oblasti budou 
součástí Progress report. 31. 12. 2015 31.12. 
2016  

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne  
29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Sankční mechanismy  správ ního charakteru by ly  v  ZVZ a ny ní v ZZVZ nastaveny 
f unkčně. ÚOHS každoročně v y dáv á výroční zpráv u o sv é činnosti, uveřejňuje 
rozhodnutí na sv ém webu, jeho zaměstnanci prov ádí školení odborné v eřejnosti  
a aktiv ně v ystupují na konf erencích a jiných setkáních odborné v eřejnosti, čímž 
dochází k rozšíření pov ědomí o rozhodov ací praxi ÚOHS.  Záv ěry  Expertní skupiny  
Ministerstv a pro místní rozv oj a v ýkladov á stanoviska k ZZVZ 
-na šestém jednání PS VZ by li účastníci podrobně seznámeni se záv ěry  Expertní 
skupiny  a v ýkladov ými stanovisky k ZZVZ. Vzhledem k tomu, že členy  PS VZ jsou 
mimo jiné i kontroloři, auditoři, zástupci Ministerstv a f inancí, atd., je žádoucí 
sjednocov at aplikační praxi v  oblasti kontrol práv ě na těchto jednáních. 
Nav íc jsou na jednání PS VZ a školeních k MP, ZVZ, ZZVZ prav idelně prezentov ána 
rozhodnutí ÚOHS, rozhodnutí soudů, judikatura Soudního dv ora Ev ropské unie či 
metodická doporučení, neboť je apelov áno na propojení teorie s praxí. Cílem je 
zajištění stále v ětší inf ormovanosti zainteresov aných subjektů 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Prov edení série opatření, jejichž cílem bude 
zef ektiv nění dohledov é činnosti ÚOHS - zejména 
s ohledem na zkrácení lhůt k rozhodov ání. 
Nelegislativ ní opatření: 1) Standardizace podnětů 
k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadav atele 
zasílaných ŘO. 30.6.2015 Legislativ ní: 2) Dne 
6.3.2015 v stoupila v  účinnost Technická nov ela 
ZVZ, která uprav uje řízení před UOHS. 
Předmětem úprav y  je pov innost účastníků řízení 
předkládat v eškeré náv rhy  a důkazní prostředky  
co nejdřív e, nejpozději do 15 dnů od zahájení 
řízení. 3) Při příprav ě nov ého zákona dojde  
k dalšímu zv ýšení elektronizace řízení před UOHS 
(pov innost zasílat dokumentaci v  elektronické 
podobě) a zef ektiv nění činnosti UOHS. 18.4.2016 
MMR předloží Ev ropské komisi inf ormaci  
o pokroku v e v ěci zpoždění s rozhodov ací činností 
ÚOHS. 30. 6. 2016 Zpráv a o pokroku v  rámci 
činnosti UOHS zahrnující body  1), 2) a 3)  

18. 04. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1) splněno k 30. 6. 2015. By lo v y dáno metodické stanov isko ministryně pro místní 
rozv oj (č. j. 13127/2015-33) k Záv azným postupům, konkrétně ke kapitolám 1.6 a 1.7. 
Metodické stanov isko obsahuje v zorov ý dokument pro podání podnětu ÚOHS. 
2) splněno k 6. 3. 2015. Dne 6. 3. 2015 v stoupila v  účinnost technická nov ela, jejímž 
prostřednictv ím došlo ke snížení administrativ ních, časov ých a f inančních nákladů 
účastníků zadáv acích řízení. 
3) splněno k 18. 4. 2016. V ZZVZ dochází k dalšímu zv ýšení elektronizace řízení před 
ÚOHS. Cílem je zef ektiv nit a zry chlit komunikaci ÚOHS se zadav ateli i dodav ateli v  
rámci správ ního řízení. Jde o naplnění požadav ku elektronizace řízení před ÚOHS, 
což přináší zry chlení v eškerých procesů spojených s dozorem a průběhem 
zadáv acího řízení, v e kterém komunikace bude muset probíhat obligatorně 
elektronicky . Současně úprav a tak nav azuje na elektronizaci zadáv acího řízení, 
pov inně předepsanou směrnicemi regulující zadáv ací proces. Bude-li ÚOHS 
doručov áno v  elektronické f ormě, bude důsledkem nav rhov ané úprav y  nejen 
zef ektiv nění komunikace, ale i práce s dokumenty . 
4) splněno k 30. 6. 2016. Zpráv a o pokroku v  rámci činnosti UOHS (dále jen „zpráv a“) 
by la předložena EK. Ve zpráv ě je uv edeno, jakým způsobem by lo dosaženo pokroku 
v e v ěci zpoždění s rozhodov ací činností ÚOHS. Ze zpráv y  v y plývá, že zkrácení lhůt 
pro v y dání rozhodnutí je způsobeno legislativ ními změnami a předev ším 
zef ektiv něním interních procesů ÚOHS. 
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Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Zajištění souladu nastav ení metodického prostředí 
napříč ŘO s aplikační praxí a relev antní 
legislativ ou: 1) Gestor ZVZ ov ěří pomocí 
připrav ených kontrolních listů, zda každý jeden 
řídící orgán přev zal Metodický poky n pro oblast 
zadáv ání zakázek pro programov é období  
2014-2020 do sv é řízené dokumentace programu. 
2) Každoročně v  rámci v ýše uv edené Progress 
report bude v y hodnocena potřebnost prov edení 
aktualizace Metodického poky nu pro oblast 
zadáv ání v eřejných zakázek pro programov é 
období 2014-2020. V případě, že bude shledána 
nutnost této aktualizace, bude prov edena 
nejpozději do pěti měsíců od v y dání progress 
report. 30. 6. 2015 (v  náv aznosti na schv alov ání 
programů nejpozději do 31.12. 2015) 31. 12. 2015 
31. 12. 2016 

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno za rok 2015 a za rok 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne  
29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Všechny  řídící dokumentace gestor PP ov ěřil pomocí připrav ených kontrolních listů;  
i nadále bude probíhat ov ěření pomocí připrav ených kontrolních listů ze strany  gestora 
PP v zhledem k aktualizacím řízených dokumentací programu nebo MP.  
 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Bude připrav en zcela nov ý zákon o v z, který bude 
představ ov at transpozici nov ých zadáv acích 
směrnic EU. 18.4.2016 Základní principy  nov ého 
zákona: 1) transpozice v šech relev antních 
(pov inných) ustanov ení, 2) obdobný režim pro 
podlimitní v z 3) snížení administrativ ní náročnosti 
zadáv ání, 4) zv ýšení elektronizace (použití 
elektronických nástrojů) při zadáv ání bude 
odpov ídat pov innostem uv edeným v  nov ých 
směrnicích, a) ČR k 18. 4. 2016 přijme zákonnou 
úprav u o pov inném elektronickém zadáv ání v z  
v  souladu se směrnicemi 2014/23/ES, 2014/24/ES 
a 2014/25/ES. Zav edení elektronizace  
v  termínech požadov aných SM EU 2014/24.  
b) spuštění ostrého prov ozu Národního 
elektronického nástroje (NEN), 1. 10. 2015  
c) Vláda ČR rozhodne o pov innosti použív at NEN 
pro jednotliv é druhy  zadav atelů, 31. 12. 2016  
5) zohlednění zásady  proporcionality  v  zadáv acím 
řízení, 6) na základě analýz rozhodov ací praxe 
UOHS a kontrolních a auditních zjištění budou 
zpracov ány  náv rhy  na úprav u legislativ y . 
31.12.2015 

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 1. 10. 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne EK dne  
29. 11. 2016 a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1-3, 5) Nov ý zákon by l v y hlášen v e Sbírce zákonů dne  
29. dubna 2016 jako zákon č. 134/2016 Sb., o zadáv ání v eřejných zakázek (dále jen 
"ZZVZ"). Tímto dnem zákon v stoupil v  platnost. Účinnosti zákon naby l ke dni 1. října 
2016. 
4) S účinností ZZVZ od 1. 10. 2016 v ešly  v účinnost i nov é prov áděcí v yhlášky, které 
zárov eň přinesly  nov é požadav ky  na elektronické nástroje a na uv eřejňov ání inf ormací  
a dokumentů na prof ilu zadav atele. NEN spuštěn do ostrého prov ozu na základě UV 
568/2015 od 1. 8. 2015. 
6) Gestor PP prov edl analýzu rozhodov ací praxe ÚOHS, národních soudů  
a rozhodnutí Soudního dv ora Ev ropské unie. Díky  prov edené analýze současné 
rozhodov ací praxe mohly  být konf rontov ány  návrhy nov é práv ní úpravy  
s existující rozhodov ací praxí, což je v elmi důležité zejména pro práv ní jistotu  
a kontinuitu práv ní úprav y . 
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Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Veřejné zakázky  Opatření pro účinné 
uplatňov ání předpisů EU 
týkajících se zadáv ání 
v eřejných zakázek 
prostřednictv ím 
odpov ídajících 
mechanismů. 

Gestor protikorupční strategie se zav azuje 
promítnout směrnice EU směřující  
k transparentnosti zadáv ání v eřejných zakázek do 
záv azků def inov aných v  protikorupční strategii 
v ždy  bezprostředně následující. Obdobným 
způsobem budou v ždy  bezprostředně po přijetí 
relev antní legislativ y  promítnuty, jak směrnice 
uv edené v ýše tak ustanov ení národní legislativ y   
s tímto souv isející do jednotného metodického 
prostředí pro f ondy  ESI. V náv aznosti na aktuální 
v ýv oj v  oblasti přijímání legislativ y EU budou 
promítány  nov é záv azky  do aktuálních v y dání 
protikorupční strategie a jednotného metodického 
prostředí pro f ondy  ESI. 

11. 04. 2016 Vláda Ano Ano Opatření splněno dne 11. 4. 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Termíny  splnění úkolů jsou v ždy  uv edeny  v  Plánu legislativ ních prací v lády České 
republiky  na příslušný rok a Plánu nelegislativ ních úkolů v lády  na příslušný rok.  
Viz odkaz č. 1 a 2. 
 
1) Střet zájmů 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán boje  
s korupcí na rok 2016  
2) Opatření proti legalizaci v ýnosů z trestné činnosti 
Akční plán boje s korupcí na rok 2015 
3) Rozkrýv ání nejasné v lastnické struktury  
Akční plán boje s korupcí na rok 2015, Akční plán boje  
s korupcí na rok 2016 
4) Zpráv a o implementaci 
Zhodnocení plnění opatření uv edených v  Akčním plánu boje  
s korupcí na rok 2015 
 
Odkazy : 
1. "Plán legislativ ních prací v lády  na rok 2015" 
http://www.v lada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty /plan-legislativ nich-praci-na-
rok-2015-125665/ 
2. "Plán legislativ ních prací v lády  na rok 2016 
http://www.v lada.cz/cz/media-centrum/dulezite-dokumenty /plan-legislativ nich-praci-
v lady -na-rok-2016-138491/ 
3. "Akční plán boje s korupcí na rok 2015" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-strategie-v lady /na-leta-2015-2017/Akcni-
plan-boje-s-korupci-na-rok-2015.pdf  
4. "Akční plán boje s korupcí na rok 2016" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty -v lady/na-leta-2015-2017/Akcni-
plan-boje-s-korupci-na-rok-2016.pdf  
5. "Zhodnocení plnění opatření uv edených v  Akčním plánu boje s korupcí na rok 2015" 
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-dokumenty -v lady/na-leta-2015-
2017/Zhodnoceni-plneni-opatreni-uv edeny ch-v -Akcnim-planu-boje-s-korupci-na-rok-
2015.pdf  
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Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Školení zaměstnanců ŘO OP PPR v  oblasti 
v eřejných zakázek dle případných změn  
v  práv ních předpisech a metodických poky nech 
Know-how zaměstnanců získané prostřednictv ím 
v zděláv acích aktiv it je předáv áno na žadatele  
a příjemce podpory   

31. 12. 2015 Magistrát hl. 
města Prahy  

Ano Ano Opatření splněno dne 14. 10. 2015, odesláno přes sy stém SFC dne 25. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Popis splnění opatření: 
Dne 14. 10. 2015 zaměstnanci ŘO OP PPR, kterých se problematika zadáv ání 
v eřejných zakázek nejv íce týká, absolv ov ali školení s názv em „Zadáv aní v eřejných 
zakázek dle aktuální práv ní úprav y  pro potřeby  OP Praha - pól růstu ČR, Technická 
nov ela zákona o v eřejných zakázkách“. Přednášejícím by l Mgr. Martin Čech, v edoucí 
Ev ropského oddělení na Odboru práv a a v eřejných zakázek a koncesí Ministerstv a pro 
místní rozv oj. Získané inf ormace pracov níci FON uplatňují v  rámci sv ých činností  
a současně jsou inf ormace předáv ány  žadatelům prostřednictv ím seminářů pro 
žadatele, které kopírují v y hlašování v ýzev  OP PPR.    

Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Podání žádosti k projektu Akademie v eřejného 
inv estov ání: (náplní projektu bude zejména 
následující: spolupráce s ŘO, žadateli a příjemci 
při příprav ě a realizaci projektů z ESIF, sdílení 
best practice, školení realizačního týmu a týmu 
odborníků, školení žadatelů a příjemců, odborné 
konf erence a pracov ní setkání)  

31. 07. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Žádost k projektu č. CZ.1.08/1.4.00/14.00363 podána dne 28. srpna 2014, žádost 
schv álena dne 22. září 2014. 
-do konce roku 2015 opatření v y kazováno jako probíhající, neboť se čekalo na 
f y zickou realizaci 
V Akademii v eřejného inv estov ání proběhl nákup technického v y bav ení do zasedacích 
a jednacích (školících) místností z nichž každá bude pro 15 osob a nákup v y bav ení 
pro v elký konf erenční sál pro cca 170 osob. Velký konf erenční sál bude možno rozdělit 
pohy bliv ou dělicí stěnou na dv a menší sály , každý pro 60 osob. Každý z těchto sálů 
bude samostatně f unkční. Vy bavení místností:  
- kancelářský náby tek 
- audio technika 
- projekční technika 
- tlumočnická technika 
- osv ětlov ací technika 
 
Toto opatření má v azbu na další opatření v  oblasti v zděláv ání v eřejných zakázek. 
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Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Gestor ZVZ v y tipuje v  nových zadáv acích 
směrnicích EU nov ou práv ní úprav u, kterou 
pov ažuje za problematickou/rizikov ou  
(např. s ohledem na to, že dřív e neby la 
použív ána, nebo je v ýznamněji pozměněna oproti 
předchozímu období), a uskuteční v zděláv ací 
akce na toto téma pro subjekty  implementační 
struktury . 31. 12. 2015 31. 12. 2016  

31. 12. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
Náv rh ZZVZ by l podrobně projednáv án na následujících pracov ních skupinách: 
1.Kolegium ministry ně pro místní rozv oj pro oblast v eřejného inv estov ání, které jako 
poradní orgán sdružující zástupce odborné v eřejnosti řeší budoucí směřov ání 
zadáv ání v eřejných zakázek v  ČR. 
2.Expertní skupiny , jejichž členy  jsou zástupci z řad zadav atelů, dodav atelů, 
dohledov ých orgánů, odborných organizací a neziskov ých organizací, které posky tují 
prv ní zpětnou v azbu k nav rhov aným opatřením v  oblasti v eřejných zakázek a slouží 
jako místo pro předáv ání podnětů mezi gestorem PP a odbornou v eřejností.                                                                                                                                                          
V rámci zpracov ání nov ého ZZVZ gestor PP společně se zástupci pracov ních skupi 
v y tipoval několik oblastí, které v e v ztahu k aplikaci ZZVZ v yhodnotil jako rizikov é, 
případně problematické (uv edeno v  RIa). Jde např. o:   
*self cleannig dodav atele 
*inov ační partnerstv í 
*zásada přiměřenosti 
*úprav a střetu zájmů 
*rozkrýv ání konečných v lastníků 
*možnost úhrady  f aktur přímo dodav atelům: 
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Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Zpracov ání záv ěrečné ev aluace Sy stému 
v zděláv ání 2007-2013  

31. 12. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 26.11.2015, odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
V období září ? listopad probíhala Ev aluace Sy stému v zděláv ání v  programov ém 
období 2007-2013, která slouží jako záv ěrečné zhodnocení Sy stému v zděláv ání 2007-
2013 a jako podklad pro nastav ení a realizaci Sy stému v zděláv ání v  programov ém 
období 2014-2020.V rámci Sy stému v zděláv ání by lo uskutečněno celkem 622 
v zděláv acích akcí, při kterých by lo proškoleno 8 982 pracov níků; v zniklo 27 základních 
v zděláv acích programů a 62 aktualizačních seminářů. Dle v ýsledků ev aluace je 
spokojenost s nav štěv ovanými kurzy  90 %. Na celkov ou spokojenost má v ýznamný 
v liv  srozumitelnost cíle kurzu, účinnost v zděláv acích metod, množstv í nov ých 
inf ormací a dov edností, odborná úrov eň lektorů, kv alita podkladů a učebních 
pomůcek, se kterými je spokojeno dokonce 94 % účastníků.  
 
Vzděláv ací akce také zv y šují v nímanou úrov eň znalostí a dov edností účastníků, což 
uv edlo 88 % účastníků.  
 
Kurzy  jsou také dle 79 % účastníků v y užitelné a přínosné a pro 80 % účastníků by ly  
cíle kurzu naplněny  bez v ýhrady . Díky kurzům rozumí lépe sv é práci 67 % účastníků.   
 
Ev aluátor nenalezl nutnost sy stémové rev ize či zásadní změny  struktury  Sy stému 
v zděláv ání. 
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Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Vy tv oření Sy stému v zděláv ání 2014-2020, který 
bude v y cházet z již osv ědčeného Sy stému 
v zděláv ání 2007-2013 a bude dále inov ov án. 
Moduly  v zděláv ání v  oblasti v eřejných zakázek 
budou: 1. Základní pojmy  ZVZ 2. Příprav a 
zadáv acích podmínek, def inov ání předmětu 
v eřejné zakázky  3. Hodnotící kritéria 4. 
Kv alif ikační předpoklady  5. Nejčastější chyby 
zadav atelů v  zadáv acím řízení 6. Výjimky  ze ZVZ  

31. 12. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 1. 1. 2016,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Projekt Sy stém v zděláv ání 2014-2020  (SV 14-20) by l schv álen, zajišťuje v zděláv ání 
pro zaměstnance impl. struktury  ESIF (administrativ ní kapacitu).  
Vzděláv ání těchto zaměstnanců se skládá z: 
- v zděláv ání v  daném služebním orgánu dle zákona o státní službě (ZSS) zajišťují 
jednotliv é subjekty  
- SV 14-20 pro subjekty  ESIF dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje, (zajišťuje 
MMR-NOK) 
- specif ické v zděláv ání subjektů ESIF - dle UV č. 444/2014, resp. MP lidské zdroje 
(zajišťují jednotliv é subjekty ) 
Dle v ýsledků služebního hodnocení a v zděláv acích plánů jsou jednotliv ými subjekty  
dle prav idel ZSS, resp. předpisu  
č. 9/2015, a MP lidské zdroje připrav ov ány  plány  v zděláv acích akcí na kalend. rok. 
Vzděláv ání ply nule nav azuje na zkušenosti z prog. období 2007-13, proběhla ev aluace 
Sy stému v zděláv ání 2007-13, doporučení jsou zapracov ána. 
Pro zajištění této oblasti jsou prov edena tato opatření: 
- dle MP lidské zdroje si každý program pro období  
2014-2020 určil ty pov é pozice zajišťující agendu v eřejných zakázek; 
- plány  v zděláv ání těchto zaměstnanců jsou součástí jejich ročního hodnocení  
a zohledňují jejich agendu, v č. v eřejných zakázek; 
- dle těchto plánů zajišťuje každý program sám specif ické v zděláv ání svých 
zaměstnanců a zasílá požadav ky  na horizontální akce MMR-NOK min. 2x ročně nebo 
častěji (např. při změnách legislativ y ); 
- MMR-NOK zajišťuje plánov ané akce a dále nabízí ad-hoc akce organizov ané  
např. též s OPVZK k v eřejným zakázkám 
- je nastav eno pov inné školení v  MP k zadáv ání VZ a na nov elizaci zákona  
o v eřejných zakázkách pro ty pov é pozice zajišťující tuto oblast na OP, čímž jsou 
pokry ty  všechny moduly  vzděláv ání VZ SV 14-20 a zajištěno proškolení  
v  problematice; 
- zajištění agendy  v eřejných zakázek lid. zdroji a plnění pov inného školení bude 2x 
ročně monitorov áno; 
v  případě neplnění pov inných požadav ků budou nastav ena opatření v  rámci řízení rizik 
programu 
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Veřejné zakázky  Opatření pro odbornou 
příprav u a šíření 
inf ormací pro 
zaměstnance podílející 
se na prov ádění f ondů. 

Zajištění proškolení v šech relev antních 
zaměstnanců ŘO a ZS zabýv ajících se 
zadáv áním v eřejných zakázek v  souv islosti  
s přijetím nov ého Metodického poky nu k zadáv ání 
Veřejných zakázek: 1) Gestor ZVZ proškolí řídící 
orgány  a zprostředkující subjekty  v  zadáv ání 
v eřejných zakázek podle postupů stanov ených  
v  ZVZ a podle postupů stanov ených  
v  Metodickém poky nu pro oblast zadáv ání 
zakázek pro programov é období 2014-2020 
(prezenční v zděláv ací akce). 2) Ve spolupráci  
s NOK a ŘO a na jeho žádost bude gestor ZVZ 
stejným způsobem v zděláv at také příjemce 
(zadav atele).  

30. 06. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 30. 6. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29. 11. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Popis splnění opatření: 
1) Gestor PP proškolil ŘO a zprostředkující subjekty  v  zadáv ání v eřejných zakázek 
podle postupů stanov ených v  ZVZ a podle postupů stanov ených v  MP. V souv islosti s 
přijetím ZZVZ realizuje od dubna roku 2016 školení pro státní úřady  a jejich podřízené 
organizace, dále ŘO a zprostředkující subjekty , atd. Za období duben až říjen 2016 
by lo proškoleno téměř 6 000 osob. Školení budou nadále pokračov at a to i nad rámec 
Sy stému v zděláv ání 2014 - 2020.      
 
Vzděláv ací program v eřejné zakázky   OPVZK  
Od října roku 2016 zav edl gestor PP v zděláv ací program v eřejné zakázky  OPVZK. 
Školení v  rámci v zděláv acího programu jsou koncipov ána jako prohlubující a jejich 
cílem je v ýrazné posílení odbornosti uživ atelů v  oblasti v eřejných zakázek. Vzděláv ací 
program je členěn podle dílčích programů A ? E a je realizov án jako půldenní 
semináře, které se zaměřují na konkrétní část ZZVZ. I nadále bude probíhat intenziv ní 
školení a to nejen k ZZVZ, ale i k MPZ. 
 
2) Gestor PP počítá s realizací v zděláv acích akcí i mimo standardní sy stém 
v zděláv ání NOK. Školení budou s ohledem na potřeby  řídicích orgánů, resp. příjemců, 
realizov ány  v  průběhu celého programov ého období 2014-2020. Bude probíhat 
intenziv ní školení a to nejen  
k ZZVZ, ale i k MPZ.        
 
V rámci standardního Sy stému v zděláv ání NOK pak gestor (specif icky pro účastníky 
ŘO/ZS) uskutečnil 2 školení v  létě a 2 školení na podzim roku 2016. Jednalo se o 
celodenní školení se zaměřením na komplexní v ýklad problematiky  zadáv ání 
v eřejných zakázek podle nov ého ZZVZ. Dále by lo na podzim 2016 uskutečněno 
školení k MPZ. Školení jsou hrazena z OPTP. Také tato školení budou podle zájmu  
a potřeby  pokračov at.   
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Veřejné zakázky  Opatření k zajištění 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
předpisů EU týkajících 
se zadáv ání v eřejných 
zakázek. 

Postup dle Organizačního řádu MHMP a Prav idel 
pro zadáv ání v eřejných zakázek v  podmínkách 
HMP, v  rámci FON dle osv ědčeného modelu  
z OP PA  a OP PK. 
Podrobnosti v iz Příloha 5b. 

30. 06. 2015 Magistrát hl. 
města Prahy  

Ano Ano Opatření splněno dne 2. 6. 2015, odesláno přes sy stém SFC dne 25. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Popis splnění opatření: 
Usnesením RHMP č. 1271 ze dne 2. červ na 2015 by la schv álena restrukturalizace 
FON, čímž by la zachov ána kontinuita správ ní kapacity  odboru. V rámci reorganizace 
odboru FON došlo ke v zniku 5 oddělení, z nichž 2 se zabýv ají agendou v eřejných 
zakázek. Oddělení řízení a koordinace programu a oddělení f inančního řízení  
a kontrol. V oddělení řízení a koordinace programu se v  rámci sv é pracov ní náplně 
zabýv ají agendou v eřejných zakázek 4 pracov ní úv azky  - metodik programu, 
projektov ý konzultant a dv ě koordinátorky  technické pomoci. V oddělení f inančního 
řízení a kontrol se agendou v eřejných zakázek zabýv á v  rámci sv é pracov ní náplně 
v šech 19 pracov ních úv azků v četně v edoucí oddělení. Agenda v eřejných zakázek je 
též posílena pomocí expertů na DPP, v e složitějších případech je v y užíváno externích 
práv ních a konzultačních služeb. 

Veřejné zakázky  Opatření k zajištění 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
předpisů EU týkajících 
se zadáv ání v eřejných 
zakázek. 

Přijetí dalších 4 pracov níků gestorem PP, (některé 
v ýše uv edené činnosti metodického charakteru 
budou zajišťov at i další pracov níci gestora ZVZ, 
kteří nejsou přímo v y členění na agendu ESI 
f ondů, protože jde o obecnou metodickou činnost, 
kterou gestor ZVZ prov ádí v  rámci sv é 
působnosti) 

30. 06. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 30.6.2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 29.11.2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
 
Gestor PP posílil personální kapacitu zaměstnanců podílejících se na implementaci 
Ev ropských inv estičních a strukturálních f ondů, došlo k přesunutí čty ř zaměstnanců  
z týmu, který připrav ov al náv rh ZZVZ v  rámci transpozice nov ých zadáv acích směrnic. 
K 1. červ enci 2015 mají tito zaměstnanci nov é popisy  pracov ních míst, kde mají 
popsány  aktiv ity v  rámci implementace Ev ropských investičních a strukturálních f ondů. 
Ny ní probíhá nav azující nábor pracov níků prostřednictv ím v ýběrov ých řízení. 

Veřejná podpora Opatření pro účinné 
uplatňov ání prav idel 
Unie pro v eřejnou 
podporu. 

Zpracov ání metodického doporučení pro oblast 
v eřejné podpory . Finální v erze do 15. 4. 2015  

15. 04. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření by lo splněno 8. 4. 2015 a schv áleno EK přijetím programu OP Zaměstnanost 
dne 6. kv ětna 2015. 
MMR-NOK v e spolupráci s ÚOHS připrav ilo dokumenty  pro indiv iduální oblasti týkající 
se v eřejné podpory .  
Metodické doporučení pro oblast v eřejné podpory  by lo dokončeno a publikov áno na 
centrální úrov ni dne 8. dubna 2015  
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Veřejná podpora Opatření pro posílení 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
práv ních předpisů Unie  
o státních podporách 

Na základě analýzy  relev ance tematických oblastí 
podpory  v ůči prav idlům v eřejné podpory  bude 
zajištěna adekv átní administrativ ní kapacita  
u jednotliv ých oblastí podpory  s kompetencí pro 
kontrolní činnosti. 

31. 12. 2016 Magistrát hl. 
města Prahy  

Ano Ano Opatření splněno dne 25. 5. 2016, odesláno přes sy stém SFC dne 12. 8. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 2. 2017. 
Popis splnění opatření: 
Ke splnění tohoto opatření došlo posílením administrativ ní kapacity , tak nastavením 
sy stému školení. 
ad posílení administrativ ní kapacity : 
- od schv álení programu EK došlo k nárůstu úv azků v  rámci agendy  VP, a to takto -  
v  r. 2015: 2,21 úv azků, v  r. 2016: 3,78 úv azků.  
ad nastav ení sy stému školení v oblasti VP: 
a) Všichni f in. manažeři, kteří prov ádí ex-ante posouzení projektů, v e kterém posuzují 
mj. jiné i správ né nastav ení prav idel VP, které předchází podpisu práv ního aktu  
s příjemcem, by li dne 25. 5. 2016 proškoleni externím práv . expertem, který s OP PPR 
dlouhodobě spolupracuje.  
Od stejného školícího subjektu proběhlo dne 13. 10. 2015 pro potřeby  OP PPR školení 
k VP. Toto školení by lo koncipov áno pro zaměstnance celého odboru FON MHMP.  
b) Projektov í manažeři jsou průběžně pro kompletní a úplné posky tov ání inf ormací  
k prav idlům VP žadatelům a příjemcům proškolov áni externími práv ními experty , se 
kterými jsou konzultov ány  případné složitější dotazy .  Pro projektov é manažery  je dále 
plánov áno „zastřešující“ školení. 
c) Gestoři VP OP PPR se spolu s f inančními manažery  prav idelně zúčastňují školení  
a seminářů k VP. Šlo například o seminář „Veřejná podpora EU a inv estiční projekty  
f ondů EU 2014-2020“ konaného dne 4. 2. 2016, dále o seminář „Jarní konf erence v  
oblasti v eřejné podpory “ pořádané ÚOHS dne 18. 5. 2016 a seminář ?Obrana proti 
krácení dotace, nezákonná v eřejná podpora konaného dne 17. 6. 2016. 
 
Řešení problematiky  VP je zapracov áno do aktualizov aného pracov ního postupu  
OP PPR č. 5 Věcné hodnocení a v ýběr projektů v erze 1.1 (kap. 3 Ex-ante kontrola)  
a Kontrolního listu k prov ěření souladu s prav idly  VP. 

Veřejná podpora Opatření pro posílení 
správ ní kapacity  pro 
prov ádění a uplatňov ání 
práv ních předpisů Unie  
o státních podporách 

Zhodnocení naplňov ání správ ní kapacity  pro 
oblast v eřejné podpory  a případné doplnění této 
kapacity . 

30. 06. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno 30. 6. 2016, odesláno přes sy stém SFC dne 12. 8. 2016 a schv áleno 
EK dne 6. 2. 2017. 
 
Administrativ ní kapacita je dostatečně zajištěna. Veškeré dokumenty  týkající se 
splnění tohoto opatřená jsou uloženy  v  sy stému SFC. 
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Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Jsou v y pracov ána 
opatření pro v časný sběr 
a agregaci statistických 
údajů, která obsahují ty to 
prv ky : určení zdrojů  
a mechanismů pro 
zajištění statistického 
ov ěřov ání. 

Dopracov ání Národního číselníku indikátorů pro 
programov é období 2014-2020, který zajistí 
jednotnou metodickou konstrukci v šech indikátorů 
použív aných napříč programy  ESI f ondů. 
Nastav ení spolupráce s ČSÚ pro prav idelné 
dodáv ání potřebných statistických dat.  

31. 12. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 31. 12. 2015, odesláno přes sy stém SFC dne 19. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 12. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Dne 9. 8. 2013 by l usnesením v lády  č. 597 schv álen záv azný metodický poky n určující 
prav idla pro tv orbu indikátorov ých soustav  (MP Indikátory  2014-2020). Milníkem  
v  dopracov ání NČI2014+ by lo v y dání 10. v erze (22. 5. 2015), která předcházela 
schv álení v šech programů (11. 6. 2015). Tato v erze by la následně nahraná do 
MS2014+ pro potřeby  v y hlašování výzev a podáv ání žádostí o podporu. 
Aktuálně platná v erze NČI 2014+ je dostupná online zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-2020/Indikatory  
 
K naplnění opatření došlo při uzav ření dílčí dohody   
k Rámcov é smlouv ě o v zájemném posky tov ání statistických inf ormací a dův ěrných 
statistických údajů pro účely  zajištění státní statistické služby ,jejíž textace by la 
odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015. K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ 
došlo dne 28.1.2016. 

Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Jsou v y pracov ána 
opatření pro v časný sběr 
a agregaci statistických 
údajů, která obsahují ty to 
prv ky : určení zdrojů  
a mechanismů pro 
zajištění statistického 
ov ěřov ání. 

Ve spolupráci s dotčenými resorty  a Úřadem na 
ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) připrav it  
a následně ÚOOU schv álit a v y dat výkladov é 
stanov isko ke zpracov ání osobních údajů 
účastníků při posky tování f inanční podpory   
z ev ropského sociálního f ondu 

31. 12. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 24.11.2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 19.10.2016  
a schv áleno EK dne 6.12.2016. 
Popis splnění opatření: 
Před schv álením a v y dáním výkladového stanov iska ÚOOÚ by lo potřeba přijmout 
legislativ ní změny  zákonů, které by ly  nejprv e schv álené Poslaneckou sněmov nou  
(30. 9. 2015), následně Senátem (11. 11. 2015) a na záv ěr podepsané prezidentem 
(24. 11. 2015). V termínu do 31. 12. 2015 by ly  tedy  všechny kroky k vydání 
v ýkladov ého stanov iska schválené, ÚOOÚ stanov isko posky tlo MMR-NOK  
18. 3. 2016, následně by lo zv eřejněno i na webov ých stránkách Úřadu pod označením 
Stanov isko č. 2/2016 (kv ěten 2016) Ke zpracov ání osobních údajů účastníků při 
posky tov ání finanční podpory  z ev ropského sociálního f ondu. 
Výkladov é stanov isko dostupné zde: 
https://www.uoou.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=200144&id_dokume
nty =20161 
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Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: výběru 
ukazatelů v ýsledků pro 
každý program, jež 
budou v y povídat  
o motiv aci k v ýběru 
strategických kroků 
f inancov aných  
z programu. 

Dopracov ání Národního číselníku indikátorů pro 
programov é období 2014-2020. Dopracov ání  
a schv álení strategie programů a potřebné 
nav azující programov é dokumentace Příprav a  
a schv álení ev aluačních plánů programů  
a Dohody  o partnerstv í, které budou def inov at 
indikativ ní harmonogram plánov aných 
ev aluačních aktiv it programů.  

30. 06. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 22. 4. 2016, odesláno přes sy stém SFC dne19.10.2016  
a schv áleno EK dne 6. 12. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Dne 9. 8. 2013 by l usnesením v lády  č. 597 schv álen záv azný metodický poky n určující 
prav idla pro tv orbu indikátorov ých soustav  (MP Indikátory  2014-2020). Milníkem  
v  dopracov ání NČI2014+ by lo v y dání 10. v erze (22. 5. 2015), která předcházela 
schv álení v šech programů (11. 6. 2015). Tato v erze by la následně nahraná do 
MS2014+ pro potřeby  v y hlašování výzev a podáv ání žádostí o podporu. 
Aktuálně platná v erze NČI 2014+ je dostupná online zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-2020/Indikatory  
 
Všechny  programy  by ly  do polov iny  roku 2015 schv áleny  rozhodnutím EK. Zárov eň 
by la v y tvořena adekv átní programov á dokumentace, která je pro každý program 
dostupná online. Seznam programů v četně programov ých dokumentů a data 
schv álení ze strany  EK jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-
2020/Operacni-programy  
Nav azující programov á dokumentace (operační manuály   
a příručky  pro žadatele a příjemce) v y cházela ze schv álených metodických poky nů, 
které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. 
Metodické dokumenty  jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-
2020/Metodicke-poky ny /Metodika-priprav y -programu 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-2020/Metodicke-poky ny /Metodika-rizeni-
programu 
 
S odkazem na MP Ev aluace by la ŘO stanov ena pov innost schv álení ev aluačního 
plánu na MV nejpozději do jednoho roku od schv álení programu. Tento termín by l ze 
strany  v šech programů dodržen, poslední ev aluační plán by l schv álen  
22. 4. 2016. 
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Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: 
v y tyčení cílů pro ty to 
ukazatele. 

Schv álení programů 31. 10. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 11. 6. 2015,  odesláno přes sy stém SFC dne 19. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6.12.2016. 
Popis splnění opatření: 
V rámci příprav y  programů probíhala intenziv ní spolupráce mezi MMR-NOK, ŘO a ex-
ante hodnotiteli, kdy  kromě jiných témat by l kladen důraz na správ né nastav ení 
interv enční logiky  programu (resp. teorie změny  jednotliv ých SC a potažmo v y šších 
programov ých úrov ní) v četně nav azující soustavy indikátorů. Kromě konstrukce 
indikátorů, kterou by lo potřeba dát do souladu s metodickými prav idly  stanov enými  
v  MP Indikátory , by ly u jednotliv ých indikátorů stanov eny  cílové hodnoty  (i v ýchozí 
speciálně u v ýsledkov ých indikátorů). Následně se ty to hodnoty  staly  součástí 
programov ého dokumentu v  rámci každého specif ického cíle. Takto def inov aná 
indikátorov á soustav a by la následně schv álena ze strany  EK. Poslední program by l 
EK schv álen dne 11. 6. 2015. 
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Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Účinný sy stém ukazatelů 
v ýsledků, v četně: musí 
být zajištěn soulad 
každého ukazatele  
s těmito podmínkami: 
robustností a statistickou 
v alidací, jasným 
normativ ním v ýkladem, 
souladem se strategiemi, 
v časným sběrem údajů. 

Nastav ení spolupráce s ČSÚ pro prav idelné 
dodáv ání potřebných statistických dat. 
Dopracov ání monitorov acího sy stému zajišťující 
sběr a agregaci dat z operací (MS2014+).  
Ve spolupráci s ŘO OPZ připrav it technické řešení 
sběru údajů o účastnících interv encí 
 tzv . IS ESF2014+, které bude zajišťov at 
automatické prov azby  na v y brané datov é zdroje 
České správ y  sociálního zabezpečení a Úřadu 
práce, které jsou nezby tné pro v y hodnocení 
úspěšnosti ESF interv encí.  

31. 03. 2016 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ne Ano Opatření splněno dne 29. 7. 2016, odesláno přes sy stém SFC dne 19 . 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 12. 2016. 
Popis splnění opatření: 
K naplnění opatření došlo při uzav ření dílčí dohody  k Rámcov é smlouv ě o v zájemném 
posky tov ání statistických informací a dův ěrných statistických údajů pro účely  zajištění 
státní statistické služby , ,jejíž textace by la odsouhlasena ke dni 31. 12. 2015.  
K oboustrannému podepsání mezi MMR a ČSÚ dne 28.1.2016. 
Monitorov ací sy stém (MS2014+) by l v  průběhu r. 2015 a 2016 připrav ov án na sběr  
a agregaci dat z operací, kdy  prv ním krokem by lo zajištění nahrání indikátorov ých 
soustav  programů.Funkčnost sběru a agregace dat z úrov ně operací by la ov ěřena 
v y hlášením výzev , podáním žádostí o podporu a v y kazov áním zpráv  o realizaci 
projektu. Oba ty to procesy  jsou aktuálně v  MS2014+ plně f unkční. 
 
By lo zapracov áno technické řešení prov azeb mezi MS2014+ a IS ESF2014+. Ze 
strany  IS ESF2014+ došlo k propojení na datov é zdroje ČSSZ a ÚP, které ty to zdroje 
(mikrodata za účastníky ) posky tly na základě v y daného stanov iska ÚOOÚ, které 
uprav uje podmínky  užív ání těchto dat pro potřeby  sledov ání a v y hodnocení úspěšnosti 
ESF interv encí. 
Dalším krokem by lo testov ání uv edené prov azby . Testem prošly  tzv . dáv kové přenosy, 
které přenášejí z MS2014+ základní údaje o projektech (identif ikaci, indikátory ), co 
zabezpečuje, že na straně IS ESF2014+ je možné na základě údajů z Karet účastníka, 
resp. ČSSZ a ÚP spočítat hodnoty  potřebných indikátorů. 
Zpětný tok spočtených dat z IS ESF2014+ do MS2014+ by l rov něž otestov án, a by la 
podána prv ní Zpráv a o realizaci, která tuto f unkčnost dokládá. 
Opatření by lo splněno 29. 7. 2016, kdy  by ly  přeneseny  vypočtené hodnoty  indikátorů  
z IS ESF14+ do MS2014+. 

 

Obecná 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno 

ve 
stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Statistické sy stémy 
a ukazatele 
v ýsledků 

Postupy  zajišťující, aby  
v šechny  operace 
f inancov ané z programu 
použív aly  účinný sy stém 
ukazatelů. 

Příprav a programov é dokumentace (příručky  pro 
žadatele a příjemce), které budou ref lektov at jich 
schv álená záv azná metodická prav idla. 

31. 10. 2015 Ministerstv o 
pro místní 
rozv oj 

Ano Ano Opatření splněno dne 31. 10. 2015, odesláno přes sy stém SFC dne 19. 10. 2016  
a schv áleno EK dne 6. 12. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Po schv álení v šech programů ze strany  EK by la v y tvořena adekv átní programov á 
dokumentace, která je pro každý program dostupná online. Seznam programů 
v četně programov ých dokumentů a data schv álení ze strany  EK jsou dostupné zde: 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-2020/Operacni-programy  
Nav azující programov á dokumentace (operační manuály   
a příručky  pro žadatele a příjemce) v y cházela ze schv álených metodických poky nů, 
které zabezpečují integritu Jednotného metodického prostředí. Proces dokončení 
schv álení kompletní programov é dokumentace by l dokončen  
k 31. 10. 2015. 
Metodické dokumenty  jsou dostupné zde: http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -
EU/2014-2020/Metodicke-poky ny /Metodika-priprav y -programu 
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy -EU/2014-2020/Metodicke-poky ny /Metodika-rizeni-
programu 
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Tabulka 15: Opatření přijatá ke splnění použitelných tematických předběžných podmínek 
 

Tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno ve 

stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

VaV - inteligentní 
specializace 

obsahuje 
mechanismus 
sledov ání. 

Dle v y jádření EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium 
nesplněno dostatečně. Monitorov ání Národní 
RIS3 strategie je rozpracov áno v  subkapitole 7.2 
textu Národní RIS3, s důrazem na monitorov ací 
zpráv y  a roli jednotliv ých orgánů při jejich 
zpracov ání a na získáv ání v stupů pro 
monitorov ání z úrov ně operačních programů  
a orgánů zodpov ědných za implementaci 
národních podpůrných nástrojů. Metodika 
monitorov ání bude na základě požadav ku EK 
dopracov ána popisem role krajských subjektů při 
monitorov ání interv encí RIS3, které jsou 
realizov ány  z krajské úrov ně jako součást 
interv encí nav ržených v  krajských přílohách 
Národní RIS3. Dále bude také dopracov án  
a aktualizov án náv rh monitorov acích indikátorů 
Národní RIS3.  

31. 05. 2015 Vláda Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni 11. 7. 2016  
a schv áleno EK 29. 9. 2016. 
Národní RIS3 strategie by la schv álena v ládou ČR dne 11. červ ence 2016. 
Náv rh monitorov acích indikátorů Národní RIS3 strategie by l optimalizov án a po 
schv álení Řídícími orgány  Operačních programů, (OP VVV, OP PIK, OP PPR, IROP 
a OP Z), by l v ložen do IP NRIS3 2015/2016, který by l odsouhlasen ŘV RIS3 a by l k 
30. červ nu 2015 předložen v ládě pro inf ormaci. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

VaV - inteligentní 
specializace 

By l přijat rámec, který 
v y mezuje dostupné 
rozpočtov é prostředky  
pro v ýzkum a inov ace. 

Dle v y jádření EK ze dne 12. 12. 2014 kritérium 
nesplněno dostatečně. Obecný rámec pro 
v y mezení dostupných rozpočtov ých zdrojů  
a priorit pro f inancov ání VaVaI obsahuje NP 
VaVaI (a její Aktualizace). Z ní v y chází principy  
pro příprav u rozpočtu na VaVaI a následně v lastní 
náv rh a střednědobý v ýhled rozpočtu na VaVaI, 
zpracov áv aný Radou pro v ýzkum, v ývoj  
a inov ace. V průběhu roku 2015 bude na základě 
připomínky  EK Úřadem v lády  prov edena rev ize 
zdrojů v eřejných rozpočtů na podporu VaVaI 
(národních i krajských) tak, aby  by lo možno 
dif erencov at zdroje určené na implementaci RIS3 
a zdroje ostatní. Na základě v stupů krajských 
RIS3 manažerů by la v  březnu prov edena 
kv antif ikace příspěvků krajských rozpočtů  
k implementaci RIS3 pro rok 2015.  

30. 09. 2015 Vláda Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni 11. 7. 2016  
a schv áleno EK 29. 9. 2016. 
V rámci aktualizace Národní politiky  VaVaI (dále jen NP VaVaI) se Národní RIS3 
strategie stala součásti rámce NP VaVaI, což přispělo k identif ikaci prv otních zdrojů 
f inancov ání interv encí Národní RIS3 strategie z národních zdrojů.  
Identif ikace národních zdrojů f inancov ání Národní RIS3 strategie na období 2016-
2018 je obsahem kapitoly  8.1 Národní RIS3 strategie schv álené v ládou ČR dne  
11. červ ence 2016. 
Seznam identif ikov aných zdrojů Národní RIS3 strategie z národních zdrojů se 
každoročně bude aktualizov at jako součást Implementačního plánů Národní Ris3 
strategie. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

 
Tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno ve 

stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 
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Ukončov ání školní 
docházky  

Existuje strategický 
rámec politiky  
zaměřený na řešení 
problematiky  
předčasného 
ukončov ání školní 
docházky  

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR do 
roku 2020 a jejího implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru v zděláv ání a rozv oje 
v zděláv ací soustav y v ČR na období 2015-2020 
budou zpracov ány  krátkodobé, zacílené akční 
plány  (implementační plány ) pro inkluziv ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na období 
2019-2020. 

30. 06. 2016 Ministerstv o 
školstv í 
mládeže  
a tělov ýchovy 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne  
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku MŠMT o posunutí termínu schv álení Akčního 
plánu pro inkluziv ní v zděláv ání na roky  2016-2018 o měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l 
tento dokument schv álen MŠMT a následně v zat na v ědomí v ládou dne 29. 7. 2015. 
Formálně by l dokument zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 7. 2015, tedy  v  řádném 
termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci říjnu žádost o 
upřesnění inf ormací v e v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

Ukončov ání školní 
docházky  

který v y chází  
z objektiv ních 
podkladů 

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR do 
roku 2020 a jejího implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru v zděláv ání a rozv oje 
v zděláv ací soustav y v ČR na období 2015-2020 
budou zpracov ány  krátkodobé, zacílené akční 
plány  (implementační plány ) pro inkluzív ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na období 
2019-2020. 

30. 06. 2015 Ministerstv o 
školstv í 
mládeže  
a tělov ýchovy 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne  
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku MŠMT o posunutí termínu schv álení Akčního 
plánu pro inkluziv ní v zděláv ání na roky  2016-2018 o měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l 
tento dokument schv álen MŠMT a následně v zat na v ědomí v ládou dne 29. 7. 2015. 
Formálně by l dokument zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 7. 2015, tedy  v  řádném 
termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci říjnu žádost o 
upřesnění inf ormací v e v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

Ukončov ání školní 
docházky  

týká se důležitých 
oblastí v zděláv ání, 
v četně předškolního 
rozv oje u zranitelných 
skupin, které jsou 
nejv íce ohroženy   
s ohledem na 
předčasného 
ukončov ání školní 
docházky , v četně osob 
z marginalizov aných 
komunit, a zabýv á se 
prev entiv ními, 
interv enčními  
a kompenzačními 
opatřeními 

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR do 
roku 2020 a jejího implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru v zděláv ání a rozv oje 
v zděláv ací soustav y v ČR na období 2015-2020 
budou zpracov ány  krátkodobé, zacílené akční 
plány  (implementační plány ) pro inkluzív ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na období 
2019-2020 

30. 06. 2015 Ministerstv o 
školstv í 
mládeže  
a tělov ýchovy 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne  
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku MŠMT o posunutí termínu schv álení Akčního 
plánu pro inkluziv ní v zděláv ání na roky  2016-2018 o měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l 
tento dokument schv álen MŠMT a následně v zat na v ědomí v ládou dne 29. 7. 2015. 
Formálně by l dokument zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 7. 2015, tedy  v  řádném 
termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci říjnu žádost o 
upřesnění inf ormací v e v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

 
Tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno ve 

stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 
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Ukončov ání školní 
docházky  

zahrnuje v šechny  
oblasti politiky   
a zúčastněné strany , 
které jsou důležité pro 
řešení problematiky  
předčasného 
ukončov ání školní 
docházky  

Na základě Strategie v zděláv ací politiky  ČR do 
roku 2020 a jejího implementačního plánu 
Dlouhodobého záměru v zděláv ání a rozv oje 
v zděláv ací soustav y v ČR na období 2015-2020 
budou zpracov ány  krátkodobé, zacílené akční 
plány  (implementační plány ) pro inkluziv ní 
v zděláv ání na období 2016-2018 a dále na období 
2019-2020. 

30. 06. 2015 Ministerstv o 
školstv í 
mládeže  
a tělov ýchovy 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 31. 7. 2015 a schv áleno EK dne  
15. 7. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Na základě v y hov ění EK požadav ku MŠMT o posunutí termínu schv álení Akčního 
plánu pro inkluziv ní v zděláv ání na roky  2016-2018 o měsíc, tedy  31. 7. 2015, by l 
tento dokument schv álen MŠMT a následně v zat na v ědomí v ládou dne 29. 7. 2015. 
Formálně by l dokument zaslán EK přes sy stém SFC dne 31. 7. 2015, tedy  v  řádném 
termínu. 
V rámci f ormální v erif ikace resort MŠMT obdržel a v y pořádal v  měsíci říjnu žádost o 
upřesnění inf ormací v e v ztahu k Akčnímu plánu pro inkluziv ní v zděláv ání. 
 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

Podpora podnikání 
(SBA) 

Zv láštní opatření jsou: 
opatření zav edená  
s cílem zkrátit dobu 
potřebnou k založení 
f irmy  a snížit příslušné 
náklady , které 
zohledňují síle SBA 

Náv rh legislativ ního řešení osv obození od 
soudních poplatků a snížení odměny  notáře za 
zakládání podniků (společností) 
Předložení náv rhu nov ely  v ládě: 
12/2014 
Naby tí účinnosti nov ely : 
10/2015 

31. 10. 2015 Ministerstv o 
sprav edlnosti 

Ne Ano Opatření by lo splněno na národní úrov ni dne 7. červ na 2016 a schv áleno EK dne  
5. 8. 2016. 
Ministerstv o sprav edlnosti v ypracovalo náv rh zákona, který řeší problematiku snížení 
nákladů nutných k založení společnosti s ručením omezeným na 100 EUR.  
Zákon by l v yhlášen 23. 5. 2016 v e Sbírce zákonů v  částce 62 pod číslem 161/2016 
Sb.Zákon naby l účinnosti dne 7. 6. 2016 a tímto okamžikem by la předběžná 
podmínka pov ažov ána za splněnou na národní úrov ni. 
K zahájení procesu f ormální v erif ikace (v ložení do SFC) došlo 13. 6. 2016.  
Dne 5. 8. 2016 inf ormov ala Ev ropská komise Ministerstv o sprav edlnosti a další 
orgány , že předběžná podmínka by la splněna. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

Energetická 
účinnost 

Těmito opatřeními 
jsou: opatření k 
zajištění minimálních 
požadav ků týkajících 
se energetické 
náročnosti budov   
v  souladu s články  3, 4 
a 5 směrnice 
Ev ropského 
parlamentu a Rady  
2010/31/EU 

Úprav a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření  
s energií a v y hlášky č. 78/2013 Sb. Předložení 
náv rhu v ládě 7/2014 Předložení Parlamentu 
9/2014 Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015 

01. 07. 2015 Ministerstv o 
průmy slu  
a obchodu 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, schv áleno EK dne 
1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím účinnosti nov ely  zákona  
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015  
a naby tím účinnosti v yhlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění v y hláška č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov  k 1. 12. 2015. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 

 
Tematická 
předběžná 
podmínka 

Nesplněná kritéria Přijatá opatření Lhůta 
(datum) 

Odpovědné 
subjekty 

Opatření 
provedeno ve 

stanovené 
lhůtě (A/N) 

Kritéria 
splněna 

(A/N) 
Komentář (ke každému opatření) 

Energetická 
účinnost 

Opatření nezby tná pro 
zav edení sy stému 
certif ikace energetické 
náročnosti budov   
v  souladu s článkem 
11 směrnice 
2010/31/EU 

Úprav a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s 
energií a v y hlášky č. 78/2013 Sb. Předložení 
náv rhu v ládě 7/2014 Předložení Parlamentu 
9/2014 Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015  

01. 07. 2015 Ministerstv o 
průmy slu  
a obchodu 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 1. 7. 2015 a 1. 12. 2015, schv áleno EK dne 
1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím účinnosti nov ely  zákona č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015 a naby tím účinnosti 
v y hlášky č. 230/2015 Sb., kterou se mění v y hláška č. 78/2013 Sb., o energetické 
náročnosti budov  k 1. 12. 2015. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 
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Energetická 
účinnost 

Opatření k zajištění 
strategického 
plánov ání v  oblasti 
energetické účinnosti  
v  souladu s článkem 3 
směrnice Ev ropského 
parlamentu a Rady  
2012/27/EU 

Nov ela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s 
energií Zákon č. 406/2000 Sb.: Předložení náv rhu 
v ládě 7/2014 Předložení Parlamentu 9/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015 Nov ela 
energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb.) 
Zákon 458/2000 Sb.: Předložení náv rhu v ládě 
8/2014 Předložení Parlamentu 10/2014 
Předpokládané naby tí účinnosti 7/2015  

01. 07. 2015 Ministerstv o 
průmy slu  
a obchodu 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 1. 7. 2015 a 1. 1. 2016 a schv áleno EK dne 
1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím účinnosti nov ely  zákona  
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zákon č. 103/2015 Sb.) k 1. 7. 2015  
a naby tím účinnosti nov ely  energetického zákona (zákon č. 131/2015 Sb.), kterým 
se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o v ýkonu státní správ y  
v  energetických odv ětv ích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v e 
znění pozdějších předpisů, a další souv isející zákony  k 1. 1. 2016. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC 

Energetická 
účinnost 

Opatření v  souladu s 
článkem 13 směrnice 
Ev ropského 
parlamentu a Rady  
2006/32/ES, 
zajišťující, aby  pokud 
je to technicky  možné, 
f inančně únosné  
a úměrné potenciálním 
úsporám energie, by li 
koneční zákazníci 
v y baveni 
indiv iduálními měřiči 

Doplnění energetického zákona (zákon  
č. 458/2000 Sb.) a nov elizace v y hlášky č. 
194/2007 Sb., úprav a zákona č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření s energií Zákon 458/2000 Sb.: 
Předložení náv rhu v ládě 8/2014 Předložení 
Parlamentu 10/2014 Předpokládané naby tí 
účinnosti 7/2015 zákon č. 406/2000 Sb.: 
Předložení náv rhu v ládě 7/2014 Předložení 
Parlamentu 9/2014 Předpokládané naby tí 
účinnosti 7/2015  

01. 07. 2015 Ministerstv o 
průmy slu  
a obchodu 

Ne Ano Opatření splněno na národní úrov ni dne 1. 1. 2016 a schv áleno EK dne 1. 3. 2016. 
Popis splnění opatření: 
Opatření by lo splněno naby tím účinnosti nov ely  energetického zákona, (zákon  
č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání  
a o v ýkonu státní správ y v energetických odv ětvích a o změně některých zákonů 
(energetický zákon), v e znění pozdějších předpisů, a další souv isející zákony   
k 1. 1. 2016. 
Veškeré dokumenty  týkající se splnění tohoto opatření jsou uloženy  v  SFC. 
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14. DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MOHOU BÝT PŘIPOJENY V ZÁVISLOSTI 
NA OBSAHU A CÍLECH OPERAČNÍHO PROGRAMU (čl. 111 odst. 4 druhý 
pododstavec písm. a), b), c), d), g) a h) nařízení (EU) č. 1303/2013) 

14.1. Pokrok v implementaci integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, včetně 
rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale znevýhodněny 
nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních investic, 
udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci 
operačního programu 

Souhrnná alokace pro ITI je v rámci OP PPR 22 mil. EUR, tedy 577 mil. CZK při kurzu 25,967 CZK/EUR. 
Tato alokace je zahrnuta v PO2 SC 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy.  

Se zaměřením na ITI byla v roce 2018 ukončena výzva č. 16 – ITI – Zvyšování atraktivity užívání 
městské hromadné dopravy. Celková alokace této výzvy byla 600 mil. Kč (23,11 mil. EUR) a 
podporované aktivity byly rozděleny do dvou skupin aktivit: 

• skupina aktivit A Realizace záchytných parkovišť systému P+R (400 mil. Kč, tj. 15,4 mil. EUR) 
• skupina aktivit B Opatření pro preferenci povrchové městské veřejné dopravy v uličním provozu 

(200 mil. Kč, tj. 7,7 mil. EUR) 

Do této výzvy byla předložena jedna žádost o podporu, a to na výstavbu P+R Černý Most ve finančním 
objemu 323 911 053 Kč (12,4 mil. EUR). 

V listopadu 2018 byla vyhlášena výzva č. 44 – ITI Preference povrchové městské veřejné dopravy, která 
bude ukončena v říjnu 2019, a do které zat ím nebyl předložen žádný projekt. Celková alokace této výzvy 
je 200 mil. Kč (7,7 mil. EUR). 

Byla vyhlášena výzva č. 16 ITI – Zvyšování atraktivity užívání městské hromadné dopravy. V rámci této 
výzvy byla předložena jedna žádost o podporu, a to P+R Černý Most ve finančním objemu 323 911 
053,00 Kč (12,4 mil. EUR). Předmětem tohoto projektu je výstavba parkovacího domu systému P+R o 
kapacitě 850 parkovacích míst. Smlouva k tomuto projektu byla uzavřena 31. 10. 2018 a v současné 
době je projekt v realizaci. Předpokládané dokončení projektu je stanoveno na konec roku 2020.  

Tímto projektem dojde k naplnění celkové hodnoty indikátoru 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích 
míst z 85 %. 

Dále je vyhlášena výzva č. 44 – ITI preference povrchové městské veřejné dopravy ve finančním objemu 
200 mil. Kč. Výzva byla vyhlášena 28. 11. 2018 a ukončení příjmu žádostí je 31. 10. 2019. V této výzvě 
nebyla předložena zatím žádná žádost o podporu, proto nelze míru naplnění indikátorů predikovat. 

Územní disparity nejsou s ohledem na charakter opatření v rámci ITI v OP PPR relevantní. 

Jako jednou z hlavních příčin bariér čerpání v rámci ITI byla identifikována nedostatečná absorpční 
kapacita v oblasti zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy. Na základě tohoto zjištění 
nositel integrované strategie ITI Pražské metropolitní oblasti (ITI PMO) ve spolupráci s ŘO OP PPR 
přistoupil  
k revizi č. 2 programového dokumentu OP PPR. Revizí došlo k aktualizaci finančního plánu a také 
indikátorů. 

14.2. Pokrok v implementaci opatření přijatých k posílení způsobilosti orgánů 
členských států a příjemců spravovat a využívat fondy 

ŘO OP PPR věnuje velkou pozornost jak rozvoji lidských zdrojů, tak zvyšování přehlednosti 
poskytovaných informací a snižování administrativní zátěže na straně potenciálních žadatelů / příjemců.   
 
Již na základě požadavků auditu designace byla vytvořena tabulka s přehledem školení zaměstnanců 



 

Výroční zpráva o implementaci program za rok 2018 – 1. draft 
81 

dle jejich pracovního zařazení. Vzdělávací plány jednotlivých zaměstnanců jsou hodnoceny a 
aktualizovány jednou ročně. Dle aktuálních potřeb (např. při změně legislativy) je možnost účastnit se  
ad hoc vzdělávacích akcí.   

Je implementován jasný a přesný systém vzdělávání.Je zaveden systém mentorinku nově přijímaných 
zaměstnanců a dále systém koučinku zaměstnanců. Byly rozšířeny možnosti zahraničních cest, v 
přetížených oblastech byly najaty posily na DPČ či DPP. 

ŘO OP PPR v maximální možné míře zjednodušuje požadavky pro předkládání projektových žádostí  
a usiluje o celkové snížení administrativní zátěže potenciálních žadatelů. Do této skupiny patří i  
průběžné revize Pravidel pro žadatele/příjemce reagující na aktuální podněty a zjištění.  

Souběžně byla a je podnikána řada kroků ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů ve vazbě 
jejich potřeb na možnosti OP PPR a k včasné informovanosti o zaměření vyhlašovaných výzev. Jedná 
se  
o intenzivní adresnou komunikaci s potenciálními žadateli (městské části, organizace sdružující 
potenciální žadatele) i celkové posílení informačních nástrojů (více viz kap. 12.2).  

Velká pozornost je věnována přípravě výzev, vyhlášení každé výzvy předchází pečlivá práce na jejím 
znění, aby oprávnění žadatelé mohli projektové žádosti připravit co nejsnáze. Nastavení výzev je vždy 
řádně projednáno na plánovací komisi, včetně zapracování relevantních připomínek partnerů. Pracovníci 
projektového oddělení připravují pravidelné semináře a účastní se osobních konzultací s žadateli.  
Potenciální žadatelé jsou dále formou oznámení o vyhlašované výzvě s příklady podporovaných aktivit  
adresně informováni jak v předstihu, tak neprodleně po vyhlášení výzev adresnými dopisy s příklady 
podporovaných aktivit a tiskovou zprávou. 

Taktéž příjemcům poskytuje ŘO OPPR metodickou a informační podporu.  

Cílem všech výše uvedených opatření je snaha o maximálně efektivní využití finančních prostředků  
z OP PPR na realizaci kvalitně připravených projektů. 

14.3. Pokrok v implementaci meziregionálních a nadnárodních opatření 
Nerelevantní pro tento program (viz kap. 4.4 Programového dokumentu). 

14.4. Případně přínos k makroregionálním strategiím a strategiím pro pobřežní 
oblasti 

Území České republiky je součástí území, které je pokryto Strategií EU pro Podunají, jež má přispět   
k plnění Strategie Evropa 2020. Podunajská strategie je definována jako integrovaný rámec pro 
spolupráci, vztahující se k členským státům EU a třetím zemím ze stejné geografické oblasti, za účelem 
řešení společných výzev a posílení spolupráce s cílem dosažení ekonomické, sociální a teritoriální 
soudržnosti. 

OP PPR přispívá k naplňování prioritních oblastí Podunajské strategie v rámci pil íře Napojení Podunají  
a Budování prosperity Podunají. 

Prioritní osa 2 Udržitelná mobilita a energetické úspory OP PPR podporuje naplnění prioritní osy 2 
Podpora udržitelné energetiky Podunajské strategie, kde napomůže k dosažení národních c ílů 
založených na cílech Strategie Evropa 2020 v oblasti klimatu a energetiky. Prioritní osa 1 Posílení 
výzkumu, technologického rozvoje a inovací a prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora 
zaměstnanosti  
OP PPR přispívají k naplňování prioritní osy 7 Rozvoj znalostní společnosti pomocí výzkumu, vzdělávání 
a informačních technologií Podunajské strategie. Prioritní osa 3 Podpora sociálního začleňování a boj 
proti chudobě a prioritní osa 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti přispívají k naplnění 
prioritní osy 9 Investice do lidí a dovedností Podunajské strategie, kde přispívají zejména ke zlepšení 
sociálního začleňování na pracovním trhu v regionu a k vytváření vzdělávacích systémů, které budou 
lépe odpovídat potřebám trhu práce. 
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Aktivity podporované v rámci OP PPR probíhají v souladu s Akčním plánem pro implementaci Strategie 
EU pro Podunají. 

Podporované aktivity OP PPR tematicky navazují na EUSDR, avšak jedná se o návaznost čistě formální,  
která není ze strany ŘO nijak monitorována a vyhodnocována. Vzhledem ke stavu implementace 
programu se ani nedají očekávat zásadní změny v našem přístupu k EUSDR. 

Na činnosti monitorovacího výboru OP PPR se makroregionální koordinátoři (hlavně národní 
koordinátoři prioritních oblastí nebo členové řídicích skupin) nepodílí. Kritéria výběru projektů OP PPR 
nezohledňují EUSDR. 

14.5. Případně pokrok v implementaci opatření v oblasti sociálních inovací 
Podpora sociálně inovativních přístupů je zahrnuta v prioritní ose 3. Nastavení prioritní osy 3 jako 
dvoufondové umožňuje intenzivnější komplexní podporu v oblasti sociálního podnikání coby inovativního 
nástroje zaměstnávání osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a v oblasti 
rozvoje kulturně komunitních center.  

Příkladem této komplexní podpory jsou schválené projekty podané do výzev č. 6 (všechny projekty již 
ukončily svou realizaci), 25 (4 ze 7 projektů ukončily svou realizaci v roce 2018) a 38 (projekty v 
realizaci), jež jsou zaměřené na podporu sociálních podniků. V projektech došlo/dojde k vytvoření 
nového zázemí pro sociální podnikání nebo k jeho rozvoji. Na projekty v komplementárních výzvách č. 
18 a 34 navazují projekty zaměřené na zahájení provozu nebo k rozvoji sociálních podniků. Projekty 
podané do výzvy č. 34 v průběhu roku podstoupily všechny fáze a hodnocení a s většinou úspěšných 
projektů byly podepsány smlouvy o financování. Pracovní uplatnění v těchto sociálních podnicích 
získávají osoby z řad osob bez přístřeší či ohrožených bezdomovectvím, osob se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nezaměstnaných osob, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného 
sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů nebo osoby po (ve) výkonu trestu. Dva z projektů 
podaných do výzvy č. 18 (realizace obou projektů ukončena k 31. 12. 2018) současně kombinuje 
sociální podnikání s aktivitami kulturně komunitního centra, čímž dochází k multiplikaci přínosů pro 
zapojené cílové skupiny a místní komunitu. 

14.6. Pokrok v implementaci opatření k řešení zvláštních potřeb zeměpisných 
oblastí nejvíce postižených chudobou nebo cílových skupin, jimž nejvíce hrozí 
chudoba, diskriminace nebo sociální vyloučení, se zvláštním zřetelem na 
marginalizované skupiny obyvatel, osoby se zdravotním postižením, 
dlouhodobě nezaměstnané a mladé lidi bez zaměstnání, případně včetně 
použitých finančních prostředků 

Nerelevantní pro tento program (viz Programový dokument, kap. 5). 

15. FINANČNÍ ÚDAJE NA ÚROVNI PRIORITNÍ OSY A PROGRAMŮ (čl. 21 odst. 2 a 
čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Za účelem posouzení pokroku při dosahování milníků a cílů stanovených pro finanční ukazatele v letech 
2018 a 2023 má tabulka 5 v části A této přílohy tyto dva dodatečné sloupce: 

13 14 

Údaje pro účely  přezkumu v ýkonnosti a v ýkonnostního rámce 

Pouze u zpráv y  předložené v  roce 2019: 
 

Celkov é způsobilé náklady , které příjemcům v znikly  a by ly  uhrazeny  do 31. 12. 
2018, které by ly  doloženy  Komisi  

 
Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pouze u záv ěrečné zpráv y  o implementaci: 
 

Celkov é způsobilé náklady , které příjemcům v znikly  a by ly  uhrazeny  do 
31. 12. 2023, které by ly  doloženy  Komisi 

 
Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 
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13 14 

Údaje pro účely  přezkumu v ýkonnosti a v ýkonnostního rámce 

Pouze u zpráv y  předložené v  roce 2019: 
 

Celkov é způsobilé náklady , které příjemcům v znikly  a by ly  uhrazeny  do 31. 12. 
2018, které by ly  doloženy  Komisi  

 
Čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Pouze u záv ěrečné zpráv y  o implementaci: 
 

Celkov é způsobilé náklady , které příjemcům v znikly  a by ly  uhrazeny  do 
31. 12. 2023, které by ly  doloženy  Komisi 

 
Čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013 

PO 1: 14 026 342,76   - 
PO 2: 19 466 173,18   - 
PO 3 – ERDF: 3 709 517,90  - 
PO3 – ESF: 8 934 645,34  - 
PO4 – ERDF: 15 903 688,59  - 
PO4 – ESF: 8 880 850,97  - 
 

16. INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ (alternativa – 
zpráva o pokroku) 

Informace a posouzení příspěvku programu ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění. 

Viz Zpráva o pokroku v implementaci Dohody o partnerství. 

17. ZÁLEŽITOSTI OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST PROGRAMU A PŘIJATÝCH 
OPATŘENÍ – VÝKONNOSTNÍ RÁMEC (čl. 50 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013) 

Pokud posouzení pokroku s ohledem na milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci prokazuje, že 
některých milníků a c ílů nebylo dosaženo, měly by členské státy uvést příčiny nedosažení těchto milníků 
ve zprávě v roce 2019 (v případě milníků) a v závěrečné zprávě o implementaci (v případě cílů). 

V PO1 byly identifikovány dva rizikové projekty, jejichž realizace může ohrozit úspěšnou implementaci 
této PO. K těmto projektům patří Pražský voucher na inovační projekty 
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 (CZV 299,9 mil. Kč, tj. CZV 11,55 mil.  EUR) a Specializované 
vouchery CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607 (CZV 299,9 mil. Kč, tj. CZV 11,55 mil.  EUR). V obou 
případech se jedná o projekty s vysokou finanční alokací, jejichž problémy v realizaci mají největší 
dopad na efektivní čerpání prostředků, ale i na cílové hodnoty indikátorů PO. Zdržení v realizaci těchto 
projektů a čerpání prostředků na samotné vouchery mělo a má zásadní dopad na naplnění věcných 
milníků v roce 2018, kde nebylo dosaženo milníkových hodnot. Toto zdržení mělo samozřejmě také 
dopad na finanční plnění programu v roce 2018 a podstatně ohrozilo naplnění pravidla N+3. Klíčovou roli  
u těchto rizikových městských projektů převzala primárně politická reprezentace města a její tlak na 
příslušné odbory a realizátory. Intenzivnější dohled politických představitelů města nad kompetentním  
řízením těchto rizikových projektů, společně s jejich důslednou a průběžnou kontrolou realizace zajistí 
významně lepší plnění aktivit těchto projektů a naplnění cílových hodnot indikátorů v roce 2023.  
Informace o plnění milníkových indikátorů viz kapitola 11.1. 

Co se týče plnění věcných milníků, v rámci SC 2.1 nedošlo k naplnění plánované hodnoty milníku  
u indikátoru 3 25 00, který je vykazován v rámci aktivity 2.1.3. V této aktivitě byl v červnu 2018 schválen 
jeden projekt - Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská, který po realizaci přispěje  
k naplnění indikátoru 3 25 00 hodnotou 4 367 m2. Do ukončení výzvy dne 27. 9. 2018 bylo vč. výše 
uvedeného schváleného projektu předloženo 12 projektů v celkovém finančním objemu 1,56 mld. Kč 
(60 mil. EUR), přičemž celková alokace výzvy je pouze 900 mil. Kč (34,66 mil. EUR). V minulosti byla s 
tímto zaměřením vyhlášena výzva č. 12, nicméně ve výzvě č. 12 nebyl přeložen žádný projekt, a to i 
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přes skutečnost, že byla výzva ze strany ŘO na žádost zpracovatelů projektů prodloužena. První žádosti 
v rámci aktivity tak byly předloženy po více jak 2 letech příprav,  přičemž žádný z projektů dosud 
nezahájil realizaci. Projekt Pilotní projekt přeměny budovy střední školy Českobrodská je ve fázi ex-ante 
před podpisem smlouvy, a to z důvodu průtahů na straně žadatele. U dalš ích 11 projektů probíhá v 
současné době proces výběru a hodnocení. Problémem u předložených projektů, jejichž celkové 
způsobilé výdaje převyšují 100 mil. Kč (3,85 mil. EUR), je způsob zpracování ekonomické analýzy, který 
ne zcela odpovídá obvyklým postupům. Řídicí orgán v současné době pracuje na vyhodnocení 
zpracovaných cost-benefit analýz, ale předpokládá zasmluvnění vybraných projektů v polovině roku 
2019. 

V rámci SC 2.2 nebyla naplněna hodnota milníku u indikátoru 7 40 01 Počet vytvořených parkovacích 
míst, neboť v projektu výstavby P+R Černý Most, který byl předložen v březnu 2018, schválen v červnu 
2018  
a zasmluvněn v říjnu 2018, bude indikátor vytvořených parkovacích míst vykazován až v závěru 
realizace projektu, tedy až v době, kdy budou parkovací místa reálně vytvořena, tj. po prosinci 2020. K 
plnění hodnoty indikátoru počtu parkovacích míst měl přispět projekt výstavby P+R Radotín v rámci 15.  
výzvy, který byl schválen v prosinci 2017. V průběhu roku 2018 však nebylo k předmětnému záchytnému 
parkovišti vydáno stavební povolení, nezbytné pro uzavření smlouvy o financování, přičemž z důvodu 
nesouladu projektu s územním plánem nešlo vydání stavebního povolení nadále předpokládat, žadatel 
tedy po konzultaci s ŘO odstoupil před podpisem smlouvy od realizace. Další projekty P+R nejsou 
připravovány, a to z důvodů nevyjasněných majetkoprávních vztahů, průtahů s vydáním územního 
rozhodnutí/stavebního povolení, nesouhlasu dotčených orgánů nebo protestům místních obyvatel.  
Informace o plnění milníkových indikátorů viz kapitola 11.1. 

V prioritních osách 3 a 4 ŘO jsou všechny milníkové indikátory naplněny minimálně na 85 % a více.  
Informace o plnění milníkových indikátorů viz kapitola 11.1. 
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