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Revize	č.	6	Operačního	programu	Praha	–	pól	růstu	ČR	
zdůvodnění	provedení	jednotlivých	změn	

 

Řídicí orgán (dále jen „ŘO“) Operačního programu Praha – pól růst ČR (dále jen „OP PPR“) navrhuje 
v reakci na nepředvídatelné dopady krize spojené s pandemií onemocnění COVID-19 a s navazujícími 
vládními opatřeními a v reakci na absorpční kapacitu v PO1 a PO2 v rámci revize č. 6 programového 
dokumentu OP PPR vnitřní realokaci prostředků, a to jak v rámci prioritních osy 1 a 2, tak i mezi těmito 
prioritními osami. Tyto přesuny mají vliv na změnu výkonnostního rámce jednotlivých prioritních os, 
kategorií zásahů obou os, plán financování a na mechanismus územního plnění v prioritní ose 2, kde 
rovněž dochází k úpravě zdroje údajů indikátoru 3 61 15. Dále ŘO navrhuje za účelem posílení likvidity 
na úrovni programu navýšení spolufinancování pro účetní období 2021/21. Konkrétní důvody 
jednotlivých změn a s nimi související úpravy jsou rozepsány níže. 

Veškeré popisované finanční změny v tomto dokumentu kalkulují s kurzem 1 EUR = 26,213 CZK. 

 

ZMĚNY	V	PRIORITNÍ	OSE	1	
• Úprava kategorie zásahů v PO1 

Kategorie změn: 

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V reakci na nepředvídatelné dopady krize spojené s pandemií onemocnění COVID-19 a s vládními 
opatřeními, která na ni navazují, a v reakci na průzkum absorpční kapacity v PO1 navrhuje ŘO 
v kapitole 2.1.4 Kategorie zásahů aktualizovat tabulku č. 17 Dimenze 1: Oblast zásahu (str. 52). 
Konkrétně ŘO navrhuje přesun finanční alokace mezi jednotlivými položkami tabulky, a to snížením 
položky „064 Výzkumné a inovační procesy v malých a středních podnicích (včetně systémů 
poukázek, inovací v oblasti procesů, designu a služeb a sociálních inovací)“ o 5 116 000 EUR (podíl 
EU) ve prospěch položky „062 Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která 
je prospěšná především pro malé a střední podniky“, a zároveň snížením položky „066 Pokročilé 
podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb 
v oblasti, marketingu a designu)“ o 2 640 000 EUR (podíl EU) ve prospěch položky „062 Přenos 
technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé 
a střední podniky“, a snížením položky „067 Rozvoj podnikání malých a středních podniků, podpora 
podnikání a zakládání firem (včetně podpory typu „spin offs“ a „spin outs“)“ o 324 550 EUR (podíl 
EU) ve prospěch položky „062 Přenos technologií a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která 
je prospěšná především pro malé a střední podniky“. V položce „062 Přenos technologií 
a spolupráce mezi univerzitami a podniky, která je prospěšná především pro malé a střední podniky“ 
tak na základě těchto přesunů dojde k navýšení o 8 080 550 EUR na celkových 27 030 019 EUR 
(podíl EU).  

ŘO navrhuje tuto vnitřní realokaci dílčí zbytkové alokace v rámci PO1 na základě kalkulace 
zbytkové alokace ve všech aktivitách a specifických cílech programu, analýzy zasmluvněnosti 
a plnění cílových hodnot závazných indikátorů programu a s cílem zajištění efektivního využití 
prostředků tak, aby byla podpořena aktivita 1.1.2 Inovační poptávka veřejného sektoru a došlo 
k vyhlášení výzvy s přiměřenou alokací. Změny finanční alokace v rámci prioritní osy 1 navrhuje ŘO 
také na základě průzkumu absorpční kapacity v PO1 OP PPR, z něhož vyplynul značný zájem ze 
strany žadatelů po aktivitě 1.1.2 Inovační poptávka veřejného sektoru (dále také „inovační 
partnerství“). S relevantními žadateli již ŘO diskutuje konkrétní záměry projektů uplatňující se 
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v takovéto výzvě. Aktuální avizovaný zájem o novou výzvu v aktivitě 1.1.2 ze strany hl. m. Prahy 
a jeho organizací se pohybuje okolo 300-400 mil. Kč (tj. 11,4-15,2 mil. EUR) CZV. 

Finanční realokace v rámci PO1 se týká i přesunu části prostředků alokovaných na FN, a to jak 
z úvěrového FN INFIN (kde se v tuto chvíli počítá se snížením alokace FN o celkem 20 mil. Kč, tj. 
381 490 EUR podílu EU, z důvodu dlouhodobého nízkého čerpání prostředků), tak zárukového 
programu COVID Praha (v rámci kterého přes podporu všech předložených žádostí zůstalo 
nevyužito celkem cca 31 mil. Kč, tj. 591 310 EUR podílu EU). Formální zprocesování snížení 
alokace fondů je v tuto chvíli předmětem jednání s ČMZRB. 

Zároveň v návaznosti na skutečnost, že v prioritní ose 1 ŘO predikuje plné naplnění cílových hodnot 
indikátorů při stávající zasmluvněnosti (včetně předpokládané výzvy na inovační partnerství), 
a s ohledem na potřebu navýšení finančních prostředků v prioritní ose 2 (viz kap. Změny v prioritní 
ose 2), navrhuje ŘO realokaci mezi prioritní osou 1 a prioritní osou 2, kde je žádoucí využít finanční 
prostředky ve výši 135 mil. Kč CZV (tj. 2 581 408 EUR podílu EU) tak, aby byly náklady na pořízení 
vozidel ve výzvě č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením 
a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy způsobilé v plné výši a došlo k realizaci projektů. 

Současně s realokací uvnitř PO1 tedy ŘO dále navrhuje v kapitole 2.1.4 Kategorie zásahů přesun 
částky 2 581 408 EUR (cca 67,5 mil. Kč) podílu EU ze SC 1.2, z kategorie zásahu „066 Pokročilé 
podpůrné služby pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb 
v oblasti, marketingu a designu)“ do prioritní osy 2, SC 2.3. Položka „066 Pokročilé podpůrné služby 
pro malé a střední podniky a skupiny malých a středních podniků (včetně služeb v oblasti, 
marketingu a designu)“ tak bude celkově ponížena o 5 221 408 EUR (podíl EU), tj. 2 640  000 EUR 
(podíl EU) přesun v rámci PO1 a 2 581 408 EUR (podíl EU) přesun mezi PO1 a PO2.  

Tyto změna se projeví v tabulce č. 17 Dimenze 1: Oblast zásahu (str. 52) následovně: 
 

Položka Původní částka 
v EUR (podíl EU) 

Změna v EUR 
(podíl EU) 

Nová částka 
v EUR (podíl EU) 

062 Přenos technologií a 
spolupráce mezi 
univerzitami a podniky, 
která je prospěšná 
především pro malé a 
střední podniky 
(Technology transfer and 
university-enterprise 
cooperation primarily 
benefiting SMEs) 

18 949 469 EUR (tj. 
9,4% příspěvku 

z EU na OP) 
+ 8 080 550 EUR 

27 030 019 EUR (tj. 
13,4 % příspěvku 

z EU na OP) 

064 Výzkumné a inovační 
procesy v malých a 
středních podnicích (včetně 
systémů poukázek, inovací 
v oblasti procesů, designu 
a služeb a sociálních 
inovací) (Research and 
innovation processes in 
SMEs (including voucher 
schemes, process, design, 
service and social 
innovation)) 

7 101 896 EUR (tj. 
3,5% příspěvku 

z EU na OP) 
- 5 116 000 EUR 

1 985 896 EUR (tj. 
1,0 % příspěvku 

z EU na OP) 

066 Pokročilé podpůrné 
služby pro malé a střední 
podniky a skupiny malých a 
středních podniků (včetně 
služeb v oblasti, marketingu 

10 422 209 EUR (tj. 
5,2% příspěvku 

z EU na OP) 
- 5 221 408 EUR 

5 200 801 EUR (tj. 
2,6 % příspěvku 

z EU na OP) 



  
 

  3 
 

a designu) (Advanced 
support services for SMEs 
and groups of SMEs 
(including management, 
marketing and design 
services)) 
067 Rozvoj podnikání 
malých a středních 
podniků, podpora 
podnikání a zakládání firem 
(včetně podpory typu „spin 
offs“ a „spin outs“) 

22 269 782 EUR (tj. 
11,0 % příspěvku 

z EU na OP) 

- 324 550 EUR 21 945 232 EUR (tj. 
10,9 % příspěvku 
z EU na OP) 

CELKEM  - 2 581 408 EUR 
(do PO2) 

 

 
Změna se vzhledem k realokacím v rámci PO1 a přesunu části financí z PO1 do PO2 projeví také 
v tabulce č. 18 Dimenze 2: Forma financování (str. 52), a to následovně: 

o 01 Nevratný grant (Non-repayable grant) – snížení alokované částky o 1 608 608 EUR 
podílu EU (mínusový přesun ve výši 2 581 408 EUR podílu EU z PO1 do PO2 a plusový 
přesun ve výši 972 800 EUR podílu EU z finančních nástrojů na nevratné granty v rámci 
PO1), tj. ze 45 948 308 EUR (tj. 22,8% příspěvku z EU na OP) na 44 339 700 EUR 
(tj. 22,0% příspěvku z EU na OP) 

o 03 Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: rizikový a kmenový kapitál nebo 
ekvivalentní; 04 Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: úvěr nebo 
ekvivalentní; 05 Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: záruka nebo 
ekvivalentní; 06 Podpora prostřednictvím finančních nástrojů: subvence úrokových 
sazeb, subvence poplatků za záruky, technická podpora nebo ekvivalentní – snížení 
alokované částky o 972 800 EUR podílu EU tj. z 12 795 048 EUR (tj. 6,3 % příspěvku z EU 
na OP) na 11 822 248 EUR (tj. 5,9 % příspěvku z EU na OP) 

Dále se změna vzhledem k přesunu části financí z PO1 do PO2 projeví v tabulce č. 19 Dimenze 3: 
Typ území (str. 53), a to následovně: 

o 01 Velké městské území (hustě obydlené > 50 000 obyvatel) (Large Urban areas 
(densely populated > 50 000 population) – snížení alokované částky o 2 518 408 EUR 
podílu EU z 58 743 356 EUR (tj. 29,1% příspěvku z EU na OP) na 56 161 948 EUR 
(tj. 27,9 % příspěvku z EU na OP) 

Změna se vzhledem k přesunu části financí z PO1 do PO2 projeví také v tabulce č. 20 Dimenze 4: 
Mechanismus územního plnění (str. 53), a to následovně: 

o 02 Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst – snížení alokované 
částky o 2 518 408 EUR podílu EU z 58 743 356 EUR (tj. 29,1% příspěvku z EU na OP) na 
56 161 948 EUR (tj. 27,9% příspěvku z EU na OP) 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.1.4 Kategorie zásahů (str. 52-53, tabulka č. 17 Dimenze 
1: Oblast zásahu, tabulka č. 18 Dimenze 2: Forma financování, tabulky č. 19 Dimenze 3: Typ území 
a tabulka č. 20 Dimenze 4: Mechanismus územního plnění) Programového dokumentu OP PPR, 
který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

• Úprava výkonnostního rámce PO1 
Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod v) nařízení č. 1303/2013 
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Zdůvodnění: 

V návaznosti na navrhovaný přesun prostředků z prioritní osy 1 do prioritní osy 2 byla v kapitole 
2.1.3 Výkonnostní rámec snížena cílová hodnota relevantního milníku, a to následovně: 

ŘO v rámci indikátoru Celkové certifikované způsobilé výdaje navrhuje snížení plánovaného 
konečného cíle pro rok 2023 o 5 162 816 EUR1 z původních 117 486 712 EUR na 112 323 896 
EUR. 

Vzhledem k plnění cílových hodnot indikátorů nebude mít tento přesun dopad na konečné věcné 
cíle pro rok 2023. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.1.3 Výkonnostní rámec (str. 50, tabulka č. 16) 
Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

• Úprava plánu financování  
Kategorie změn:  

Podstatná změn, viz čl. 96 odst. 2 písmeno d) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na navrhovaný přesun prostředků z prioritní osy 1 do prioritní osy 2 byla v kapitole 
1. 2. Odůvodnění přidělení finančních prostředků (tab. 12, str. 38) a v kapitole 3.2 Celková výše 
finanční podpory z každého fondu a vnitrostátní spolufinancování (v EUR) (tab. 64, str. 125 a tab. 
65., str. 127) upravena finanční alokace PO1  - celkové financování bylo sníženo o 5 162 816 EUR, 
tj. snížení o 2 581 408 EUR podpory Unie a snížení o 2 581 408 příspěvku členského státu. 

 

ZMĚNY	V	PRIORITNÍ	OSE	2	
• Úprava kategorie zásahů v PO2 

Kategorie změn: 

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.6 Kategorie zásahů (str. 69) navrhuje ŘO přesun částky 2 581 408 EUR podílu EU 
(cca 135,3 mil. Kč celkových způsobilých výdajů) z prioritní osy 1 do prioritní osy 2. Hlavním 
důvodem přesunu financí do prioritní osy 2 je reakce na nepředvídatelné dopady koronavirové krize 
a zvýšená poptávka po financování v rámci SC 2.3. Rozvoj nízkoemisní mobility v oblasti městské 
dopravy v uličním provozu, konkrétně ve výzvě č. 43 Nákup plně bezemisních elektrobusů se 
statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy, kde původně 
plánovaná alokace činí 374 mil. Kč CZV, tj. 7 133 864,88 EUR podílu EU).  

Do této výzvy byly předloženy dva projekty Dopravního podniku hlavního města Prahy, a. s. 
s celkovou alokací 551 mil. Kč (tj. 10 510 052 EUR podílu EU). Oba projekty úspěšně prošly 
hodnocením a jsou připraveny ke schválení. V jednom z předložených projektů je nyní již téměř 
uzavřeno výběrové řízení a dojde tak ke snížení rozpočtu projektu o cca 35 mil. Kč (tj. 667 608 EUR 
podílu EU), celkově jsou tedy projekty v aktuální souhrnné výši 516 mil. Kč CZV (tj. 9 842 445 EUR 
podílu EU). Realizace projektů je plánována na roky 2021 – 2022. Dopravní podnik hl. m. 
Prahy, a. s. měl v úmyslu rozdíl mezi alokací výzvy a celkovými způsobilými náklady projektu hradit 
z vlastních zdrojů nad rámec povinného spolufinancování, nicméně nyní se v důsledku pandemie 
onemocnění COVID-19 a návazných vládních opatření potýká s dlouhodobým min. 40% poklesem 

 
1 Podíl EU je 50 % celkových způsobilých výdajů, tj. 2 518 408 EUR. 
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cestujících, přičemž finanční ztráta v miliardových částkách bude mít vliv jak na provozní, tak i na 
investiční výdaje, a to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. ŘO tedy navrhovanou revizí 
programového dokumentu reaguje na zásadní výpadek příjmů Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, a. s, způsobený koronavirovou krizí, a navrhuje projekty podpořit v plné výši. Pokud by 
nedošlo k podpoře projektů v požadované výši (516 mil. Kč celkových způsobilých výdajů, tj. 9 
842 445 EUR podílu EU), byla by v současné době ohrožena samotná realizace projektů a naplnění 
indikátoru 7 48 02 Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel, jelikož se žadatel vinou 
nepředvídatelných okolností způsobených celosvětovou zdravotní krizí ocitl v situaci, kdy bude 
muset zvažovat odložení některých finančně náročných investic. 

V předložených projektech je v souladu s programovým dokumentem plánováno dohromady 
pořízení 29 vozidel (indikátor 7 48 02 Počet nově pořízených nízkoemisních vozidel). Tato hodnota 
indikátoru vzešla z výsledku externí evaluace z roku 2017, na základě které byl SC 2.3 zařazen do 
prioritní osy 2. Návrh evaluace nicméně počítal s alokací zhruba v nyní navrhované výši 550 mil. Kč 
(tj. 10 490 978 EUR podílu EU). S ohledem na nepředvídatelnou pandemickou situaci a z ní 
vyplývající nemožnost žadatele financovat projekty nad rámec povinného spolufinancování proto 
ŘO navrhuje využít v prioritní ose 2 část zbytkové alokace z prioritní osy 1 ve výši 135,3 mil. Kč 
CZV (tj. 2 581 408 EUR podílu EU) tak, aby byly náklady na pořízení vozidel způsobilé v plné výši.  

 

Tato změna se projeví v tabulce č. 28 Dimenze 1: Oblast zásahu (str. 69) následovně: 

o 013 Energeticky účinná renovace veřejné infrastruktury, demonstrační projekty 
a podpůrná opatření (Energy efficiency renovation of public infrastructure, 
demonstration projects and supporting measures) – zůstává beze změny 

o 043 Infrastruktura čisté městské dopravy a její propagace (včetně zařízení 
a kolejových vozidel) (Clean urban transport infrastructure and promotion (including 
equipment and rolling stock) – navýšení alokované částky o 2 581 408 EUR podílu EU 
tj. z 20 487 108 EUR (tj. 10,1% příspěvku z EU na OP) na 23 068 516 EUR (tj. 11,4% 
příspěvku z EU na OP) 

Změna se projeví také v tabulce č. 29 Dimenze 2: Forma financování, a to následovně: 

o 01 Nevratný grant (Non-repayable grant) – navýšení alokované částky o 2 581 408 EUR 
podílu EU z 53 366 927 EUR (tj. 26,5% příspěvku z EU na OP) na 55 948 335 EUR 
(tj. 27,8 % příspěvku z EU na OP) 

Dále se změna projeví v tabulce č. 30 Dimenze 3: Typ území, a to následovně: 

o 01 Velké městské oblast (hustě obydlené > 50 000 obyvatel) (Large Urban areas 
(densely populated > 50 000 population) – navýšení alokované částky o 2 581 408 EUR 
podílu EU z 53 366 927 EUR (tj. 26,5 % příspěvku z EU na OP) na 55 948 335 EUR 
(tj. 27,8 % příspěvku z EU na OP) 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.6 Kategorie zásahů (str. 69, tabulka č. 28 Dimenze 1: 
Oblast zásahu, tabulka č. 29 Dimenze 2: Forma financování a tabulka č. 30 Dimenze 3: Typ území) 
Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

• Úprava mechanismu územního plnění a orientačního finančního přídělu pro ITI 
Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod vi, písmeno d) bod ii nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.6 Kategorie zásahů (str. 69) navrhuje ŘO v souvislosti se zbytkovou alokací v SC 2.2 
Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy a potřebou navýšení alokace ve výzvě č. 43 
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SC 2.3 úpravu v tabulce č. 31 Dimenze 4: Mechanismus územního plnění (str. 69). ŘO navrhuje 
snížení položky „01 Integrované územní investice ve městech“ o 127 172 EUR, tedy z 13 750 000 
EUR (tj. 6,8 % příspěvku z EU na OP) na 13 622 828 EUR (tj. 6,8 % příspěvku EU na OP).  

Zároveň dojde k navýšení položky „02 Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst“ 
o 2 708 580 EUR, tedy z 39 616 927 EUR (tj. 19,7 % příspěvku z EU na OP) na 42 325 507 EUR 
(tj. 21,0 % příspěvku z EU na OP). Rozdíl mezi přesouvanými částkami je způsobem přesunem 
z prioritní osy 1 a zároveň vnitřní realokací v rámci prioritní osy 2. Částka přesouvaná z položky „01 
Integrované územní investice“ do položky „02 Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji 
měst“ činí 127 172 EUR podílu EU, částka přesouvaná z prioritní osy 1 činí 2 581 408 EUR podílu 
EU. 

Tato změna je navrhována s ohledem na aktuální vývoj kurzu eura, který nemohl být v době 
stanovování alokace na ITI v rámci předchozí revize předvídán. Na vývoj kurzu eura měla zásadní 
vliv globální situace způsobená pandemií onemocnění COVID-19 a žádné prognózy vývoje kurzu 
měn ji nemohly předvídat. Aktuálně má ŘO na ITI celkovou alokaci cca 721 mil. Kč (tj. 13 750 000 
EUR podílu EU2). Celkem je v ITI ve smlouvách či předložených projektech vyhrazeno 714 190 385 
mil. Kč (tj. 13 622 828 EUR podílu EU), z toho 334 190 385 mil Kč (tj. 6 374 516 EUR podílu EU) je 
zasmluvněno a 380 000 000 Kč (tj. 7 248 312 EUR podílu EU) požadováno v předložených 
projektech. ŘO již v ITI v současné době nepředpokládá předložení dalších projektů v ITI, ani 
vypsání dalších výzev, proto navrhuje rozdíl mezi alokací na zasmluvněné a předložené projekty 
(13 622 828 EUR podílu EU) a alokací na ITI (13 750 000 EUR podílu EU) ve výši 6 667 115 Kč (tj. 
127 172 EUR podílu EU) převést do SC 2.3 a využít na projekty předložené ve výzvě č. 43. 

Navrhovanou úpravou nedojde v žádném případě k ohrožení věcných cílů SC 2.2, které budou 
naplněny i se sníženou alokací. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.6 (str. 69, tabulka č. 31) a do kapitoly 4.3 (str. 131, 
tabulka č. 68) Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění.  

 

• Úprava výkonnostního rámce PO2 
Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod v) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na navrhovaný přesun prostředků z prioritní osy 1 do prioritní osy 2 (celkem 2 581 
408 EUR podílu EU3) byla v kapitole 2.2.5 Výkonnostní rámec zvýšena cílová hodnota relevantního 
milníku, a to následovně: 

ŘO v rámci indikátoru Celkové certifikované způsobilé výdaje tedy navrhuje navýšení 
plánovaného konečného cíle pro rok 2023 o 5 162 816 EUR tj., z původních 106 733 854 EUR na 
111 896 670 EUR.  

Vzhledem k plnění cílových hodnot indikátorů nebude mít tento přesun dopad na konečné věcné 
cíle pro rok 2023. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.5 Výkonnostní rámec (str. 66, tabulka č. 27) 
Programového dokumentu OP PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 

 

 
2 EU podíl tvoří 50 % celkové alokace na ITI. 
3 EU podíl tvoří 50 % celkových způsobilých výdajů, tj. 2 581 408 EUR. 
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• Úprava plánu financování  
Kategorie změn:  

Podstatná změn, viz čl. 96 odst. 2 písmeno d) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V návaznosti na navrhovaný přesun prostředků z prioritní osy 1 do prioritní osy 2 byla v kapitole 
1. 2. Odůvodnění přidělení finančních prostředků (tab. 12, str. 38) a v kapitole 3.2 Celková výše 
finanční podpory z každého fondu a vnitrostátní spolufinancování (v EUR) (tab. 64, str. 125-6 a tab. 
65., str. 127) upravena finanční alokace PO2  - celkové financování bylo navýšeno o 5 162 816 
EUR, tj. navýšení o 2 581 408 EUR podpory Unie a navýšení o 2 581 408 příspěvku členského 
státu).  

 

• Úprava zdroje údajů u specifického programového indikátoru výsledků 3 61 15 dle SC 2.3 
(pro EFRR) 
Kategorie změn:  

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno b) bod ii nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění: 

V kapitole 2.2.3 Specifické cíle odpovídající investiční prioritě 2 a očekávané výsledky (strana 60) 
navrhuje ŘO úpravu zdroje údajů z „Ž/P“ na „statistika“. 

Indikátor 3 61 15 (Relativní spotřeba čistých a alternativních paliv (% změny stávající energetické 
spotřeby) tak, jak je pro účely programu zaveden, umožňuje měřit výsledky provedených intervencí 
nejen na základě příspěvku podpořených projektů, ale i dalších faktorů. Indikátor vyjadřuje 
procentní změnu mezi referenční hodnotou skutečné spotřeby jednotlivých druhů paliv vyjádřené 
v kilogramech [kg], následně přepočtených na energii a vozokilometr [kWh/vozokm] před realizací 
opatření a cílovým stavem – procentní změnou spotřeby [%] alternativních a čistých paliv oproti 
referenční hodnotě. Z povahy indikátoru vyplývá, že pro vykazování a sledování bude vhodnější 
upravit zdroj údajů tak, aby příjemce nevykazoval cílové hodnoty v jednotlivých projektech, nýbrž 
agregovaně za jím provedená opatření. Původní nastavení zdroje hodnot indikátoru tak bylo 
stanoveno mylně a neodpovídá realitě. Poskytovatelem údajů a zdrojem bude vždy Dopravní podnik 
hl. města Prahy, a. s. jakožto jediný realizátor projektů v SC 2.3, v případě změny však nebude 
údaje poskytovat v rámci Zpráv o udržitelnosti podpořených projektů, ale souhrnně jako jednu 
informaci na základě údajů z projektů a vlastní statistické ročenky. Díky tomu budou vykazovaná 
data lépe odpovídat reálnému stavu. 

Z tohoto důvodu navrhuje ŘO změnit zdroj údajů uvedeného parametru tak, aby byl kvantifikován 
vždy souhrnně a jednou ročně na základě údajů, poskytnutých Dopravním podnikem hl. města 
Prahy, a. s. 

Výše uvedené je promítnuto do kapitoly 2.2.3 (str. 61, tabulka č. 25) Programového dokumentu OP 
PPR, který je přílohou tohoto zdůvodnění. 
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NAVÝŠENÍ	MÍRY	SPOLUFINANCOVÁNÍ	ZE	ZDROJŮ	EU	NA	CELÝ	PROGRAM	OP	
PPR	
• Úprava finančního plánu 

Kategorie změn: 

Podstatná změna, viz čl. 96 odst. 2 písmeno d) nařízení č. 1303/2013 

Zdůvodnění:  

EK přijala dne 23. 4. 2020 nařízení 2020/558, který se mění mj. obecné nařízení 1303/2013, za 
účelem zajištění mimořádné flexibility pro využití evropských strukturálních a investičních fondů v 
reakci na rozšíření onemocnění COVID-19. Jedná se o změnu, kterou umožňuje článek 25a odst. 
1 nařízení 1303/2013. 

Jedním z možných opatření je též doplnění článku 25a, který mj. umožňuje během účetního období 
1. 7. 2020 až 30. 6. 2021 navýšit míru spolufinancování ze zdrojů EU na výdaje vykázané 
v žádostech o platbu pro jednu nebo více prioritních os. 

 
„Odchylně od čl. 60 odst. 1 a čl. 120 odst. 3 prvního a čtvrtého pododstavce lze na žádost 
členského státu použít míru spolufinancování ve výši 100 % na výdaje vykázané v žádostech o 
platbu během účetního období, které začíná 1. července 2020 a končí 30. června 2021, pro 
jednu nebo více prioritních os v programu podporovaném z EFRR, ESF nebo Fondu soudržnosti.“ 

 

Navýšení míry spolufinancování bude mít na konci období za následek, že na vyčerpání přidělené 
EU alokace bude kumulativně zapotřebí méně celkových způsobilých výdajů, než bylo projektováno 
v původním finančním plánu. Tím dojde ke snížení rizika nedočerpání programu OP PPR a 
současně ŘO může stanovit nižší míru přezávazkování programu, přičemž se tímto krokem sníží i 
riziko finanční zátěže na rozpočet hlavního města Prahy. 

Cílem tohoto přechodného zvýšení míry spolufinancování je posílení likvidity na úrovni programu. 
Vzhledem k tomu, že výdaje, které budou certifikovány a následně předloženy v žádostech o platbu 
Evropské komisi budou refundovány ve výši 100 %, ale vůči příjemcům budou i nadále uplatňovány 
míry spolufinancování stanovené dle uzavřených smluv o financování/podmínek (zpravidla ve výši 
50 %), vznikne tím na účtu certifikačního orgánu kladné saldo, které zvýší objem celkových 
prostředků, kterými bude certifikační orgán disponovat pro proplácení žádostí o platbu ze strany 
příjemců. ŘO odhaduje, že v rámci účetního období 1. 7. 2020 - 30. 6. 2021 vloží do certifikace 
celkové veřejné zdroje ve výši 1,7 mld. Kč (tj. cca 63 mil. EUR). 

Výše uvedené je promítnuto do části 3.2 Programového dokumentu, který je přílohou tohoto 
zdůvodnění - pod tabulku č. 64 je přidána poznámka v tomto znění: „Dle čl. 25a (1) nařízení 
1303/2013 se pro všechny prioritní osy v účetním roce 2020/2021 uplatní 100% míra 
spolufinancování.“ 

 

SJEDNOCENÍ	DAT	V	SFC	A	V	PROGRAMOVÉM	DOKUMENTU	
• Oprava dat v SFC v PO3 

Kategorie změn: 

Nepodstatná změna, viz čl. 96 odst. 10 nařízení č. 1303/2013 
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Zdůvodnění: 

Do SFC2014 v části S2 Prioritní osy – Prioritní osa 3 – Investiční priorita 9iv – Tabulka 4 Ukazatele 
výsledků ESF bude doplněna jednotka měření „osoby“ pro indikátor CR06 Účastníci zaměstnaní do 
šesti měsíců po ukončení své účasti, včetně účastníků vykonávajících samostatně výdělečnou 
činnost. Tato jednotka je uvedena ve schválené verzi Programového dokumentu OP PPR na str. 
84. Tímto krokem dojde tak k uvedení dat v SFC2014 do souladu s Programovým dokumentem OP 
PPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: odbor FON MHMP 

Stav ke 5. 2. 2021 
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