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editorial

Vážení kolegové,  
milí čtenáři,

léto je za námi a na dveře klepe podzim, který, jak věřím, 
budeme moci plně věnovat práci. Jedním z našich hlavních úkolů 
v současnosti je snažit se na minimum stlačit dopad pandemie 
covidu - 19 na naše projekty. Rád bych vám, našim příjemcům 
a žadatelům, v této souvislosti poděkoval za úsilí, trpělivost 
a odhodlání, které jste během složitého období prokazovali 
a stále prokazujete. Velmi si vašeho přístupu vážíme.     

Naším cílem je nelehkou situaci vám co nejvíce usnadnit. Vývoj 
proto pečlivě sledujeme a pokud je to alespoň trochu možné, 
podmínky pro realizaci či udržitelnost projektů průběžně 
upravujeme. Na následujících stránkách se dočtete, jaký  
je aktuální stav - v jaké je program kondici, jaká opatření jsme 
již podnikli a na co je nutné se ještě připravit. 

Ani v nynějším náročném období však nemůžeme zapomenout  
na to, že náš operační program se mílovými kroky blíží do finále. 
Včera, 14. září, jsme vyhlásili poslední dvě plánované výzvy, zaměřené  
na zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti. Pro zájemce o podporu 
projektů se otevřou už za pár týdnů, takže pokud zvažujete podání 
žádosti, právě teď je nejvyšší čas vše dokončit. Pokud si něčím nejste 
jisti, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám se vším pomůžeme.

Ani tentokrát jsme samozřejmě nevynechali návštěvu u tří 
z našich příjemců. První z vybraných úspěšných projektů přispívá 
ke zdravému prostředí v pražských školách, leckdy zatíženému 
projevy netolerance, různými formami násilí či šikany. Osobní 
prožitek při interaktivním představení v tomto případě žáky 
vede k větší sociální i občanské odpovědnosti.

Zprostředkujeme vám rovněž pohled do prostor dvou nedávno 
vzniklých dětských skupin. Do práce se díky nim mohla vrátit 
řada rodičů působících v několika ústavech Akademie věd ČR, 
umístěných v osmé pražské městské části.     

Třetí projekt se snaží zmírnit izolovanost seniorů a propojit jejich 
svět se světem dětí. Děti ve školkách díky němu získávají nejen 
„kouzelné“ babičky a dědečky, kteří jim přicházejí číst pohádky, 
povídat si s nimi a hrát si, ale také úctu ke stáří.  Seniorům 
pak tyto společné aktivity dodávají velmi často chybějící pocit 
užitečnosti, energii a radost. 

I do podzimního vydání bulletinu jsme zařadili křížovku, jejíž 
včasné vyluštění oceníme drobnými cenami.

Přeji vám příjemný a klidný podzim.

Ing. Karel Andrle

 ředitel Odboru evropských fondů MHMP

OP PPR: Uzavřeny smlouvy 
již na 1417 projektů

Celkem 1574 z 2304 projektů předložených do Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR až dosud schválili pražští 
zastupitelé. Žádosti o dotace mířily do celkem 55 výzev,  
které již byly v pražském operačním programu vyhlášeny. 
Celkové způsobilé výdaje schválených projektů včetně dvou 
projektů technické pomoci přesáhly 12,2 miliardy korun.  
K 1. září byly uzavřeny smlouvy ve výši 10,1 miliardy korun 
celkových způsobilých výdajů, a to u 1417 projektů včetně dvou 
projektů technické pomoci.

Nejvíce projektů, a sice 1115 z 1568 předložených, schválilo 
pražské zastupitelstvo v 21 výzvách vyhlášených v rámci prioritní 
osy 4 Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.  
Na tuto prioritní osu je vyčleněno přes 2,8 miliardy korun, 
celkové způsobilé výdaje projektů dosud schválených ZHMP 
činí více než 3,1 miliardy korun. Smlouvy byly uzavřeny  
u 1074 projektů, a to ve výši více jak 2,8 miliardy korun celkových 
způsobilých výdajů.

Celkem 344 z 552 předložených projektů schválili pražští 
zastupitelé v deseti výzvách vyhlášených v prioritní ose 3 
Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Celková 
alokace této osy činí 1,3 miliardy korun, celkové způsobilé 
výdaje schválených projektů dosahují téměř 1,9 miliardy 
korun. Smlouvy byly uzavřeny u 243 projektů, a to ve výši více  
než 1,3 miliardy korun celkových způsobilých výdajů.

Celkem 83 ze 138 předložených projektů schválilo ZHMP 
ve 13 výzvách vyhlášených v prioritní ose 1 Posílení výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací. Celková alokace této 
osy dosahuje tří miliard korun, celkové způsobilé výdaje 
projektů zatím schválených pražskými zastupiteli činí bezmála  
3,8 miliardy korun. Smlouvy byly uzavřeny u 69 projektů, a sice 
ve výši přesahující 2,9 miliardy korun celkových způsobilých 
výdajů včetně podpory prostřednictvím finančních nástrojů.

Celkem 30 z 44 podaných projektů schválilo ZHMP v 11 výzvách 
vyhlášených v prioritní ose 2 Udržitelná mobilita a energetické 
úspory. Celková alokace této osy je 2,7 miliardy korun, celkové 
způsobilé výdaje projektů schválených ZHMP dosahují téměř 
dvou a půl miliardy korun. Uzavřeny byly smlouvy ve výši 
více jak 2,4 miliardy korun celkových způsobilých výdajů,  
a to u 29 projektů.

fakta o OP PPR
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výzvy OP PPR

P ro příjem žádostí o podporu projektů jsou v pražském 
operačním programu otevřeny tři výzvy. Vyčleněno 
je na ně více jak 377 milionů korun. 

Dne 14. září byly vyhlášeny vůbec poslední plánované výzvy 
programu, které mají číslo 59 a 61. Vyčleněno je na ně celkem 
80 milionů korun a jejich cílem je zvýšit dostupnost zařízení 
péče o děti a jejich kapacitu.

O podporu svých projektů v rámci výzvy číslo 59 budou 
zájemci moci žádat od 18. října do 13. ledna příštího roku. 
V případě výzvy s číslem 61 pak své žádosti o podporu mohou 
podávat od 15. listopadu do 31. března příštího roku.   

OTEVŘENÉ VÝZVY OPERAČNÍHO PROGRAMU  
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR 

Výzva Název výzvy   Alokace výzvy    Vyhlášení výzvy Ukončení příjmu 
žádostí 

33 Energetické úspory v městské veřejné dopravě 297 782 000 Kč  14. 1. 2020 28. 1. 2022

59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III 30 000 000 Kč  14. 9. 2021 13. 1. 2022

61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti 50 000 000 Kč  14. 9. 2021 31. 3. 2022

Projekty je možné podávat 
do tří výzev  

Limit N + 3 byl splněn  
už v květnu 

P ražský operační program, resp. jeho řídicí 
orgán, magistrátní odbor evropských fondů, 
letos splnil tzv. l imit N + 3 s výraznou rezervou 

– j iž koncem května. Nyní tak už v předstihu plní l imit 
pro příští rok.  

Zmíněný monitorovací nástroj slouží k zajištění plynulého 
čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů.  
Pro každý rok byl naplánován minimální závazek alokace, 
která musí být vyčerpána. Pokud by se tak nestalo, hrozilo  
by vrácení části odpovídající nevyčerpanému závazku zpět 
do evropského rozpočtu. Poprvé bylo toto pravidlo nutné 
naplnit v roce 2018. V roce 2019 se podařilo limit splnit 
v listopadu, loni v září a letošní rok přinesl další zrychlení. 

„Koncem loňského roku jsme odhadovali, že v roce 2021 
limitu dosáhneme do konce srpna. Začátkem roku 2021 jsme 
predikci upravili na červen. Nakonec se nám požadovaných 
hodnot podařilo dosáhnout ještě rychleji, koncem května 
2021. Všechny platby, které schvalujeme od tohoto termínu, 
se již započítávají do limitu N + 3 roku 2022,“ řekla vedoucí 
oddělení finančního řízení a kontrol odboru evropských fondů 
Linda Sadílková. 

aktuality
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Studie prokázala význam 
podpory inkubace startupů  

V yhodnotit přínosy projektů zaměřených 
na podporu podnikatelského prostředí 
a inkubačních aktivit, realizovaných v rámci 

pražského operačního programu, bylo cílem nedávno 
dokončené evaluační studie. Evaluace zpracovaná 
externí společností se zabývala zejména čtyřmi 
podpořenými inkubátory a zprostředkovaně také 
firmami, které využily jejich služeb.

Z provedeného šetření vyplynulo, že pražský inkubační trh  
je různorodý co do formy poskytovatelů, i co se týče zaměření. 
Detailněji zkoumány byly dva inkubátory zřízené při vysokých 
školách (xPORT Business Accelerator VŠE a ČZU Point One) 
a dva soukromé inkubátory (H 4.0 Art&Digital Lab a Prague 
IoT Centre & SmartCity Inkubátor). Celkově lze v Praze najít 
kolem dvou desítek podobných institucí podporujících začínající 
podnikatele.

Inkubační programy jsou ve většině případů pevně dané. Základní 
nabídka služeb podpořených inkubátorů zahrnuje pronájem 
kancelářských prostor, spolupráci s mentorem, zprostředkování 
dalších služeb dle potřeb inkubované firmy a dále různé 
networkingové a vzdělávací akce a workshopy. Inkubované 
firmy nejvíce oceňovaly osobu mentora, dále inspirující komunitu 
a kreativní prostředí. U techničtěji orientovaných inkubátorů  
je pak velkou přidanou hodnotou přístup k moderním technologiím 
a specifickému know-how. Většině firem naopak chybělo 
poskytnutí kapitálu či zprostředkování kontaktů s investory.

aktuality
Tři ze čtyř podpořených inkubátorů nabízely základní inkubační 
programy v průběhu realizace projektů z OP PPR zdarma, 
čtvrtý pak za zvýhodněnou cenu. Pozitivní efekt poskytnuté 
finanční podpory byl v tom, že snížil práh dostupnosti pro firmy, 
které by v případě komerčních podmínek pravděpodobně  
do inkubačního programu nenastoupily a jejich podnikatelský 
záměr by se tak nemusel rozvinout.

Inkubované firmy byly aktivní v celé řadě oborů,  
od technologických, zahrnujících například využití umělé 
inteligence pro analýzu textů, vývoj aplikací, zdravotnické 
technologie, přes různé formy online obchodů, až po vývoj 
deskových her nebo hlídání dětí. Nejčastěji zmiňovanou 
motivací pro vstup do inkubace byl rozvoj produktu, případně 
příprava marketingové nebo finanční strategie, což ukazuje, 
že startupy většinou teprve komercionalizaci svého produktu 
rozjížděly. Na druhou stranu podpořené firmy často uváděly 
ambice expandovat v budoucnu se svým produktem  
do zahraničí, přičemž několik úspěšných příkladů již je možné 
mezi firmami nalézt.

Velká většina firem vnímala účast v inkubačním programu 
pozitivně, 65 % respondentů bylo velmi spokojeno. Konkrétní 
přínosy inkubace jako takové jsou zatím méně hmatatelné 
a nejčastěji bylo zmiňováno dotažení produktu z hlediska jeho 
konkurenceschopnosti, škálovatelnosti a případného uplatnění 
na mezinárodních trzích. Inkubace také mohla vést k redefinici 
produktu a jeho zaměření jiným směrem, který se následně 
ukázal jako vhodnější. Několika firmám pak inkubace pomohla 
získat investora, i když zde respondenti vnímali největší slabiny 
inkubace. Nepřímo inkubační program vedl k profesnímu 
rozvoji lidí, kteří se ho zúčastnili, čímž se zvýšil jejich ekonomický 
potenciál do budoucna.

Výhledově by se za účelem zkvalitnění inkubačního 
prostředí měli inkubátory a tvůrci politik zaměřit především 
na tyto body:

1. inkubátory by měly mít jasně definovaný cíl inkubace,

2. služby by měly být poskytovány individuálně dle potřeb 
inkubovaných firem, 

3. podpora by v rámci inkubátorů měla být směřována 
nejkvalitnějším projektům,

4. zapojení inkubátorů do globální sítě mentorů, investorů 
a inkubátorů,

5. transformace business modelu inkubátorů v reakci  
na globální změny vyvolané přechodem na digitální 
a zelenou ekonomiku,

6. veřejná podpora by měla být poskytnuta i v před-inkubační 
fázi rozvoje firem,

7. stát by měl nastavit legislativně přívětivé prostředí 
a podpořit zavedení výuky podnikání do škol,

8. vytvářet v rámci dotačního prostředí kombinované fondy 
s profesionálním managementem, které budou poskytovat 
rizikový kapitál ve specifických oborech.

Závěrečná zpráva z evaluace včetně případových studií  
čtyř podpořených inkubátorů je k dispozici na: 

www.penizeproprahu.cz/evaluace

http://www.penizeproprahu.cz/evaluace
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Pokračuje úspěšný projekt 
FINERPOL 

Ú spěšný mezinárodní projekt FINERPOL, 
jehož cílem je sdílet dobrou praxi s využitím 
finančních nástrojů jako formy podpory 

energetické efektivity budov, od října pokračuje. 
Výstupem jeho ročního prodloužení, které je reakcí 
na pandemii covidu-19, budou i konkrétní návrhy  
na využití zmíněného postupu v Praze. 

Projekt Finerpol se uskutečňoval v letech 2016 až 2020 
v rámci programu meziregionální spolupráce Interreg Europe, 
financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Jeho smyslem bylo podpořit vzájemné učení (policy learning) 

aktuality

mezi veřejnými orgány a zlepšit fungování politik a programů 
regionálního rozvoje. Praze přinesl zkušenosti od zahraničních 
partnerů ze Španělska, Velké Británie, Itálie, Portugalska, 
Řecka i od českého partnera Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov ČVUT. Magistrátní odbor evropských fondů, 
který je řídicím orgánem pražského operačního programu, tyto 
poznatky využil při nastavování a spouštění finančních nástrojů.

Výstupem první fáze projektu je interaktivní mapa Finermap, 
popisující přes sto příkladů dobré praxe použití finančních nástrojů 
v ČR i v zahraničí. Osvědčené postupy financování energetické 
renovace budov lze v této mapě (FINERMAPTOOL agenex.
net) filtrovat podle země, typu finančního nástroje, jimiž jsou 
například půjčky, záruky, kapitálové vstupy či metoda EPC, 
dále podle použitého energeticky efektivního opatření, objemu 
investice či hodnoty dosažených energetických úspor.

Ve druhé fázi projektu byl ve spolupráci s Českomoravskou 
záruční a rozvojovou bankou spuštěn v rámci pražského 
operačního programu finanční nástroj INFIN 2018,  
který malým a středním podnikatelům nabídl bezúročný úvěr 
na inovativní projekty. Jeho cílem bylo i zvýšení dostupnosti 
financování pro start-upy a mladé podniky působící v oblasti 
energetické efektivity a obnovitelných zdrojů energie.  
Po vypuknutí pandemie se však většina vyčleněných prostředků 
přesunula do programu COVID Praha, který zasaženým 
pražským podnikatelům pomohl překonat nejtěžší období.

Pokračovat v projektu FINERPOL umožnilo schválení žádosti 

podané do dodatečné výzvy Interreg Europe, jejímž cílem  
je přispět k vypořádání se s krizí vyvolanou pandemií covidu-19. 
Výměna zkušeností mezi partnery bude probíhat v rámci 
meziregionálních setkání, ať už online formou, či setkání 
v ČR, nebo v zahraničí. Získané zkušenosti budou využity 
při zpracování návrhu na přenos dobrých praxí v zavádění 
finančních nástrojů v oblasti energeticky efektivních opatření, 
přispívajících k plnění klimatického závazku hlavního města.

Finanční spoluúčast Prahy dosáhne zhruba 260 tisíc korun, 
což představuje 15 procent ze způsobilých výdajů, s nimiž  
se pro zapojení české metropole do dodatečné fáze projektu počítá.

http://www.agenex.net/finermaptool/
http://www.agenex.net/finermaptool/
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Růst cen komplikuje 
veřejné zakázky 

Veřejní zadavatelé i jejich dodavatelé se v současné době 
potýkají s prudkým nárůstem cen materiálů, zboží, výrobků 
a komodit, který nepříznivě ovlivňuje zadávání a realizaci 
veřejných zakázek. Dodavatelé požadují po zadavatelích 
zakázek navýšení cen, nebo nechtějí za daných podmínek 
zakázku realizovat. Zřejmě nejčastější problémy jsou v oblasti 
veřejných zakázek na stavební práce. Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže a Ministerstvo pro místní rozvoj České 
republiky přichází se společným stanoviskem, jehož smyslem je 
předložit bezpečné varianty řešení vzniklé tržní situace v různých 
fázích přípravy či realizace veřejné zakázky. Jaké jsou možnosti 
zadavatelů se s cenovým nárůstem vypořádat? 

aktuality
Fáze přípravy zadávacího řízení

Největší prostor zohlednit změny cen mají zadavatelé  
při tvorbě zadávacích podmínek. Zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZZVZ) umožňuje v § 100 Vyhrazené změny závazku. 
Dle odstavce 1) si zadavatel může v zadávací dokumentaci 
vyhradit změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu 
a její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou 
povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných 
obchodních nebo technických podmínek. Podmínkou možného 
použití je konkrétně popsaný mechanismus, který bude 
použit v případě možného navyšování ceny, musí být popsán 
dopředu v zadávací dokumentaci a následně musí být obsažen  
ve smlouvě. Takovým mechanismem obecně může být  

např. inflační doložka s odkazem na vývoj inflace podle 
údajů a dat Českého statistického úřadu, odkaz na index 
spotřebitelských cen (růst/pokles) Českého statistického úřadu 
ve vztahu k ním konkrétně uváděným pravidelným informacím 
(způsoby výpočtů, postupy a metodiky pro výpočet, indexy 
oborů a konkrétní ceny druhů výrobků, zboží, komodit). 
V případě stavebních prací lze použít např. index stavebních 
prací (uveřejňován čtvrtletně) Českého statistického úřadu. 

Hodnota vyhrazených změn se zahrnuje do předpokládané 
hodnoty na základě § 16 odst. 3 ZZVZ. Pokud tuto hodnotu nelze 
stanovit přesně (tj. pokud zadávací dokumentace neobsahuje 
celkový limit pro změny), stanoví se hodnota vyhrazené změny 
kvalifikovaným odhadem na základě skutečností uvedených  
v § 16 odst. 6 ZZVZ.

Fáze probíhajícího zadávacího řízení

V této a dalších fázích zadávacího řízení jsou možnosti 
zadavatele mnohem omezenější. Pokud zadavatel ještě 
neobdržel nabídky (případně žádosti o účast, předběžné 
nabídky), může zadávací podmínky o vyhrazené změny závazku 
dle § 100 ZZVZ doplnit a současně při tom dodržet pravidla 
dle § 99 ZZVZ, která se váží na provedení změny / doplnění 
zadávací dokumentace (oznamovací / uveřejňovací povinnost, 
prodloužení lhůty pro podání nabídek (žádosti o účast, 
předběžné nabídky)). Pokud již lhůta pro podání nabídek 
uběhla, není možné měnit zadávací podmínky a přichází tak 
v úvahu zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ. Bude však nutné prokázat naplnění všech podmínek 
uvedených v dotčeném ustanovení, včetně časového hlediska, 
neboť důvody hodné zvláštního zřetele se musí vyskytnout  
až v průběhu zadávacího řízení.

Fáze zadání veřejné zakázky (uzavření smlouvy)

Pokud je uzavřena smlouva a v zadávacím řízení nebyl využit  
§ 100 ZZVZ, nelze bez dalšího cenu měnit. Lze provádět pouze 
nepodstatné změny, tak jak jsou definovány v § 222 ZZVZ. 
Změny, které navyšují cenu veřejné zakázky (celkovou, nebo 
jednotlivých dílčích položek), prodlužují termín realizace (či jiné 
závazné termíny), mění, či odstraňují sankce apod., zadavatel 
může provést pouze tehdy, jestliže jsou naplněny podmínky 
pro jejich realizaci, které jsou stanoveny v § 222 ZZVZ.  
Pokud by došlo k jednání o změně smlouvy mezi zadavatelem 
a dodavatelem na základě § 1765 OZ, je nutné upozornit  
na to, že výsledná dohoda o změně ceny musí současně 
splňovat podmínky § 222 ZZVZ, tj. zadavatel nesmí umožnit 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy bez provedení nového 
zadávacího řízení.

Pro bližší informace doporučujeme Společné stanovisko 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních 
materiálů, publikované na Portálu o veřejných zakázkách 
(https://portal-vz.cz/uvod/ - v sekci Metodiky/stanoviska – 
Společná stanoviska MMR a ÚOHS zákona o veřejných 
zakázkách).

https://portal-vz.cz/uvod/
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rozhovor

Stejně jako celá republika má 
i Praha za sebou - z pandemického 

hlediska - poměrně klidné léto. 
Jak příjemci dotací z pražského 
operačního programu, kterých 

se pandemie dotkla, zvládají 
pozvolný návrat k normálu? A jak 

jim v tomto ohledu pomáhá řídicí 
orgán programu, magistrátní odbor 

evropských fondů? Na to jsme se 
zeptali vedoucího jeho oddělení 

řízení a koordinace programu 
Oldřicha Hnátka.

O každý covidem ohrožený 
projekt je třeba bojovat  

Ing. Oldřich Hnátek
vedoucí oddělení řízení  

a koordinace programu Odboru 
evropských fondů MHMP

Přestože lockdowny a nouzové stavy zásadně ovlivnily 
fungování programu, jeden z hlavních ukazatelů opět potvrdil 
jeho skvělou kondici. Co v praxi znamená, že limit N + 3 byl 
splněn už v květnu?

Jde o to, že nám rozhodně nehrozí tzv. decommitment, 
neboli vrácení finančních prostředků pro neplnění závazků. 
Letos, ani v příštích letech. V roce 2018 jsme pravidlo naplnili  
až v nejzazším možném termínu, v každém dalším roce  
ale už jen zrychlujeme a pravidlo se nám daří plnit pokaždé 
dříve. Vzhledem k tomu, jak je program rozběhnutý, 
už ukazatel N + 3 ani nepovažuji za klíčový. Mnohem 
důležitější jsou teď pro nás naše vlastní interní cíle a milníky, 
které povedou k včasnému a úplnému vyčerpání alokace 
programu. Přijímáme proto potřebná opatření, plánujeme 
administrativní kapacitu a tzv. přezávazkování alokace.  
To je cíl, na který se při řízení programu soustředíme. 

S ohledem na pandemii covidu - 19 Pravidla pro žadatele 
a příjemce v červenci nově zakotvila tzv. zásah vyšší moci. 

Covid má obrovský dopad na realizaci projektů, 
v mnoha případech až fatální. Bylo třeba to zohlednit, 
protože ne vždy lze kvůli covidu objektivně splnit všechny 
podmínky dotace. Snažili jsme se proto tzv. zásah vyšší 
moci a pravidla pro jeho uplatnění nastavit co možná 
nejjednodušeji. Nevyhneme se ovšem posuzování případ 
od případu a samozřejmě musíme mít i přiměřené 
podklady, což zase znamená zvýšené nároky na audit 
trail a samotné příjemce. I přesto to vnímám jako vstřícný 
krok vůči příjemcům. Každý projekt, který získal podporu 
z našeho programu, stojí za to, abychom se ho snažili 
postavit zpátky na nohy. 
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rozhovor
Zaznamenali jste již zájem žadatelů o využití nové možnosti?

Ano, první případy už řešíme. Zatím jich nejsou desítky, 
což je pozitivní, protože v některých aktivitách jsme  
se obávali dokonce houfného odstupování od projektů.  
Jen pro představu: těžko se například plní potřebné 
indikátory v komunitním centru s cílovou skupinou seniorů, 
když je několikaměsíční zákaz shromažďování a senioři patří 
mezi ohrožené skupiny. Většina příjemců se zatím pořád 
s nepříznivou situací pere a nevzdává se. S postupem času 
ale bohužel nejspíš bude přibývat těch, kteří navzdory svému 
úsilí nebudou sto vytyčené cíle projektu v rámci jeho realizace, 
nebo udržitelnosti naplnit. A s těmi pak budeme právě vyšší 
moc řešit. 

Zásah vyšší moci ovšem nebyl jedinou změnou v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce.

Skutečně, navzdory startujícímu novému programovému 
období našim metodikům neubývá práce na současném, 
dobíhajícím období. Kromě toho, že se snažíme stále vylepšit 
to, co je již nastaveno, nám přibývají povinnosti a požadavky 
v návaznosti na výklady metodiky ze strany evropské komise. 
Vyvíjí se i národní legislativa a je nutné řešit spoustu problémů, 
které přináší až praxe. Z těchto důvodů jsme například 
opět rozšiřovali pravidla týkající se střetu zájmů. A vypadá  
to, že to není poslední úprava v této oblasti. Dále opět 
nabobtnala problematika týkající se rozkrývání skutečných 
majitelů. Upřesňovali jsme například použití plných mocí, 
povinností v rámci publicity nebo užití institutu sporu 
z veřejnoprávní smlouvy. 

Jak se magistrátní odbor evropských fondů zapojuje  
do přípravy na příští programové období Evropské unie? 

Je už všeobecně známo, že Praha nebude mít program 
navazující na OP PPR. To ovšem neznamená, že by zájemci 
o evropské dotace v hlavním městě přišli zkrátka. V zásadě 
už od okamžiku, kdy bylo o struktuře příštích operačních 
programů na vládní úrovni rozhodnuto, jednáme s partnery 
na ministerstvech o možnostech financování projektů v Praze. 
Jednání probíhají neustále, snažíme se maximálně ovlivnit 
zacílení i objem financí. A domnívám se, že úspěšně. I přes 
snížení alokace pro ČR a omezující specifika rozvinutého 
pražského regionu bude totiž pro Prahu z evropských zdrojů 
k dispozici obdobný objem prostředků jako v končícím 
období. Navíc se nám podařilo vyjednat s ministerstvem 
financí příspěvek státu na pražské projekty. Nemám obavu,  
že by si Praha bez vlastního programu pohoršila.  
Mrzí mě jen jedno: pražští žadatelé si dlouhodobě pochvalují 
individuální přístup našich pracovníků. To v dalším období 
bohužel již nezajistíme. 
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Žáky ZŠ Na Chodovci učili herci loni v září zvládat náročné situace. Projektový den v ZŠ náměstí Svobody se loni v říjnu týkal různých forem násilí a šikany.

Občanské odpovědnosti se 
žáci učí na interaktivním 
představení 

P oskytnout školákům návody, jak se vyhnout 
či účinně čelit zejména násilí, předsudkům 
a projevům netolerance, je hlavním cílem 

projektu, který se s podporou z pražského operačního 
programu druhým rokem uskutečňuje v hlavním městě.  

o čem se mluví

Projekt, který navazuje na podobný úspěšný projekt, reaguje  
na rostoucí počet žáků s odlišným mateřským jazykem  
na pražských školách a na skutečnost, že mnoho z nich se nedaří 
úspěšně začlenit do školních kolektivů. Výsledkem zažitých 
stereotypů a nedostatku tolerance často bývá nezdravé prostředí 

včetně různých forem šikany. Podpořený projekt cílí na více  
než čtyři tisíce žáků a 75 učitelů z 35 pražských základních 
a středních škol a jeho hlavní náplní jsou interaktivní edukativní 
představení, projektové dny a semináře. Kombinuje při tom znalosti 
z pedagogiky, psychologie, dramaturgie, herectví a tematické 
oblasti, do níž míří. Je totiž založen na tzv. prožitkové pedagogice 
vycházející z faktu, že člověk si zapamatuje výrazně více z toho, 
co sám udělá, než z toho, co jen slyší a vidí. Základním prvkem 
je v tomto případě osobní prožitek, kdy děti sledují herce, 
předvádějící konkrétní příběhy jejich vrstevníků.

„Naši herci tedy nejdříve odehrají krátký příběh s tragickým 
koncem. Stejný příběh pak hrají znovu, děti už ale mají možnost 
je kdykoli zastavit a danou situaci řešit podle nich vhodnějším 
způsobem. Mohou tedy za herce zahrát učitele, maminku 
nebo kamaráda oběti kyberšikany a říct mu třeba v určitém 
okamžiku něco vhodnějšího než předtím herec v roli. Často  
se stává, že děti přicházejí s více možnostmi a stejná scéna  
se pak opakuje v různých variantách několikrát. Cíl je jasný,  

a to odvrátit negativní konec příběhu tím, že děti budou 
vymýšlet vhodnější chování jednotlivých postav v jeho celém 
průběhu. Naši herci a lektoři nápady dětí nekomentují jako 
dobré, či špatné, ale pouze s nimi diskutují o výhodách 
a nevýhodách jejich návrhů. Tím se daří potlačovat ostych dětí 
pramenící z obavy, že jimi navrhované řešení bude špatné,  
či směšné. Dalším pravidlem je pak to, že takto nelze korigovat 
chování hlavního agresora v příběhu. Toho je nutné, podobně 
jako v reálném životě, brát jako jistou danost, se kterou  
je právě nutné se umět účinně vypořádat. Děti se tak mimo 
jiné učí, že některé negativní skutečnosti v našich životech 
nejde zcela eliminovat, lze jim ale účinně čelit,“ řekla Jitka 
Andrlíková, ředitelka Fóra pro prožitkové vzdělávání, z. ú., 
které projekt realizuje.

Jedno z představení můžete shlédnout na následujícím 
odkazu: 

www.ucimeprozitkem.cz/zaznam-predstaveni.html 

https://www.ucimeprozitkem.cz/zaznam-predstaveni.html 
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také školám i administrátorům našeho projektu z magistrátu  
za jejich vstřícnost a podporu,“ řekla Jitka Andrlíková.

V květnu se projekt mohl vrátit k prezenční formě. Celkem  
se do konce minulého školního roku uskutečnilo 66 představení 
a 42 projektových dnů, zapojilo se 2167 žáků a 142 pedagogů 
ze 28 škol. Celkově by se mělo odehrát 200 představení 
a 200 projektových dnů, do kterých by se mělo zapojit  
35 škol. „Nyní máme v plánu co nejvíce navýšit měsíční počty 
představení a projektových dnů tak, abychom dohnali zpoždění 
vzniklé v důsledku pandemie. Během června, po uvolnění 
epidemiologických restrikcí, jsme zvládli v prezenční formě přímo 
ve školách 27 programů a pevně věříme, že se nám toto nasazení 

podaří udržet až do úspěšného zakončení celého projektu v červnu 
příštího roku,“ podotkla Jitka Andrlíková. V příštích měsících  
by se také měly uskutečnit semináře pro pedagogy na téma 
prožitkové pedagogiky, původně plánované na letošní jaro. 

 
FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 51 nazvané 
Rozvoj vzdělávání v Praze I: 9,3 milionu korun 

• Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

• Žadatel o podporu: Fórum pro prožitkové vzdělávání, z. ú.

Letos v červnu představení shlédli mimo jiné i žáci ZŠ Kunratice.

o čem se mluví
Do projektu je kromě 12 lektorů pro vedení projektových dnů 
zapojeno 17 speciálně proškolených herců, například Václav 
Rašilov, Zuzana Čapková, Natálie Topinková či Petr Burian.  
Po spuštění projektu, v první polovině loňského roku, bylo 
vytvořeno a nazkoušeno osm scénářů vzdělávacích představení 
a devět obsahových schémat projektových dní, kromě násilí 
a projevů netolerance, zaměřených také na lidská a občanská 
práva, výchovu k občanské zodpovědnosti, odmítání předsudků 
a stereotypů, mediální gramotnost, šikanu a kyberšikanu. 
„Emočně nejobtížnější z námi zvolených témat je patrně 
problematika holocaustu jako varovného příkladu z minulosti, 
kterou ilustrujeme na příkladu Anny Frankové. Projektový den 
s tímto zaměřením je proto určen pouze pro starší žáky,“ uvedla 
ředitelka Fóra pro prožitkové vzdělávání, z. ú. 

Žáci ZŠ Ohradní letos v březnu viděli interaktivní představení online.

Opatření přijatá proti šíření koronaviru ovšem od loňského 
září umožnila pořádat všechny akce výhradně ve venkovních 
prostorách škol. Vzhledem k tehdejší rychle se horšící situaci 
projektový tým záhy pořídil potřebné technické vybavení 
a upravil a nastudoval online varianty jednotlivých programů. 
Školám je začal nabízet od letošního ledna. „Náš tým se ukázal 
jako velmi semknutý a funkční i za této nepříznivé situace. 
Všichni disciplinovaně i s potřebným humorem a nadhledem 
zvládali průběžné testování, neustálé dezinfekce sebe 
sama i všech prostor. Technická stránka online představení 
samozřejmě přinášela různé, pokaždé trochu jiné potíže,  
na které nebylo možné se předem připravit. Hlavními hesly  
pro toto online období tak pro náš tým byly flexibilita 
a odhodlání nenechat se ničím zaskočit. Velký dík ovšem patří 
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Nové dětské skupiny 
umožnily rodičům návrat 
do práce

  C ennou pomoc pro rodiče malých dětí, působící 
v ústavech Akademie věd ČR sídlících v osmé 
pražské městské části, představují dvě dětské 

skupiny zřízené v jednom z těchto ústavů. Díky podpoře 
z pražského operačního programu se desítky vědkyň 
mohly vrátit ke své práci a k výzkumu, týkajícímu  
se mimo jiné i boje proti koronaviru. 

Pracovníci Akademie věd ČR mají k dispozici pět dětských 
skupin, k jejichž vzniku přispěl minulý či současný pražský 
operační program. Největší z nich, nazvaný Molekula, působí 
v areálu ústavů v Praze 4 - Krči, další dvě - Viola a Lvíček - 
na Národní třídě v centru Prahy. Péči o předškolní děti rodičů, 
kteří pracují v některém z celkem 12 ústavů AV ČR sídlících 
v osmé pražské městské části, zajišťovalo do roku 2019 zařízení 
umístěné v Hotelu Mazanka. Jeho kapacita však nestačila, 

o čem se mluví

Potřebné zázemí pro péči o děti vzniklo v Ústavu informatiky Akademie věd ČR. Tato třída patří dětem ze skupiny Ohm.

a proto bylo nutné hledat jiný prostor. Vhodným řešením  
se ukázalo využití někdejších kanceláří Ústavu informatiky  
AV ČR v ulici Pod vodárenskou věží. Dotace z pražského 
operačního programu umožnila začátkem roku 2019 nevyužívané 
přízemní prostory zrekonstruovat a vybavit je pro potřeby dvou 
dětských skupin. První z nich mohla zahájit provoz už v květnu 
toho roku a druhá v září. Mladší děti do 2,5 let věku jsou zařazeny  
do menší, šestičlenné skupiny, ty starší pak do skupiny desetičlenné.

Zájem rodičů o umístění dětí je od počátku velký  
a ani nové prostory neumožňují uspokojit všechny. „K zápisu 
nám každý rok přijde nejméně jedno dítě, které je teprve 
u maminky v bříšku. Je to dáno tím, že ženy - vědkyně  
se do práce potřebují vrátit rychleji, než je obecně  
ve společnosti zvykem. Opustit obor na déle než rok  
je pro ně téměř nemožné, protože by s ním ztratily kontakt. 
Zaměstnanci ústavů Akademie věd ČR stále řeší, jak svou 
profesní dráhu skloubit s rodinným životem. Práce vědeckých 
pracovníků je finančně hodnocena spíše v pásmu průměru, 
navíc se vědecké kariéře často věnují oba rodiče, takže  
si nemohou dovolit platit částky požadované v soukromých 
zařízeních. V okolí ústavů sídlících v Praze 8 nejsou žádná 
státní, či jiná zařízení, která by nabízela péči o děti ve věku 
od dvou let a současně byla cenově dostupná. Výjimkou jsou 
jedny jesle a dvě dětské skupiny, které ovšem nestačí pokrýt ani 
zájem obyvatel Prahy 8, pro něž jsou především určeny. Zřízení 
nových podnikových dětských skupin proto vědečtí pracovníci 
jednoznačně uvítali,“ řekla vedoucí skupin Dana Cejpková. 

Výhodou je i umístění nového zařízení v docházkové vzdálenosti 
od všech zdejších pracovišť Akademie věd ČR. Přímo 
naproti němu se nachází jedna z budov Fyzikálního ústavu 
AV ČR, který je spolu s Ústavem fyzikální chemie Jaroslava 

Hana Lísalová pracuje na vývoji biosenzoru pro detekci koronaviru.
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V tomto prostředí si hrají a odpočívají děti ze skupiny Pluto. 

Oběma dětskými skupinami dosud prošlo na šest desítek 
dětí, z nichž polovina byla v době nástupu mladší tří let, 
nejmladšímu přijatému dítěti bylo 15 měsíců. 

Skupiny jsou v provozu i o letních prázdninách. Pokud 
to kapacita dovolí, mohou je v tomto období využít  
i ti pracovníci AV ČR, jejichž děti během roku chodí  
do státních mateřských škol, ale ty mají v červenci 
a v srpnu zavřeno. 

. FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 36 nazvané 
Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení  
pro poskytování péče o děti: 4,74 milionu korun 

• Doba realizace projektu: 1. 11. 2018 - 30. 6. 2019

• Žadatel o podporu: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

o čem se mluví
Heyrovského AV ČR jeho největším klientem. „Rodiče velice 
oceňují, že mají své děti poblíž, kdyby je třeba bylo nutné 
náhle vyzvednout, a těší je, že z oken svých pracovišť mohou 
sledovat, jak jdou na procházku, malují křídou na chodník,  
či v zimě stavějí sněhuláka,“ řekla Dana Cejpková.

Přestože pandemie koronaviru přítomnost rodičů v dětských 
skupinách v posledním roce a půl znemožnila, zdejší 
personál vše zvládá vlastními silami. Ostatně o specifickém 

zaměření péče o děti výmluvně vypovídají už samotné 
názvy obou skupin - Ohm a Pluto. „Naše dětské skupiny  
se liší i tím, že v plánu výchovy a péče máme zahrnuty 
fyzikální či chemické pokusy, které s dětmi podnikáme. 
Snažíme se v nich rozvíjet zájem o dění okolo nich, učíme 
je sledovat a zkoušet různé aktivity, jako například vzlínání 
barev a jejich míchání, tvoření raket z balónku a další. 
Stranou ale samozřejmě nezůstávají ani pohybové, výtvarné 
a mnohé další aktivity,“ uvedla Dana Cejpková.  

Prostory dětských skupin prošly celkovou rekonstrukcí.
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Obyvatele zařízení pro seniory výrobky dětí velmi těší a rádi na jejich výrobě spolupracují.

kontakty s dospělými, pracovně mnohdy velmi vytíženými dětmi 
a stále méně příležitostí k trávení času s vnoučaty. Místo někdejších 
pravidelných společných aktivit tak dnes prarodiče a vnoučata 
tráví většinu času odděleně a o samotě - jedni u televize,  
druzí na sociálních sítích.

Projekt organizace Mezi námi, nazvaný Komunitní život 
napříč generacemi, se snaží nahradit právě tyto rychle 
mizící přirozené a oběma stranám prospěšné vztahy 
seniorů a dětí. Jeho podstatou jsou společné zážitky 
seniorů a dětí ze zařízení umístěných nedaleko sebe. 

Zájem o zapojení do programu rok od roku stoupá 
a v současnosti se ho prostřednictvím 62 mezigeneračních 
skupin účastní už 120 pražských školských a seniorských 
zařízení – mateřských a základních škol a domovů  
pro seniory či domovů s pečovatelskou službou. Podílejí  
se na něm však i senioři žijící ve vlastních domácnostech. 

Jako první se v rámci prvního podpořeného projektu před 
osmi lety rozjel program nazvaný Povídej, díky němuž si děti 
se seniory na zahradách či ve společných prostorách škol 
povídají, výtvarničí, sportují, zpívají či třeba tancují. 

Společně trávený  
čas seniorům  
i dětem prospívá  

Zmírnit vzrůstající izolovanost seniorů a posílit jejich 
přirozené vztahy s dětmi je záměrem projektu, který 
s podporou z pražského operačního programu 

uskutečňuje nezisková organizace Mezi námi. Projekt 
navazuje na aktivity svého předchůdce a dále je rozšiřuje. 

Praha je krajem s největším podílem seniorů v České 
republice - žije tu více než čtvrt milionu lidí starších 
65 let, čtvrtina z nich je starších 80 let. Téměř  
tři tisíce seniorů se sníženou soběstačností jsou umístěny 
v seniorských zařízeních, kde sice mají potřebnou péči, ale 
zároveň se zde dostávají do společenské izolace, která  
na ně působí silně negativně. Osamoceně, byť  
ve vlastních domácnostech, však žije celá polovina všech 
pražských seniorů. Kromě zdravotních potíží a úbytku sil, 
spojeného se ztrátou soběstačnosti, tak na mnohé z nich doléhají 
také pocity nepotřebnosti a neužitečnosti. Na vině jsou i řidnoucí 

o čem se mluví

Děti z mateřských škol tvoří pro seniory drobné dárečky. 
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pedagogů, rodin dětí a následně i celé místní komunity,“ 
řekla ředitelka Mezi námi, o.p.s. Kateřina Jirglová.  

Novinkou současného projektu je program Online, který  
už za pár měsíců umožní pravidelně komunikovat s dětmi 
i těm seniorům, kteří toho zatím nejsou schopni. „Tato aktivita 
nemá v Praze ani v celé České republice obdobu. Jejím cílem 
je podpořit samostatně žijící seniory i obyvatele seniorských 
zařízení, jež mají například fyzické omezení, akutní zdravotní 
problém, nebo je jejich bydliště špatně dostupné. Těm, kteří 
nevlastní potřebnou techniku, nabídneme možnost jejího 
zapůjčení a naši koordinátoři jim se vším rádi pomohou,“ 
uvedla Kateřina Jirglová. 

Elektronika a přesun aktivit do online prostředí byly ovšem 
klíčové i pro lednový start celého projektu. „Když v době 
lockdownu nebyla osobní setkávání možná, dokázali jsme 
spolupracovat na dálku a setkávat se prostřednictvím 
tabletů. Natáčeli jsme návody pro mezigenerační tvoření, 

místo dřívějších pěveckých vystoupení dětí v domovech  
pro seniory chodily děti zpívat seniorům pod okna. Některé 
pohádkové babičky a dědečci chodili dětem číst po celou 
dobu, samozřejmě s výjimkou lockdownu, jiní s ohledem 
na své zdraví využili možnosti natáčet videopohádky, 
které jsme prostřednictvím YouTube kanálu zasílali dětem  
a do mateřských škol. Vyzkoušeli jsme společně i virtuální 
realitu a na podzim plánujeme rozšířit i další aktivity. Zejména 
se ale všichni těšíme, že se snad postupně budeme moci 
vrátit k původní formě, tedy přímým, osobním kontaktům 
dětí a seniorů,“ řekla Kateřina Jirglová.

. FAKTA O PROJEKTU 

• Podpora z OP PPR schválená ve výzvě č. 47 nazvané 
Podpora komunitního života: 4,48 milionu korun 

• Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

• Žadatel o podporu: Mezi námi, o. p. s.

o čem se mluví
Program nazvaný Přečti před šesti lety přivedl za dětmi  
do mateřských škol „kouzelné“ babičky a dědečky. Nyní  
je těchto dobrovolníků už devadesát a pohádky pravidelně 
přicházejí číst dětem do 75 školek. Nejstaršího a nejmladšího 
z těchto „pohádkových prarodičů“ přitom dělí více než tři 
desetiletí: nejmladší babičce je 58 let a nejstarší babičce 
a dědečkovi shodně 91 let. 

Jsou mezi nimi třeba bývalá účetní, vědecko-pedagogická 
pracovnice a také někdejší bankovní úřednice. „S organizací 
Mezi námi mě seznámila dcera. Znala moji potřebu pracovat 
s dětmi, která mě v průběhu života minula. Kromě čtení 
pohádek ve školkách také dětem ráda ukazuji krásy Prahy, 
při společných procházkách jim vyprávím o památkách. 
Spolupracuji i na workshopech pro děti,“ podotkla s úsměvem 
bývalá pracovnice banky Alena Kosová, která čtení pohádek 
ve školce nevynechala ani o prázdninách. 

Mnozí senioři se také rádi už několik let zapojují  
do Mezigeneračních tvořivých dílen, pořádaných pod střechou 
„pohádkového stanu“ při komunitních akcích hlavního města 
a jeho městských částí.

Nyní realizovaný projekt si klade za cíl zapojit  
do společných aktivit ještě více dětí a celkem 860 seniorů.  
„Děti v seniorech vzbuzují touhu pečovat a předávat druhým 
něco, co je přesahuje. Péče o druhého může být i iniciátorem 
péče o sebe sama. Podle našich zkušeností návštěva dětí 
vede k motivaci seniorů se na setkání upravit, přichystat 
a vždy se na ně velmi těší. Je to příležitost být užitečný, aktivně  
se zapojit do života v místě svého bydliště a zpestřit si den energií 
a společnými zážitky s dětmi. Ty se při těchto příležitostech učí 
úctě ke stáří, respektu k seniorům a k zájmu o jejich zkušenosti 
a dovednosti. Zapojení seniorů v rámci místní mateřské  
či základní školy se navíc často rozvine i ve spolupráci 

Zástupci nejmladší a nejstarší generace si společné aktivity umějí užít. Číst dětem pohádky chodí i Ludmila Kameníková. Senioři a děti se díky projektu vídali i za nouzového stavu.
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Dále je důležité zdůraznit, že uchovávaná dokumentace 
musí být vedena přehledně a musí být lehce dosažitelná 
(i přesto by měla být přiměřeně zabezpečena proti nežádoucí 
manipulaci či krádeži). Obdobně musí být k archivaci 
potřebných dokumentů zavázáni ve smlouvách s příjemcem  
(popř. žadatelem) i jeho dodavatelé.

O začátku běhu lhůt pro archivaci informuje příjemce řídicí 
orgán. V podmínkách OP PPR jsou příjemci informováni 
depeší v IS KP 2014+, která je odeslána při stavu „Projekt 
finančně ukončen ze strany Řídicího orgánu OP PPR“ 
(tj. po schválení závěrečné zprávy projektu a finančním 
vypořádání).

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nicméně doporučuje, 
aby veškeré doklady a dokumenty vztahující se k výdajům 
a auditům programu byly uchovávány minimálně do konce 
roku 2033.

Příklady výpočtu lhůt:

1. Správný výpočet (projekt s CZV > 1 milion EUR):  
Konec realizace projektu nastává 31. 8. 2021, k finančnímu 
vypořádání dojde 15. 1. 2022. Půjde tedy o účetní rok  
1. 7. 2021 – 30. 6. 2022 a k předání účetní závěrky 
Evropské komisi by mělo dojít v únoru 2023. Lhůta  
pro archivaci dokumentů a dokladů je do 15. 1. 2032 
(do tohoto času uplyne též doba minimálně dvou let od 
31. prosince následujícího po předložení účetní závěrky, 
v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného projektu 
– tj. lhůta 31. 12. 2025; a současně také lhůta pěti let  
pro archivaci účetních dokladů, odpisových plánů aj. dle 
zákonač. 563/1991 Sb., o účetnictví). 

2. Špatný výpočet: Konec realizace projektu nastává  
31. 1. 2022, doba udržitelnosti projektu je do 31. 1. 2025  
(tj. tři roky) a lhůta pro archivaci končí 31. 1. 2035. Správně se 
lhůta pro udržitelnost (tři, nebo pět let dle velikosti podniku) 
a pro archivaci (10 let) počítá od finančního vypořádání 
projektu. Lhůta 10 let pro archivaci v sobě zahrnuje dobu 
udržitelnosti projektu (pokud se na projekt vztahuje podmínka 
udržitelnosti). 

metodické okénko

Archivace

Aktuální metodické okénko věnujeme problematice archivace. 
Důvodem je fakt, že žádný předpis neřeší úschovu dokumentů 
a lhůt pro jejich uchování výhradně pro účely dotací  
ze strukturálních fondů EU. 

Povinnost archivace pro příjemce je blíže popsána v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce OP PPR, v kapitole (PpŽP) 13. 3. 
Povinnosti žadatele/příjemce a partnera projektu. Je třeba 
zdůraznit, že povinnost archivace se vztahuje na všechny 
typy projektů (ERDF i ESF) a příjemců. Účelem archivace  
je zachování dokumentace pro případné pozdější kontroly 
(může se stát, že příjemce navštíví například tři roky po konci 
realizace projektu kontroloři z EK a budou chtít vidět faktury 
a další doklady k projektu). Lhůty pro uchovávání dokumentů 
jsou součástí různých právních předpisů, z nichž každý 
stanovuje lhůtu jinak. Lhůty vycházejí jednak z evropské,  
ale také české legislativy. Pokud je v české legislativě  
pro uschování dokumentů a dokladů stanovena lhůta delší 
než v legislativě evropské, musí být použita pro úschovu tato 
delší lhůta. Při nesplnění povinnosti archivovat doklady hrozí 
příjemci finanční oprava ve výši dvou procent z celkových 
způsobilých výdajů projektu a dále také oprava odpovídající stu 
procentům výdajů, u nichž v důsledku absence dokumentace 
nebylo možné ověřit splnění podmínek způsobilosti. 

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce platí, že příjemci 
a partneři projektu jsou povinni uchovávat veškeré 
doklady související s realizací projektu a jeho financováním 

(v originále, nebo ve verzích na obecně přijímaných nosičích 
dat, jejichž shoda s originálem je řádně ověřena): 

•	 po dobu minimálně 10 let po obdržení závěrečné platby 
a současně minimálně po dobu tří let od 31. prosince 
následujícího po předložení účetní závěrky, v níž jsou výdaje 
na projekt/operaci uvedeny. 

•	 po dobu dvou let od 31. prosince následujícího po předložení 
účetní závěrky, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončeného 
projektu, v případě projektů s veřejnou podporou a projektů 
s celkovými způsobilými výdaji vyššími než jeden milion EUR.

•	 po dobu stanovenou v relevantních předpisech, jestliže jsou 
u projektu stanoveny další specifické povinnosti, které musí 
příjemce plnit i později. Viz např. čl. 8 Rozhodnutí Evropské 
komise č. 2012/21/EU, podle něhož má příjemce zajistit 
uchování podkladů k vyrovnávací platbě po dobu 10 let 
od ukončení doby platnosti pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

Pokud má příjemce na archivaci dokumentů směrnici / 
vnitřní předpis, je důležité, aby v něm byly výše uvedené 
lhůty popsány v souladu s PpŽP. 

Z výše uvedeného vyplývá, že archivace dokumentů bude 
u různých typů příjemců prováděna odlišným způsobem: 

•	 v případě městské části se dá předpokládat existence 
spisové služby a archivační směrnice, 

•	 u např. neziskových organizací se spisová služba očekávat 
nedá a ke vhodně prováděné archivaci dokumentů 
a dokladů budou využívány šanony se soupisem dokumentů, 
které budou uloženy na jednom uzamykatelném místě 
(např. kontejner, skříň, trezor).

Právní předpis Konkrétní článek / paragraf Archivované dokumenty Lhůta

Zákon o účetnictví

§ 31 odst. 2
Účetní doklady, knihy, inventurní soupisy, účtový 
rozvrh, odpisové plány, účetní záznamy, kterými 
účetní jednotka dokládá formu vedení účetnictví

5 let počínajících koncem účetního období, 
kterého se týkají

§ 31 odst. 2 Účetní závěrka, výroční zpráva
10 let počínajících koncem účetního období, 
kterého se týkají

Zákon o dani  
z přidané hodnoty

§ 35
Daňové doklady rozhodné pro stanovení daně 
z přidané hodnoty

10 let od konce zdaňovacího období,  
ve kterém se plnění uskutečnilo

Příklady lhůt vztahujících se na příjemce:

Pozn: Tabulka slouží pouze pro uvedení příkladů některých lhůt vztahujících se k určitým právním předpisům
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Úspěšné projekty  
v médiích  

O perační program Praha - pól růstu ČR 
už podpořil stovky prospěšných projektů  
a na následujících stránkách najdete výběr 

z těch, kterých si ve svých aktuálních vydáních všímají 
média, zejména periodika jednotlivých městských částí. 

Letní vydání periodika patnácté pražské městské části 
Hlasatel si všímá novinky, kterou díky podpoře z pražského 
operačního programu získala Mateřská škola Milánská 472. 
Na její nově upravené zahradě na jaře vyrostla jurta, 
celoročně využitelná venkovní učebna, nabízející inspirativní 
prostor pro bezpočet zajímavých aktivit.

Podrobnosti najdete na straně č. 25 následujícího odkazu:

h t t p s : / / w w w . p r a h a 1 5 . c z / a s s e t s / F i l e . a s h x ? i d _
org=80115&id_dokumenty=11819

Kolovratský zpravodaj se ve svém aktuálním vydání zaměřil 
na přípravy otevření nového pavilonu zdejší mateřské školy. 
Díky podpoře z pražského operačního programu se do práce 
mohou vrátit rodiče více než osmi desítek malých dětí. 

Bližší údaje lze najít na straně č. 5 tohoto odkazu:

h t t p s : //w w w. k o l o v r a t y . c z / a s s e t s / F i l e . a s h x ? i d _
org=80160&id_dokumenty=3980

napsali o nás
Prázdninové číslo novin Městské části Prahy 14 nazvaných 
Čtrnáctka se věnovalo plánům na výstavbu volnočasového 
a komunitního centra. To vyroste v Baštýřské ulici na Jahodnici 
a první etapa projektu, podpořená z pražského operačního 
programu, by měla být dokončena na podzim příštího roku.

Více informací najdete na straně č. 7 níže uvedeného odkazu:

https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/
uploads/sites/4/2021/07/Ctrnactka_7_2021_webdata.pdf

https://www.praha15.cz/assets/File.ashx?id_org=80115&id_dokumenty=11819
https://www.praha15.cz/assets/File.ashx?id_org=80115&id_dokumenty=11819
https://www.kolovraty.cz/assets/File.ashx?id_org=80160&id_dokumenty=3980
https://www.kolovraty.cz/assets/File.ashx?id_org=80160&id_dokumenty=3980
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/Ctrnactka_7_2021_webdata.pdf
https://www.praha14.cz/zivot-na-praze-14/wp-content/uploads/sites/4/2021/07/Ctrnactka_7_2021_webdata.pdf
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soutěž

Výherci soutěže si prohlédli 
sídlo magistrátu

S ídlo pražského magistrátu na Mariánském 
náměstí si 8. září prohlédli výherci naší 
červencové facebookové soutěže. Průvodcem 

jim byl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Soutěžní otázka, na kterou jsme chtěli znát odpověď, zněla: 
Kolik škol bylo podpořeno díky OP PPR na území hlavního 
města Prahy od roku 2014 do konce června 2021 (veškeré 
školy pro všechny věkové skupiny)? Správná odpověď  
zní 457 škol. Dodejme, že jde o 242 mateřských,  
179 základních a 83 středních škol. 

Výherce, kteří v tipovací soutěži zabodovali, přivítal před 
budovou magistrátu jeho mluvčí Vít Hofman. Seznámil 
je s historií objektu, někdejšího berního úřadu, provedl  
je Velkým jednacím sálem, kde se schází pražské 
zastupitelstvo, Sálem pro jednání Rady hlavního města 
Prahy, tiskovým centrem a ukázal jim i zdejší unikát, 
historický výtah zvaný páternoster. 

Tiskové centrum

Sál pro jednání Rady HMP Unikátní páternosterVýherce soutěže přivítal mluvčí Magistrátu Vít Hofman.

Velký jednací sál
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Tajenka: Budova v Praze 1, v níž sídlí Magistrát hl. m Prahy

Křížovka o ceny
Cenu dostane 10 vylosovaných 
výherců

křížovka

Vyluštěte tajenku a vyhrajte 
podzimní balíček! 

I  tentokrát jsme na závěr bulletinu zařadili křížovku, 
která prověří vaše znalosti v oblasti evropských 
dotací. Současně vám tím nabízíme možnost vyhrát 

podzimní balíček užitečných drobností. 

Soutěž se koná od 15. září do 31. října. Správné znění tajenky 
a své jméno a příjmení odešlete na e-mailovou adresu  
info@penizeproprahu.cz. 

Odpovědi zaslané do 31. října, 23:59 hodin, budou 
zařazeny do losování. To se uskuteční za účasti 
zaměstnanců magistrátního odboru evropských fondů 
4. listopadu, a sice pomocí generátoru náhodných čísel, 
který podle čísel přidělených došlým odpovědím vybere  
pět výherců. Ti získají balíček obsahující sportovní tašku, 
čelovku, deštník a flash disk.

Vyhlášení výherců proběhne do 30. listopadu na webu  
www.penizeproprahu.cz (záložka Aktuality). Tamtéž najdete 
i plné znění pravidel soutěže.

Přejeme hodně štěstí!

1. Mimořádná okolnost, která způsobila škodu a které 
nešlo zabránit. 

2. Sídlo evropského soudního dvora.

3. Evaluace projektu.

4. Jedna ze zásad 3E. 

5. Situace, kdy se dostávají do konfliktu protichůdné zájmy 
jednoho člověka nebo skupiny.

6. Příjemce finanční podpory na projekt Univerzálního 
výcvikového simulátoru vozidla MHD (řešení v bulletinu).

7. Název operačního programu s největší alokací 
v programovém období 2021–2027.

8. Evropský program zaměřující se na studijní pobyty 
a stáže, ale také na mezinárodní strategická partnerství 
a sport.

9. Orgán EU, který se spolupodílí na legislativním procesu 
a jedná o rozpočtu EU. 

10. Označení pro městský úřad statutárního města.

11. Orgán zodpovědný za účelné, efektivní a hospodárné 
řízení a provádění programu v souladu se zásadami 
řádného finančního řízení.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

mailto:info%40penizeproprahu.cz?subject=
http://www.penizeproprahu.cz
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mapa projektů

„
Děti z oblasti Hrnčíř mohou konečně navštěvovat 
mateřskou školku, která je krásná a plně funkční zároveň. 
Navýšením kapacity o jednu čtvrtinu se nám daří přijmout 
všechny děti starší tří let, výjimečně i mladší.

“RNDr. Michaela Archalousová

místostarostka Městské části Praha - Šeberov

Městská část Praha - Šeberov vzhledem k jednomu 
z největších přírůstků obyvatel od 90. let dlouhodobě 
bojovala s nedostatečnou kapacitou v mateřských školách. 
Původní budova školky v Hrnčířích byla vybudována  
ve 40. letech svépomocí místními občany a její vybavení 
a kapacita již neodpovídaly současným potřebám.  
Pro výstavbu nové školky se v rekordním čase podařilo 
vyřídit veškerá nutná povolení a finance a starý objekt bylo 
možné zbourat. Během letních prázdnin na jeho místě vyrostl 
nový dvoukřídlý pavilon, který je v případě dalšího nárůstu 
obyvatel městské části připraven pro další přístavbu. V nové 
budově vznikly dvě prostorné třídy včetně nezbytného zázemí 
(kuchyň, šatny, venkovní hřiště aj.), čímž se kapacita školky 
v městské části zvýšila o celou jednu čtvrtinu - na sto dětí.  
Celý projekt trval od první myšlenky ke konečné realizaci 
přibližně rok. 

Mateřská škola získala pro tento projekt finanční podporu 
z výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání 
a zařízení pro poskytování péče o děti II (Prioritní 
osa 4 Operačního programu Praha – pól růstu ČR). 

Účelem této výzvy bylo rozšířit potenciál zaměstnanosti 
rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných 
zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky 
a zajistit rovný přístup ke vzdělávání.

Název projektu: Mateřská škola Hrnčíře

Realizátor:   Městská část Praha - Šeberov

Doba realizace:  1. 6. 2018 – 31. 10. 2019

i

 Projekt byl  
podpořen dotací  

ve výši  
14 771 602 Kč

7 385 801 Kč 
z toho činí 
příspěvek EU 

Navýšení  
kapacity MŠ o¼

Mateřská škola Hrnčíře
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