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1. ÚVOD 

Vláda České republiky dne 19. dubna 2010 vzala svým usnesením č. 295/2010 na vědomí materiály 
Návrhy možných revizí operačních programů a Čerpání evropských fondů - Finanční analýza OP, 
které byly vládě předloženy v souladu s usnesením vlády ČR č. 1540 ze dne 14. prosince 2009 
k Analýze využití strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro řešení důsledků ekonomické krize. 
Oba uvedené materiály byly úzce provázány a společně tvořily ucelený pohled na realizaci operačních 
programů Národního strategického referenčního rámce (dále NSRR). 
 
Materiál Návrhy možných revizí operačních programů objasňoval formální způsob revize operačních 
programů (dále OP), možné obtíže a důsledky, vč. finančních dopadů potenciálních realokací. 
Současně byly formulovány konkrétní návrhy na úpravy jednotlivých operačních programů vzhledem 
k hospodářské krizi a stavu čerpání. Pro všechny operační programy bylo doporučeno klást větší důraz 
na oblast zadávání veřejných zakázek, zvýšit efektivitu administrativních procesů a podporovat 
absorpční kapacitu ve smyslu zvýšení schopnosti příjemců realizovat projekty v souladu s pravidly 
pro poskytnutí dotace a přispět tak k naplnění cílů OP. Na takto formulované návrhy byla navázána 
konkrétní opatření, jejichž postupné plnění by mělo vést k zefektivnění využívání finančních 
prostředků a lepšímu dosažení strategických cílů Národního strategického referenčního rámce. 
 
Druhý materiál, Čerpání evropských fondů - Finanční analýza OP, obsahoval v souladu s usnesením 
vlády ČR č. 1540/2009 analýzu výzev. Do materiálu byl zařazen i pohled na aktuální stav plnění 
pravidla n+3/ n+2 „Automatické zrušení závazků“ dle článku 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a dále 
zejména kategorizace operačních programů dle stavu jejich čerpání a výhled čerpání finančních 
prostředků s ohledem na nutnost naplnit v roce 2011 pravidlo n+3 pro alokaci 2008. 
 
Vláda v bodě II. tohoto usnesení také uložila ministru pro místní rozvoj provést věcnou analýzu 
operačních programů a informovat do konce ledna 2011 o jejích výsledcích vládu ČR. 
 
Materiál „Analýza věcného pokroku operačních programů v rámci programového období 2007-2013“ 
bezprostředně navazuje na finanční analýzu operačních programů. Cílem předkládané analýzy je 
zhodnotit stav věcného pokroku a identifikovat rizika nenaplňování stanovených cílů na úrovních 
prioritních os jednotlivých operačních programů v programovém období 2007-2013.  
 
Pro vyhodnocování trendu naplňování indikátorů byla zpracována metodika „Kategorizace hodnocení 
věcného pokroku OP dle míry závazků“. Analýza je zpracována s ohledem na dostupnost informací 
o stavu implementace jednotlivých operačních programů a je zaměřena na srovnání výše 
nasmlouvaných finančních prostředků a věcného plnění stanovených cílů v rámci projektů s vydaným 
Rozhodnutím či podepsanou Smlouvou. 
 
Předložením tohoto materiálu plní MMR výše uvedené požadavky v souladu s bodem II. 2 b) 
usnesení vlády ČR č. 295/2010. Při přípravě materiálu byly využity poznatky a výstupy z činnosti 
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NOK-MMR, ale také podklady a informace získané od řídicích orgánů operačních programů NSRR, 
a to zejména ve vysvětlujících komentářích ke stavu naplňování stanovených cílů. Analýza byla 
zpracována pro 17 operačních programů. 
 
 

METODIKA HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU  

Analýza věcného monitoringu je zpracována výhradně z dostupných dat z centrální části 
monitorovacího systému, tj. z MSC2007 a je vzhledem ke stavu implementace jednotlivých OP 
zaměřena na hodnocení výše závazků z projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou.  
 
Kategorizace hodnocení věcného pokroku OP dle míry závazků: 
Vzhledem k potřebě hodnocení věcného plnění jednotlivých aktivit je vhodné zaměřit analýzu 
na hodnocení jednotlivých oblastí podpory. Většina řídicích orgánů (dále ŘO) však nemá tyto úrovně 
detailně zapracované v operačním programu a nemá tedy vůči Evropské komisi (dále EK) u indikátorů 
na úrovni oblastí a podoblastí podpory stanovené závazné cíle. Z toho důvodu je hodnocení věcného 
pokroku prováděno u tzv. hlavních indikátorů, které jsou nastaveny na úrovni prioritních os OP. 
Vzhledem ke stavu implementace je analýza zaměřena na hodnoty závazků jednotlivých indikátorů 
a ve zpracovaných komentářích je zohledněn stav implementace a provedeno srovnání s aktuálním 
stavem čerpání finančních prostředků. Finanční údaje jsou převzaty z Měsíční monitorovací zprávy 
za říjen 2010. Data pro obě analýzy byla shodně generována k 3. 11. 2010. 
 
Proces hodnocení byl proveden ve dvou 2 fázích: 
ü hodnocení dílčích indikátorů 
ü souhrnné hodnocení prioritních os 

 
Hodnocení dílčích indikátorů 
V první fázi jsou jednotlivé indikátory vyhodnoceny samostatně a zařazeny do jedné ze sedmi 
kategorií dle míry naplňování stanovených cílů. Tato část hodnocení není z důvodu vysokého detailu 
přímo součástí předkládaného materiálu, ale jednotlivé tabulky jsou zpracovány v rámci přílohy. 
 
Graf 1 Hodnocení dílčích indikátorů 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR 
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Z obrázku vyplývá, že hodnocený indikátor by měl spadat do kategorie A (90-110), kdy je naplňován 
na 90-110 %. Nedochází k nenaplňování ani k přeplňování stanovených cílů. Současně se kategorie A 
nachází na středu pomyslné osy. Dále je možné hodnotit nenaplňování indikátorů tzn., že závazek 
příjemců je nižší, než cílová hodnota stanovená v programovém dokumentu pro danou aktivitu nebo 
přezávazkování indikátorů tzn., že závazek příjemců je vyšší než cílová hodnota. 
 
V rámci hodnocení je nezbytné zohlednit stav implementace programu, kdy můžou nastat různé 
situace při naplňování jednotlivých indikátorů např. v případě, že je indikátor naplňován na 10 % 
při stejné úrovni čerpání, jiná situace je pak v případě, kdy je indikátor naplňován na 100 % 
při desetiprocentním čerpání nebo naopak. 
 
Souhrnné hodnocení prioritních os 
V druhé fázi hodnocení je provedeno souhrnné hodnocení prioritních os. Míra závazků jednotlivých 
ukazatelů je srovnávána s mírou finanční alokace projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 
Smlouvou. V rámci grafu je zobrazována výše disponibilní alokace tzn. alokace, která je ještě 
k dispozici pro další čerpání. Zpracované grafické výstupy ukazují podíl indikátorů v jednotlivých 
kategoriích, kdy celkový počet indikátorů pro danou úroveň odpovídá 100 %. 
 
Informace obsažená v grafických výstupech je generalizovaná a pro detailní náhled do problematiky 
slouží přílohové tabulky s informací o stavu čerpání všech indikátorů prioritních os operačního 
programu. 
 
Graf 2 Souhrnné hodnocení prioritní osy 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR 
 
Vzhledem ke stavu implementace je analýza zaměřena na hodnocení míry závazků jednotlivých 
indikátorů naplňovaných z úrovně projektů. Součástí zpracovaných tabulkových příloh jsou všechny 
indikátory uvedené v programovém dokumentu. V rámci hodnocení byly použity pouze indikátory 
výstupu a výsledku, které reflektují krátkodobé efekty intervencí. Kontextové (statistické) a dopadové 
indikátory nebyly z důvodu jejich metodického nastavení do analýzy zahrnuty. Hodnocení těchto typů 
indikátorů lze provádět až na základě provedení dopadové evaluace podpořených aktivit, kterou je 
v mnoha případech nutné provádět s delším časovým odstupem po dokončení realizace podpořených 
projektů. 
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Vzhledem k velkému množství informací, je první část analýzy, tzn. přehled hlavních indikátorů 
jednotlivých operačních programů a jejich kategorizace, zpracována v příloze. Příloha obsahuje 
seznam všech indikátorů (hodnocených i nehodnocených), které jsou součástí programového 
dokumentu příslušného OP. Následně je na rizika nenaplnění nebo přeplnění stanovených cílů 
upozorněno ve zpracovaných komentářích. 
 
Při zpracování analýzy byl zjištěn rozdílný počet hodnocených indikátorů vyplývající z různorodosti 
indikátorových soustav jednotlivých operačních programů, tzn. že na dané úrovni může dojít 
k hodnocení pouze jednoho indikátoru, anebo naopak k hodnocení desítek indikátorů. Následující graf 
znázorňuje různorodost indikátorových soustav jednotlivých operačních programů. 
 
Graf 3 Indikátorové soustavy operačních programů 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR 
 
Sloupce ukazují celkový počet indikátorů, které operační program využívá na úrovni prioritních os. Již 
v tomto porovnání se jednotlivé operační programy liší. Více indikátorů zpravidla využívají operační 
programy financované z Evropského sociálního fondu, a to z důvodu sledování povinné rozsáhlé sady 
indikátorů přílohy XXIII. nařízení EK 1828/2006. Ale i indikátorové soustavy ostatních operačních 
programů se dle počtu využívaných indikátorů velmi liší. 
 
Druhou skutečností zaznamenanou v grafu je schopnost hodnotit indikátory. V rámci analýzy jsou 
hodnoceny tzv. hlavní indikátory (indikátory v programovém dokumentu – závazné vůči Evropské 
komisi). Do analýzy nejsou zahrnuty statistické indikátory (se zdrojem ČSÚ apod.) a podílové 
indikátory (měrná jednotka jsou procenta). Z grafu je zřejmé, že mezi jednotlivými operačními 
programy jsou také velké rozdíly v poměru zmíněných hodnocených a nehodnocených indikátorů. 
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FUNKČNOST AGREGACE INDIKÁTORŮ A SYSTÉM SBĚRU DAT 

NOK-MMR dlouhodobě pracuje na činnosti tzv. optimalizace Národního číselníku indikátorů s cílem 
zajistit metodické a technické řešení agregace indikátorů. Pro tyto účely byla v informačním systému 
pro monitorování programů SF a FS pro období 2007–2013 (ms2007) zpracována funkčnost 
umožňující automatické sledování dosažených výsledků věcného pokroku jednotlivých OP s denní 
aktualizací tzv. agregace. V současnosti je systém agregace spuštěn u všech 17 operačních programů.  
 
Sběr dat pro hodnocení věcného pokroku je standardně prováděn z centrální části informačního 
systému pro monitorování programů SF a FS pro období 2007–2013 (ms2007), tj. MSC2007. Nutnou 
podmínkou pro zajištění kvality dat v souladu s reálným stavem implementace jednotlivých OP 
je respektování Metodiky monitorování programů SF/FS pro programové období 2007-2013 
všemi zúčastněnými subjekty. 
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2. STAV TEMATICKÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

Operační program Doprava je z hlediska finančních alokací nejobjemnější operační program ČR. 
OP Doprava je financován z ERDF a FS. 
Finanční prostředky programu jsou určeny na zvýšení kvality všech typů dopravy (silniční, železniční 
a vnitrozemské vodní dopravy, multimodální nákladní přepravy) a dopravní infrastruktury, které 
povede ke zlepšení dostupnosti dopravy. Podmínkou podpory předložených projektů jsou minimální 
negativní dopady na životní prostředí. Podpora OP Doprava se soustředí také na pražské metro - 
intervence OP Doprava jsou tedy zaměřeny na celé území ČR. 
 
Tab. 1 - Struktura Operačního programu Doprava 

Číslo prioritní 
osy 

Název prioritní osy 
Podíl na celkové 

alokaci % 

1  Modernizace železniční sítě TEN-T 38,0 
2  Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 27,8 
3  Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 6,8 
4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 18,2 

5  
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy 
v hl. m. Praze 

5,7 

6  Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 2,0 
7  Technická pomoc 1,4 

Realizace OP  
Od počátku realizace OP Doprava bylo k 3. listopadu 2010 podáno 201 žádostí v celkové hodnotě 
cca 205,2 mld. Kč. Z podaných žádostí jich bylo schváleno 116 v  souhrnné výši cca 161 mld. Kč. 
Proplaceno bylo cca 83,1 mld. Kč, což představuje 49 % z celkové alokace na období 2007–2013. 
Certifikované výdaje dosahují 24,2 mld. Kč, což je 14 %  alokace OP Doprava na celé programové 
období. 
 
Tab. 2 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Doprava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 64 052,1 46 064,1 71,9 
2 46 787,1 72 098,6 154,1 
3 11 426,4 3 925,7 34,4 
4 30 799,4 33 562,2 109,0 
5 9 564,5 655,7 6,9 
6 3 526,7 3 534,8 100,2 
7 2 006,9 1 184,0 59,0 

OP D 168 163,0 161 025,1 95,8 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 4 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP D 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
První prioritní osa OP Doprava je zaměřena na Modernizaci železniční sítě TEN-T. V rámci této 
prioritní osy bylo schváleno 71,9 % celkové finanční alokace. Plnění cílů odpovídá finančnímu 
čerpání osy s výjimkou aktivit zaměřených na rekonstrukci železničních uzlů, kde evidujeme 
nižší míru věcného plnění. 
 
V rámci druhé prioritní osy zaměřené na výstavbu a modernizaci dálniční a silniční sítě TEN-T bylo 
k 3. 11. 2010 schváleno 154,1% finanční alokace osy. Tyto prostředky překračují alokované 
prostředky osy o 54,1 %. V rámci OP D je tato situace možná na základě dohody mezi řídicím 
orgánem a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI), na základě které SFDI pokryje 
zazávazkované prostředky nad rámec celkové alokace OP D na období 2007-2013.  
 
Plnění druhé prioritní osy OP D je nevyvážené. Přesto, že finanční závazek již významně překročil 
100 % celkové alokace osy, některé stanovené cíle nebyly doposud podpořeny, např. aktivity 
vybavující pozemní komunikace telematickými zařízeními. Řídicí orgán si tento problém 
uvědomuje, podle předběžné analýzy očekává plnění indikátoru sledující tuto aktivitu pouze na 35 %, 
což znamená významné nenaplnění stanovených cílů. Některé aktivity této prioritní osy přesahují 
stanovené cíle (výstavba nových dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy). OP D u těchto aktivit 
předpokládá, při realizaci všech projektů schválených na národní úrovni, mírné přeplnění dosažených 
hodnot, odpovídající současnému přezávazkování. 
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Třetí prioritní osa podporující výstavbu železniční sítě mimo TEN-T vykazuje nižší míru finančních 
prostředků vázaných Rozhodnutím/ Smlouvou, a to na úrovni 34,4 % finanční alokace osy. Tomu také 
odpovídá tempo plnění stanovených cílů. U této prioritní osy můžeme říct, že věcné plnění cílů 
odpovídá finančnímu čerpání. Aktivitou, u které se daří naplňovat cíle o něco rychleji, než je 
finanční čerpání, je podpora elektrizovaných železničních tratí.  
 
Prioritní osa čtyři operačního programu Doprava je zaměřena na modernizaci silnic I. třídy mimo 
TEN-T. Stejně jako u druhé prioritní osy i zde finanční alokace vázaná Rozhodnutím/ Smlouvou 
překračuje celkovou finanční alokaci osy, a to o 9,0 %. S výjimkou aktivit podporujících vybavení 
pozemních komunikací telematickými zařízeními a rekonstrukci silnic I. třídy mimo TEN-T je většina 
stanovených cílů prioritní osy již naplněna. Vzhledem k vyčerpané finanční alokaci spatřujeme riziko 
v nenaplnění cílových hodnot v rámci aktivit zaměřených na pořízení telematických zařízení 
a rekonstrukci silnic I. třídy mimo TEN-T, u nichž dosud nejsou plněny stanovené cíle. 
 
Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hlavním městě Praze jsou 
aktivitou páté prioritní osy. V této ose zaznamenáváme jen velmi nízké procento finančního závazku, 
pouze 6,9 % celkové finanční alokace osy. Zatím nebyl schválen projekt na výstavbu pražského 
metra, avšak tento projekt (prodloužení linky A) je nyní ve schvalovacím procesu a jeho schválení je 
ze strany ŘO předpokládáno. Po schválení a realizaci tohoto projektu by měly být cílové hodnoty 
indikátorů této aktivity naplněny. Přes velmi nízkou finanční alokaci schválených projektů se však 
daří nadprůměrně vybavovat silnice v Praze telematickými zařízeními a lze tedy očekávat 
přeplnění stanovených cílů. 
 

Prioritní osa 6 OP D podporuje multimodální nákladní přepravu a rozvoj vnitrozemské vodní 
dopravy. V projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je zazávazkováno přes 100 % 
celkové finanční alokace prioritní osy. Většina podporovaných aktivit však za finančním čerpáním 
silně zaostává. Velmi nízké hodnoty indikátorů zaznamenáváme především v aktivitách zaměřených 
na pořízení nebo modernizaci dopravních prostředků kombinované dopravy, modernizaci říčních 
plavidel a také v rekonstrukci či pořízení vleček. Podle vyjádření řídicího orgánu byly cílové hodnoty 
u aktivit na podporu pořízení vleček a modernizovaných dopravních prostředků v rámci procesu 
schvalování programového dokumentu OPD příliš nadhodnocené. Oproti jednotkovým nákladům dle 
příslušných programových dokumentací ISPROFIN, neodpovídaly finančním možnostem v rámci osy. 
Naopak silně přezávazkování je u aktivit zaměřujících se na úpravu vodních cest. Věcné plnění 
prioritní osy 6 je nevyvážené a vzhledem k finančnímu čerpání může být ohroženo naplnění 
stanovených cílů. ŘO si uvědomuje toto riziko a v roce 2010 vyhlašoval výzvy zaměřené 
na problémové oblasti. 
 
Prioritní osa sedm – Technická pomoc – má v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 
Smlouvou vázány prostředky ve výši 59,0 % celkové finanční alokace. V rámci programového 
dokumentu nejsou však stanoveny takové indikátory, aby bylo možné zhodnotit věcné plnění této 
prioritní osy. 
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Závěr: 
Aktivity zaměřené na výstavbu a modernizaci železničních sítí v České republice můžeme 
hodnotit jako vyrovnané, věcné plnění odpovídá finančnímu čerpání a naplnění stanovených cílů lze 
očekávat za předpokladu, že realizace projektů a výzev bude pokračovat stávajícím tempem.  
 
Riziko spatřujeme v nenaplnění stanovených cílů u oblastí zaměřených na vybavení silničních 
tahů telematickými zařízeními a také na výstavbu metra v Praze. V druhém případě je 
ve schvalovacím procesu evidován projekt, který by měl v případě realizace zaručit bezproblémové 
naplnění cílů a vyčerpání finančních prostředků osy. Jako další riziková aktivita je spatřována 
podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, kde je 
zazávazkováno přes 100 % finančních prostředků, a přesto jsou některé aktivity podpořeny velmi 
minimálně. Především jde o pořízení a modernizace prostředků kombinované dopravy 
a modernizace říčních plavidel. Řídicí orgán počítá s možnými komplikacemi naplňování cílů 
v těchto oblastech a snaží se rizikové aktivity podporovat prostřednictvím zacílení vyhlašovaných 
výzev. Naopak silně přezávazkované jsou aktivity zaměřené na úpravu vodních toků. 
 
Čerpání Technické pomoci nelze z věcného hlediska hodnotit. Osa nemá závazné indikátory, 
které by odrážely cíle osy. 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Operační program Životní prostředí je druhým nejobjemnějším programem z hlediska alokovaných 
finančních prostředků z fondů EU v rámci programového období 2007–2013. OP Životní prostředí 
je financován z ERDF a FS. Program se zaměřuje na zlepšení kvality ŽP v ČR. Podporovány jsou 
zejména projekty v oblasti zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zlepšování kvality ovzduší 
a snižování emisí v ovzduší, zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie při výrobě elektřiny a tepla, 
zkvalitnění nakládání s odpady, odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového 
znečištění, zpomalení či zastavení poklesu biodiverzity, zajištění ekologické stability krajiny stejně 
jako projekty pro rozvoj infrastruktury environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. 
Z územního hlediska jsou intervence OP ŽP v rámci 1. – 4. prioritní osy zaměřeny na celé území ČR, 
zbylé oblasti na území ČR mimo hl. m. Prahu. 
 
Tab. 3- Struktura OP Životní prostředí 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 40,4 
2  Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 12,9 
3  Udržitelné využívání zdrojů energie 13,7 
4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 15,8 
5 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 1,2 
6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 12,2 
7 Rozvoj infrastruktury pro enviromentální vzdělávání, poradenství a osvětu 0,9 
8 Technická pomoc 2,9 

Realizace OP Životní prostředí 
Od počátku realizace OP Životní prostředí bylo k 3. listopadu 2010 zaregistrováno 9 426 žádostí 
o finančním požadavku cca 170,6 mld. Kč. Schváleno řídicím orgánem bylo doposud 5 155 projektů 
o finančním požadavku 77,4 mld. Kč1. Z vybraných projektů bylo u 2 331 vydáno Rozhodnutí/ 
podepsána Smlouva o poskytnutí dotace v hodnotě cca 20,1 mld. Kč. Objem proplacených finančních 
prostředků dosahuje cca 14,4 mld. Kč, to představuje 10,1  % z alokace na období 2007–2013. 
Certifikované výdaje dosahují cca 8 mld. Kč, což činí 5,6 % z alokace na operační program na období 
2007–2013. 
 

                                                   
1 Údaj odráží jak projekty s podepsanou Smlouvou resp. Rozhodnutím o poskytnutí dotace, tak projekty s vydaným Registračním listem bez podepsané Smlouvy resp. Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace. Data za registrační listy dočasně poskytuje ŘO. 
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Tab. 4 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Životní prostředí (EU a národní zdroje) 
  

Celková alokace podpory 
2007–2013 

Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 
Smlouvou 

- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 57 703,8 6 564,7 11,4 
2 18 377,4 187,0 1,0 
3 19 733,5 5 256,5 26,6 
4 22 622,7 3 856,8 17,0 
5 1 756,1 193,8 11,0 
6 17 636,3 3 267,5 18,7 
7 1 233,5 131,6 10,7 
8 4 164,8 642,9 15,4 

OP ŽP 143 028,2 20 100,2 14,1 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 

 

Graf 5 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP ŽP 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Technické řešení agregace je na úrovni datových položek „závazek“, který vstupuje do analýzy jako 
hlavní ukazatel, nastaveno jako automatické sčítání cílových hodnot jednotlivých projektů s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou. Prezentované výsledky věcného monitoringu za OP ŽP jsou 
v souladu s vykazovanými finančními údaji uváděnými v MMZ ze strany NOK-MMR. Tedy stejně 
jako v případě MMZ jsou hodnoceny pouze projekty s podepsanou Smlouvou tzn. do analýzy nejsou 
zahrnuta data z projektů s vydaným Registračním listem.  
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Prioritní osa 1 OP ŽP se zaměřuje na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika 
povodní. Projekty s podepsanou Smlouvou mají finanční závazek 11,4 % celkové alokace osy. 
Nízkému finančnímu čerpání také odpovídají nízké hodnoty závazků indikátorů, které sledují 
jednotlivé aktivity. Výjimkou jsou aktivity směřující k výstavbě nových a rekonstrukci stávajících 
kanalizačních řadů. Zde již nyní evidujeme mnohonásobné překročení stanovených cílů. 
Na druhé straně však nebyl v OP ŽP v rámci této prioritní osy podpořen žádný projekt zaměřený 
na rekonstrukci nebo výstavbu nových úpraven pitné vody. 
 
Druhá prioritní osa OP ŽP je zaměřená na aktivity podporující zlepšování kvality ovzduší a snižování 
emisí. Finanční prostředky vázané Smlouvou se pohybují jen na 1,0 % celkové alokace osy, tomu 
odpovídá i nízký počet schválených projektů zaměřených na zvýšení kvality ovzduší. Řídicí orgán si 
riziko spojené s nedostatečným čerpáním finančních prostředků v rámci druhé prioritní osy 
uvědomuje. Probíhá zde vyhlašování nových kontinuálních výzev, momentálně je otevřena výzva 
v Moravskoslezském kraji a druhá na zbylou část ČR. Tato prioritní osa nemá stanovené závazné 
projektové indikátory, a proto nelze jednoznačně zhodnotit věcné naplňování cílů. Pokud se 
zaměříme na dosažené hodnoty statistických ukazatelů, je zde vidět pozitivní vliv na kvalitu ovzduší. 
Je nutné nezapomínat i na fakt, že Operační program Životní prostředí není jediným elementem, který 
působí na zvyšování kvality ovzduší v ČR. Z toho důvodu řídicí orgán také vede jednání s velkými 
podniky jako hlavními znečišťovateli ovzduší a pro vyhodnocení problematiky této prioritní osy také 
zpracoval evaluační studii. 
 
Prioritní osa tři podporuje udržitelné využívání zdrojů energie, v projektech vázaných Smlouvou je 
alokováno 26,6 % finančních prostředků. Pozitivní vývoj zaznamenáváme u aktivit podporujících 
snižování spotřeby energie. Naopak zaostávají aktivity směřující ke zvýšení kapacit na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů. V této prioritní ose je stále dostatek finančních prostředků, aby 
mohly být stanovené cíle naplněny. 
 
Čtvrtá prioritní osa OP ŽP podporuje zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží. V rámci projektů s podepsanou Smlouvou je alokováno 17,0 % finančních 
prostředků prioritní osy. Aktivity směřující ke zkvalitnění nakládání s odpady jsou těžko 
hodnotitelné a to z důvodu, že v programovém dokumentu jsou zvoleny pro jejich sledování 
pouze statistické indikátory. Hodnoty těchto indikátorů nejen, že mají většinou několikaleté 
zpoždění, ale také je ovlivňují i další faktory. Z dostupných hodnot statistických indikátorů můžeme 
odvodit, že oproti výchozímu stavu se odpady více recyklují, ale také se zvyšuje produkce 
komunálního odpadu a snižuje se jeho využití. Analýza této problematiky ze strany ŘO prokázala, že 
realizací projektů v této aktivitě dochází aspoň ke zpomalování nárůstu produkce směsného 
komunálního odpadu. Pozitivně můžeme hodnotit aktivity směřující k odstraňování starých 
ekologických zátěží, které přes velmi malé finanční zazávazkování osy téměř dosahují cílových 
hodnot. 
 
Pátá prioritní osa je zaměřená na omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 
s alokací odpovídající 11,0 % celkových finančních prostředků. Na této prioritní ose je 
v programovém dokumentu vůči EK závazně nadefinovány pouze dva indikátory. Jedním z nich je 
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indikátor sledující počet projektů. Pro hodnocení věcného pokroku je zcela nevhodný, a proto 
nemůžeme naplňování cílů této prioritní osy zhodnotit. Druhým indikátorem je indikátor sledující 
počet vybudovaných nebo zrekonstruovaných BAT nebo REACH center. Nejsou však zatím 
zaznamenány žádné projekty, naplňující tento indikátor. Jak finanční, tak i věcné plnění páté 
prioritní osy lze hodnotit jako velmi pomalé. 
 
Zlepšení stavu přírody a krajiny je cílem šesté prioritní osy OP ŽP. V projektech s podepsanou 
Smlouvou je vázáno 18,7 % celkové finanční alokace osy. Věcné plnění stanovených cílů předchází 
finančnímu čerpání. Zvláště u aktivit zaměřených na obnovu stabilního vodního režimu krajiny 
a prvků ekologické stability jsou závazky příjemců několika tisíckrát vyšší než stanovené cíle. Také 
aktivity směřující k revitalizaci území několikanásobně převyšují cílové hodnoty. Tento stav je řídicím 
orgánem odůvodňován nepřesným expertním odhadem při plánování cílových hodnot šesté prioritní 
osy. 
 
Sedmá prioritní osa je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství 
a osvětu. Velmi nízký finanční závazek (10,7 % z celkové alokace osy) se odráží také v nízkém 
naplnění indikátorů této prioritní osy, a proto lze říci, že věcné a finanční čerpání je v souladu. 
 
Osmá prioritní osa, technická pomoc, eviduje v projektech s podepsanou Smlouvou 15,4 % finančních 
prostředků osy. Tato osa neobsahuje relevantní indikátory, které by odrážely podporované 
aktivity. Hodnotit lze pouze počet projektů a celkové finanční výdaje na tyto projekty. Proto není 
možné provést analýzu věcného pokroku v rámci této prioritní osy. 
 
Závěr: 
Pro Operační program Životní prostředí je typická nízká míra finančních prostředků vázaných 
v projektech s podepsanou Smlouvou, přesto mnohé indikátory přesahují stanovené cíle. 
Přesahování plánovaných hodnot nemusí být v každém případě považováno za negativní jev. Je nutno 
případ od případu posoudit, zda situace nastala nepřesným odhadem cílových hodnot v procesu 
plánování, nebo zda již došlo k dostatečnému naplnění dané aktivity a cílů a je vhodnější zbylé 
finanční prostředky přealokovat na podporu jiných aktivit v rámci OP Životní prostředí. 
 
Skutečností, na kterou je nutno upozornit a která se v rámci hodnocení věcného pokroku OP ŽP 
opakuje, je časté nastavení nerelevantních indikátorů. Prvním problémem je, že v rámci jednotlivých 
os je nastaveno malé množství indikátorů závazných EK (na prioritní ose sledující Omezování 
průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik jsou to např. pouze dva indikátory). 
Druhým problémem je, že je volen nevyhovující typ indikátoru – statistický indikátor či indikátor 
počet projektů. Statistický indikátor nemá závazek, dosažené hodnoty mají několikaleté časové 
zpoždění a především projekty OP ŽP nejsou zdaleka jediným faktorem ovlivňujícím tyto hodnoty. 
Indikátorem, kterým nelze hodnotit realizaci dané aktivity, je pak indikátor sledující počet projektů. 
Tyto indikátory, často využívané jednotlivými OP, nemají dostatečnou vypovídací schopnost, přestože 
je pracovní dokument Evropské komise (WD No. 2) definuje. 
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Přes všechny výše zmíněné technické problémy lze zhodnotit, že u většiny aktivit jednotlivých os 
OP ŽP věcné plnění stanovených cílů předchází nebo je v souladu s finančním čerpáním. Zvláště 
v aktivitě zaměřené na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní se 
vyskytují aktivity, které zaostávají. Vzhledem k velmi nízkým finančním prostředkům, které jsou 
vázané v hodnocených projektech, nelze tomuto zpoždění zatím přidávat velkou váhu.  
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

OP Podnikání a inovace je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a podnikání, 
včetně malého a středního podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů a měst pro investory, 
na podporu inovací, urychlené zavádění výsledků výzkumu a vývoje do výrobní sféry, 
na komercializaci výsledků výzkumu a vývoje, na podporu podnikatelského ducha a růstu 
hospodářství založeného na znalostech pomocí kapacit pro zavádění nových technologií 
a inovovaných výrobků, včetně nových informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb. 
 
Tab. 5 - OP Podnikání a inovace 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Vznik firem 0,4 
2 Rozvoj firem 25,7 
3  Efektivní energie 11,7 
4 Inovace 25,8 
5 Prostředí pro podnikání a inovace 30,2 
6  Služby pro rozvoj podnikání 3,3 
7  Technická pomoc 2,9 

Realizace OP Podnikání a inovace 
V OP Podnikání a inovace bylo k 3. listopadu 2010 podáno 8 589 plných žádostí2 o dotace a převody 
do úvěrového a záručního fondu v celkové hodnotě cca 88,3 mld. Kč. Řídicí orgán vydal 4 580 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. provedl vklady do záručního a úvěrového fondu, ve výši 
cca 42,7 mld. Kč, což představuje 48,3 % alokace. Z toho proplacené prostředky na účty příjemců, 
resp. Prostředky vložené do záručního a úvěrového fondu, dosahují cca 13,1 mld. Kč (14,9 %). Objem 
certifikovaných výdajů činí cca 6,3 mld. Kč, což je 7,1 % z alokace na operační program. 
 
Tab. 6 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Podnikání a inovace 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 390,2 389,9 99,9 
2 22 838,0 15 581,5 68,2 
3 10 309,1 5 443,4 52,8 
4 22 715,7 10 268,6 45,2 
5 26 630,2 8 456,5 31,8 
6 2 882,2 1 060,6 36,8 
7 2 596,3 1 482,9 57,1 

OP PI 88 361,7 42 683,4 48,3 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 

                                                   
2 Projektová žádost v OP Podnikání a inovace se podává elektronicky ve dvou stupních. První stupeň je tzv. registrační žádost, což je zjednodušená žádost o dotaci k ověření 

předběžné přijatelnosti žadatele a projektu. Pokud je registrační žádost schválena, podává se tzv. plná žádost, což je žádost o dotace obsahující podrobné údaje o žadateli a projektu. Jedná 

se o údaj, který vykazuje NOK-MMR. 
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Graf 6 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP PI 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 operačního programu Podnikání a inovace podporuje vznik nových firem. V této 
prioritní ose se prostředky alokované v rámci projektů s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 
Smlouvou rovnají téměř 100 % finanční alokace osy. V rámci oblasti podpory 1.1 jsou realizovány 
projekty na podporu začínajících malých a středních podniků a to prostřednictvím finančních nástrojů. 
Realizace finančních nástrojů má z metodického a legislativního hlediska některá specifika oproti 
běžným dotačním projektům. Za jednu operaci je v případě finančních nástrojů považován celý 
příslušný obrátkový fond a data finančního a věcného monitoringu z úrovně NOK jsou proto zaměřena 
na sledování prostředků poskytnutých OPPI do fondů, nikoliv jednotlivým podnikatelům. Těm byly 
dosud poskytnuty úvěry a záruky ve výši 18 % alokace. Vzhledem k povaze prioritní osy je z pozice 
NOK- MMR obtížné provádět detailní hodnocení výstupů a výsledků, a proto NOK-MMR doporučuje 
zhodnocení aktivity provést prostřednictvím evaluační studie, např. v rámci mid-term evaluace. 
 
V rámci aktivity zaměřené na založení nových firem a vytvoření nových pracovních míst je 
vzhledem k nasmlouvané finanční alokaci osy evidován nízký závazek cílových hodnot indikátorů. 
Podle vyjádření ŘO OP PI bude docházet k nárůstu zazávazkovaných hodnot indikátorů v návaznosti 
na uzavírání dalších záručních a úvěrových smluv (zatím uzavřeny smlouvy na zmíněných 18 % 
alokace). V rámci připravované revize operačního programu je dále plánováno navýšení alokace 
prioritní osy 1 v souvislosti s přidělením dodatečných finančních prostředků ze strany EU na základě 
čl. 17 Meziinstitucionální dohody a UV č. 817/2010. V rámci prioritní osy 1 půjde o více než 
trojnásobné navýšení stávajících alokace (o cca 53 mil. EUR). V návaznosti na finanční změny také se 
předpokládá úprava cílových hodnot indikátorů této prioritní osy. 
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Druhá prioritní osa podporuje rozvoj firem, v rámci které je evidováno 68,2 % nasmlouvaných 
finančních prostředků osy. Rovněž tato prioritní osa je zčásti realizována prostřednictvím finančních 
nástrojů, a to v oblasti podpory 2.1, pro kterou platí obdobné uspořádání finančního monitoringu 
(na úrovni jednotlivých obrátkových fondů) jako u výše zmíněné první osy. Z pohledu centrálního 
monitorování se však věcné plnění stanovených cílů jeví jako pomalejší oproti míře 
nasmlouvaných finančních prostředků. Dle vyjádření ŘO OP PI je však v případě finančních 
nástrojů oblasti podpory 2.1 podobně jako u prioritní osy 1 věcné plnění ovlivněno zvolenou 
metodikou při vykazování nasmlouvaných prostředků. Aktivity prioritní osy 2 jsou z celého OP PI 
nejvíce zaměřeny na tvorbu nových pracovních míst, bohužel závazky u indikátorů sledujících tyto 
aktivity nejsou dostupné. S ohledem na harmonogram předkládání zpráv o realizaci projektů, který je 
vázán na konec kalendářního roku, ŘO očekává skokový nárůst nově vytvořených pracovních míst 
v datech, která budou v monitorovacím systému k dispozici v prvním čtvrtletí roku 2011. ŘO se 
vyjádřil, že u všech podporovaných aktivit odpovídají dosažené výsledky současnému stavu čerpání a 
jsou v souladu s plánovaným vývojem. 
 
Prioritní osa 3 zaměřená na podporu efektivního využívání energie vykazuje finanční závazek projektů 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou na úrovni 52,8 % finanční alokace osy. Závazky 
příjemců u indikátorů sledující aktivity směřující k podpoře efektivního využívaní energií jsou 
v souladu s finančním čerpáním. Nižší míru schválených projektů zaznamenáváme u MSP, naopak 
velké množství projektů je realizováno ze strany velkých podniků, což je pravděpodobně ovlivněno 
nastavením indikátorů, u nichž je plánována revize. Dle vyjádření ŘO je však většina prostředků 
poskytována ve prospěch MSP. V této prioritní ose se také předpokládá navýšení finanční alokace 
o 13 % z dodatečných prostředků poskytnutých EU, což odpovídá 8,7% posílení zdrojů této osy (cca 
36 mil. EUR). V návaznosti na finanční změny se předpokládá také úprava cílových hodnot indikátorů 
této prioritní osy. 
 
Prioritní osa 4, která je zaměřena na podporu inovací, eviduje finanční závazek příjemců na 45,2 % 
celkové alokace prioritní osy. Vzhledem ke zvolené metodice hodnocení výstupových a výsledkových 
ukazatelů je obtížné v tuto chvíli hodnotit výsledky této osy. Dle vyjádření ŘO celkový počet dosud 
podpořených projektů zaměřených na implementaci inovací a zavádění podnikové infrastruktury 
pro VaV odpovídá finančnímu plnění. Zároveň lze říci, že bylo podáno více projektů velkými 
podniky, než se předpokládalo. Zhodnocení aktivity bude provedeno na základě existujících 
podílových ukazatelů sledujících podíly tržby z inovovaných produktů na celkových tržbách 
u podpořených firem.  
 
Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace má finanční závazek 31,8 % alokace osy. Vyšší 
tempo naplňování cílů oproti finančnímu čerpání spatřujeme v aktivitách vedoucích k vytváření 
kapacit pro vzdělávací aktivity v rámci MSP a směřující k investiční přípravě podnikatelských ploch 
a objektů. Dle vyjádření ŘO lze konstatovat, že věcné plnění prioritní osy 5 OP PI odpovídá 
očekáváním a je v souladu s finančním čerpáním. 
 
Prioritní osa 6 je určena k podpoře služeb pro rozvoj podnikání. Finanční prostředky v projektech 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou odpovídají 36,8 % celkové alokace osy. Věcné 
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plnění stanovených cílů odpovídá finančnímu čerpání. NOK-MMR identifikoval riziko 
nedostatečného naplňování aktivit zaměřených na inovační poradenství. Dle vyjádření ŘO na tuto 
aktivitu probíhá výzva.  
 
V rámci prioritní osy Technická pomoc OP PI nejsou ze strany ŘO dodány závazky indikátorů. 
Finanční prostředky vázané Rozhodnutím/ Smlouvou jsou na úrovni 57,1 % finanční alokace prioritní 
osy. Z dosažených hodnot však vyplývá, že podporované aktivity, především vytváření studií a zpráv, 
se poměrně rychle realizují, a proto ŘO poskytl vyjádření, že plnění stanovených cílů odpovídá 
finančnímu čerpání. 
 
Dle vyjádření ŘO OP PI je u většiny aktivit prioritních os OP PI věcné plnění stanovených cílů 
v souladu s finančním čerpáním. 
 
Závěr: 
NOK-MMR se na základě dostupných informací domnívá, že v rámci některých aktivit zaostává věcné 
plnění za finančním čerpáním.  
 
U aktivit týkajících se finančních nástrojů (PO 1 „Vznik firem“ a PO 2 „Rozvoj firem“), kde věcné 
plnění zatím zaostává, je třeba vzít v úvahu, že zvolená metodika hodnocení věcného pokroku 
porovnává celou alokaci programů používajících finanční nástroje s věcným plněním pouze již 
poskytnutých záruk a úvěrů. Z tohoto metodického důvodu je následně evidován nízký závazek 
cílových hodnot vzhledem k nasmlouvané finanční alokaci os. V návaznosti na uzavírání dalších 
úvěrových a záručních smluv tak bude průběžně docházet k nárůstu zazávazkovaných hodnot 
indikátorů směrem k naplnění cílových hodnot stanovených pro rok 2015., 

 
Současně bylo identifikováno riziko nedostatečného naplňování aktivit zaměřených na inovační 
poradenství v rámci šesté osy. Na tuto aktivitu probíhá výzva a i zde lze očekávat zlepšení situace. 

 
NOK-MMR doporučuje provádět pravidelná hodnocení věcného pokroku a cíleně se zaměřit 
na problematické oblasti, kde vůči finančnímu čerpání nedochází k dostatečnému naplňování 
stanovených cílů. V návaznosti na chystanou změnu alokace prioritních os OPPI zaměřených 
na podporu vzniku nových firem a efektivní využívání energie, která souvisí s přidělením dodatečných 
finančních prostředků pro OPPI na základě čl. 17 Meziinstitucionální dohody a UV č. 817/2010, 
NOK-MMR doporučuje úpravu cílových hodnot příslušných indikátorů. 
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tento OP je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti ČR na světových trzích prostřednictvím 
neustálého zdokonalování podmínek pro existenci a působení výzkumných, vývojových 
a proinovačních center a vysokých škol. Program se zasazuje o podporu přenosu výsledků vědy 
a výzkumu do praxe, průmyslu a na trh. OP Výzkum a vývoj pro inovace je financován z ERDF.  
V rámci podpory synergických efektů jsou bonifikovány projekty OP Podnikání a inovace s vazbou 
na projekty OP Výzkum a vývoj pro inovace v tematických oblastech: Podpora zakládání nových 
inovačních firem, Podpora rozvoje kapacit VaV, Spolupráce podniků s vědeckovýzkumnou sférou, 
Transfer znalosti a technologií a Realizace inovačních projektů podniků. 
Z územního hlediska jsou intervence OP Výzkum a vývoj pro inovace zaměřeny na podporu regionů 
ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města Prahy). 
 
Tab. 7 - Struktura OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Evropská centra excelence 33,1 
2  Regionální VaV centra 33,1 
3  Komercializace a popularizace VaV 10,3 

4  
Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a 
s přímým dopadem na nárůst lidských zdrojů pro výzkumné a vývojové 
aktivity 

20,0 

5  Technická pomoc 3,3 

Realizace OP Výzkum a vývoj pro inovace 
V OP Výzkum a vývoj pro inovace bylo k 3. listopadu 2010 podáno 197 žádostí v celkové hodnotě 
cca 98  mld. Kč. Řídicí orgán doposud vydal 31 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 
cca 11,6 mld. Kč (19,3 %), proplacené prostředky na účty příjemců dosahují cca 1,3  mld. Kč (2,2 %). 
Certifikované výdaje dosahují cca 6,3 mil. Kč.  
 
Tab. 8 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Výzkum a vývoj pro inovace (EU a 
národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 19 860,3 238,3 1,2 
2 19 860,6 9 537,5 48,0 
3 6 180,1 0,0 0,0 
4 12 000,2 991,5 8,3 
5 2 100,0 784,1 37,3 

OP VaVpI 60 001,2 11 551,5 19,3 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 7 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP VaVpI 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Prioritní osa 1 OP VaVpI je zaměřená na budování a modernizaci evropských center excelence. V této 
prioritní ose je evidován velmi nízký finanční závazek (1,2 % z celkové alokace osy), čemuž také 
odpovídá plnění stanovených věcných cílů. V rámci první prioritní osy jsou předkládány především 
velké projekty, které čekají na schválení ze strany EK. K 1. 10. 2010 bylo vydáno první Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace, čímž se začala plnit data jak finančního, tak i věcného monitoringu. Informace 
však zatím nejsou dostatečné na zhodnocení plnění cílů celé prioritní osy. 
 
Prioritní osa 2 je zaměřená na regionální VaV centra. Nasmlouváno je 48,0 % celkové alokace této 
prioritní osy. V porovnání s tímto finančním závazkem je věcné plnění stanovených cílů rychlejší. 
Většina aktivit této prioritní osy již nyní plní plánované hodnoty indikátorů na více než 95 %. 
Některé aktivity dokonce významně překračují plánované cíle. Konkrétně se jedná o aktivity zaměřené 
na spolupráci aplikační sféry s regionálními VaV centry a již nyní lze předpokládat, že vybudovanou 
infrastrukturu bude využívat nejméně 4x více studentů všech stupňů než bylo plánováno. Lze tedy 
předpokládat významné překročení cílových hodnot indikátorů téměř u všech podporovaných aktivit. 
Řídicí orgán z tohoto důvodu výhledově uvažuje o revizi cílových hodnot v programovém dokumentu. 
Jedinou aktivitou, kde je momentálně registrováno podprůměrné plnění, je vytváření nových 
pracovních míst ve VaV pro ženy. V případě indikátoru sledující tuto aktivitu se jedná o indikátor pro 
příjemce OP VaVpI nezávazný na úrovni projektů (není stanovena závazná cílová hodnota v příloze 
Rozhodnutí). Rizika nenaplnění tedy budou známa až z dosažených hodnot indikátoru. 
 
V rámci prioritní osy 3 OP VaVpI zaměřené na Komercializaci a popularizaci VaV zatím není 
evidován žádný projekt s vydaným Rozhodnutím. Doposud byly hodnoceny projektové žádosti 
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ve dvou vyhlášených výzvách. V rámci první výzvy zaměřené na pořízení informační infrastruktury 
pro VaV panel odborných hodnotitelů doporučil tři z pěti předložených projektových žádostí 
k financování. Řídicí orgán toto stanovisko potvrdil v září 2010. V tuto chvíli probíhá fáze negociací 
s úspěšnými projekty, dle vyjádření ŘO lze očekávat uzavření smluv s příjemci začátkem roku 2011. 
 
Ve výzvě zaměřené na popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky bylo předloženo 32 
projektových žádostí. Panel odborných hodnotitelů doporučil k financování 21 projektů, alokace 
na výzvu 1.3 (tj. 2,2 mld. Kč) však pokrývá pouze  celkové způsobilé výdaje 8 projektů. Z toho 
důvodu panel odborných hodnotitelů navrhl navýšit alokaci na tuto výzvu. Výběrová komise - Řídicí 
orgán doporučil pokrytí financování 8 projektů a ostatní projekty byly zařazeny do zásobníku 
projektových žádostí. Negociační vyjednávání budou probíhat na začátku roku 2011, dle vyjádření ŘO 
lze očekávat uzavření smluv s příjemci v květnu až červnu 2011. 
 
Podobně jako u prioritní osy 1, také u prioritní osy 4, zaměřené na budování infrastruktury pro výuku 
na vysokých školách spojených s výzkumem, byl zaznamenán pouze jeden projekt s vydaným 
Rozhodnutím k 1. 9. 2010. V rámci osy je zazávazkováno 8,3 % celkové finanční alokace osy. 
Nízkému finančnímu závazku také odpovídá nízké plnění cílů této osy. S výjimkou aktivity zaměřené 
na rekonstrukci, rozšíření a budování nových kapacit, kde je při nízkém finančním závazku 
dosahováno přes 40 % cílů. V případě indikátoru sledující tuto aktivitu uvažuje řídicí orgán o revizi 
cílové hodnoty. 
 
V rámci prioritní osy Technická pomoc je zazávazkováno 37,3 % finanční alokace prioritní osy. 
Věcné plnění cílů této osy předchází finančnímu čerpání u všech aktivit. 
 
Závěr: 
V rámci OP VaVpI lze zatím hodnotit věcný pokrok pouze u aktivit podporující regionální VaV centra 
a technickou pomoc, neboť se jedná o jediné oblasti, kde byly s příjemci uzavřeny smlouvy a dochází 
k realizaci projektů. Tyto aktivity plní rychleji stanovené věcné cíle, než postupuje finanční 
čerpání. V posledních dvou měsících sice došlo k pokroku v aktivitách zaměřených na centra 
excelence a popularizaci, propagaci a medializaci vědy a techniky, byla vydána Rozhodnutí k prvním 
dvěma projektům, avšak celková zazávazkovaná alokace je příliš nízká na to, aby hodnocení věcného 
pokroku mělo dostatečnou vypovídací schopnost. V aktivitě zaměřené na Komercializaci 
a popularizaci VaV není zatím registrovaný žádný projekt s vydaným Rozhodnutím, a proto jsou jak 
finanční, tak i věcné závazky nulové. Dle vyjádření ŘO lze očekávat uzavření smluv začátkem roku 
2011. 
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu celoživotního učení, zlepšování 
kvality vzdělávání jak na úrovni základních a středních škol, tak na vysokých školách a univerzitách. 
Svou kvalifikaci si s pomocí finanční podpory tohoto OP mohou zvyšovat také pedagogové a vědečtí 
pracovníci. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je financován z ESF. 
Z územního hlediska jsou intervence OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost zaměřeny především 
na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé území ČR vyjma hlavního města 
Prahy). U vybraných oblastí intervence se podpora týkají i území hlavního města Prahy (především 
prioritní osa 4). 
 
Tab. 9 - Struktura Integrovaného operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy/oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Počáteční vzdělávání 33,5 
2  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 34,3 
3 Další vzdělávání 15,8 
4  Systémový rámec celoživotního učení 12,4 
5 Technická pomoc 4,0 

Realizace OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 
V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo k 3. listopadu 2010 podáno 3 876 žádostí 
na individuální projekty v celkové hodnotě cca 40,9 mld. Kč a 6 763 žádostí na grantové projekty 
v celkové hodnotě cca 32,1 mld. Kč. V OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou vydána 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši cca 11,3 mld. Kč na individuální projekty a cca 5,6 mld. Kč 
na grantové projekty. V tomto OP bylo doposud schváleno 52 globálních grantů ve výši 
cca 9,5 mld. Kč, ze kterých jsou financovány grantové projekty. Proplacené prostředky za IP a GG 
dosahují cca 7,7 mld. Kč. Objem certifikovaných výdajů činí cca 148,2 mil. Kč, což je 0,3 % z alokace 
na operační program na programové období 2001-2013. 
 
Tab. 10 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků IP a GP OP Vzdělání pro 
konkurenceschopnost (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 17 742,1 8 154,2 46,0 

2 18 155,0 4 152,4 22,9 

3 8 400,1 861,3 10,3 

4 6 580,1 2791,0 42,4 

5 2 119,3 892,3 42,1 

OP VK 52 996,6 16 851,1 31,8 

Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 8 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP VK 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Indikátorová soustava operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ve srovnání 
s ostatními OP velice rozsáhlá a složitá. Tento fakt je způsoben složitou strukturou podporovaných 
osob, která je v rámci monitorovacích zpráv dle Přílohy 23 nařízení EK 1828/2006 povinně sledována 
u programů financovaných ESF. Detailní sledování podpořených osob je vyžadováno nejen 
dle pohlaví a věku, ale i vzdělání, znevýhodnění a postavení na trhu práce. Vzhledem k zaměření 
programu se může zdát sledování účastníku dle postavení na trhu práce jako nerelevantní, ale přesto je 
ze strany EK vyžadováno. Právě kvůli již zmíněným povinným ukazatelům přílohy 23 obsahuje 
indikátorová soustava 145 ukazatelů, z nichž pouze 15 nakonec vstupuje do provedené analýzy. 
 
V rámci přílohy je uveden aktuální stav naplňování stanovených cílů operačního programu Vzdělání 
pro konkurenceschopnost, které byly nadefinovány v programovém dokumentu. Výše uvedený graf 
zohledňuje naplňování pouze vybraných ukazatelů, které byly dle metodiky do analýzy zahrnuty. 
 
Prioritní osa 1 zaměřená na počáteční vzdělávání eviduje 46% zazávazkování finanční alokace. 
Hodnotit lze pouze dvě aktivity. Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů, u této aktivity 
zaznamenáváme silné přezávazkování. Naopak závazek příjemců u počtu úspěšně podpořených osob 
je nižší než závazek finanční. 
 
V rámci prioritní osy 2 tematicky se zabývající Terciárním vzděláváním, výzkumem a vývojem byly 
nasmlouvány finanční prostředky ve výši 22,9 % celkové finanční alokace na období 2007-2013. 
V rámci hodnocení prioritní osy 2 lze konstatovat, že všechny hodnocené aktivity vykazují silné 
přezávazkování. 
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V prioritní ose 3, která je zaměřená na další vzdělávání, lze stejně jako u prioritní osy 1 hodnotit pouze 
dvě aktivity. Stejné jako u 1 prioritní osy jsou i výsledky hodnocení této prioritní osy. I zde evidujeme 
přezávazkování u aktivity zaměřené na vytváření a inovace produktů a velmi nízké plnění v případě 
aktivity směřující k naplnění indikátoru Počet úspěšně podpořených osob. 
 
Na prioritní ose 4 je v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou evidováno 42,4 % 
celkové alokace této osy. Tato prioritní osa je zaměřena na vytváření systémového rámce 
celoživotního učení. V rámci analýzy je možné hodnotit aktivity týkající se určitého typu nově 
inovovaných/ vytvořených produktů.  Plnění věcných cílů této prioritní osy je rychlejší než finanční 
závazky, může tedy hrozit překročení cílových hodnot na konci programovacího období 
 
Prioritní osa 5 – technická pomoc – má finanční závazek 42,1 %. Plnění věcných cílů této prioritní osy 
lehce předchází finanční plnění. 
 
Na základě minimálních informací, které má ŘO z hlediska věcného plnění k dispozici je obtížné 
zajišťovat v této oblasti řízení implementace. Většinu dat lze využít až k hodnocení dosažených 
hodnot po ukončení realizovaných aktivit a porovnat je s aktuálním socioekonomickým stavem. 
 
Na základě statistických dat je možné provést hodnocení dopadových indikátorů. Dopadovými indikátory 
jsou v tomto případě makroekonomické veličiny, které OP VK svými aktivitami může do určité míry 
ovlivnit, avšak jiné externí faktory jsou zde zpravidla mnohem silnější. 
 
Závěr: 
Většina indikátorů u programů financovaných z ESF je obsahově zaměřena na sledování počtu 
podpořených osob v rámci realizovaných aktivit. Na základě stanovené metodiky je obtížné hodnotit 
věcný pokrok pouze s tímto typem dostupných informací. Přestože operační program dlouhodobě 
vykazuje pomalé tempo finančního čerpání, mnohé indikátory přesahují stanovené cíle. Jak 
vyplývá z výše uvedeného grafu, většina hodnocených ukazatelů, až na výjimky v aktivitách 
zaměřených na počáteční a další vzdělávání, je v současné chvíli přeplňována. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o indikátory počtu podpořených osob, nelze jednoznačně tvrdit, že přeplňování stanovených cílů 
je negativním jevem. 
 
Dalším identifikovaným problémem společným pro všechny programy financované ESF je chybějící 
nastavení cílových hodnot. Většina ukazatelů slouží pro potřeby monitoringu, ale není využitelná 
z hlediska řízení implementace, neboť data lze využít až k hodnocení dosažených hodnot 
po ukončení realizovaných aktivit a následnému srovnání s aktuálním socioekonomickým stavem. 
 
Při hodnocení naplňování indikátorů zaměřených na sledování aktivity další vzdělávání je nutno vzít 
v úvahu, že nastavení cílových hodnot vychází z předpokládané realizace projektového záměru 
Podpora individuálního vzdělávání občanů (PIVO). Vzhledem k rozhodnutí vedení MŠMT 
nerealizovat tento záměr byly zahájeny kroky pro projednání změny programového dokumentu 
OP VK spočívající v realokaci prostředků z této prioritní osy do prioritní osy zaměřené na počáteční 
vzdělávání. Návrh obsahuje i související úpravu monitorovacích indikátorů v těchto dvou osách. 
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Operační program z dlouhodobého hlediska vykazuje potíže při realizaci, což se odráží na nízkém 
stavu čerpání. Bude-li prokázáno, že program není schopen přidělené finanční prostředky vyčerpat, 
bude ze strany NOK-MMR navrženo odpovídající opatření, které povede k zamezení ztráty alokace. 
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OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti obyvatel 
ČR a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím školení, speciálních kurzů a vzdělávání. 
OP Lidské zdroje a zaměstnanost je financován z ESF. Z územního hlediska jsou intervence OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost zaměřeny na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence (celé 
území ČR vyjma hlavního města Prahy). U vybraných oblastí podpory se však intervence týkají i 
území hlavního města Prahy (prioritní osy 2, 4, 5 a 6). 
 
Tab. 11 - Struktura Integrovaného operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Adaptabilita 28,7 
2 Aktivní politika trhu práce 33,0 
3  Sociální integrace a rovné příležitosti 21,8 
4  Veřejná správa a veřejné služby 10,6 
5  Mezinárodní spolupráce 1,9 
6  Technická pomoc 4,0 

Realizace OP Lidské zdroje a zaměstnanost 
V OP Lidské zdroje a zaměstnanost bylo  k 3. listopadu 2010 podáno 619 žádostí o individuální 
projekty v celkové hodnotě cca 30,1 mld. Kč a 15 žádostí o globální granty ve výši cca 22 mld. Kč, 
v rámci GG bylo podáno 7 718 žádostí o grantové projekty v hodnotě cca 39 mld. Kč. V OP Lidské 
zdroje a zaměstnanost jsou vydána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši cca 21,2 mld. Kč 
na individuální projekty a 19,4 mld. Kč na globální granty, v rámci GG byly schváleny grantové 
projekty v hodnotě cca 7,1 mld. Kč. Proplacené prostředky za IP a GG dosahují cca 7,1 mld. Kč. 
Objem certifikovaných výdajů předložených EK činí cca 2,7 mld. Kč, což je 5,1 % z alokace na OP 
Lidské zdroje a zaměstnanost na období 2007-2013. 
 
Tab. 12 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Lidské zdroje a zaměstnanost (EU 
a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 15 239,8 7 927,7 52,3 

2 17 624,3 8 877,2 50,4 

3 11 592,1 5 122,5 44,2 

4 5 654,6 2 464,6 43,6 

5 1 011,8 252,9 25,0 

6 2 128,5 2 008,4 94,4 

OP LZZ 53 251,1 28 299,3 53,1 

Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 9 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP LZZ 

 
Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Přestože celá indikátorová soustava OP LZZ obsahuje 123 ukazatelů, jen na úrovni programu a 
prioritních os je sledován více než dvojnásobek monitorovacích ukazatelů, tzn. 265 indikátorů, což je 
způsobeno sledováním stejné sady ukazatelů prakticky na všech úrovních. Rozsah indikátorové 
soustavy OP LZZ je obdobně jako u ostatních programů financovaných ESF ovlivněn povinným 
sledováním podpořených osob dle Přílohy 23 Nařízení EK 1828/2006. 
 
U programů financovaných ESF je pro jejich specifické zaměření poměrně obtížné stanovovat cílové 
hodnoty ukazatelů. Z toho důvodu jsou v rámci projektových žádostí požadovány jen základní 
ukazatele, které je žadatel schopen závazně nadefinovat (např. 074100 Počet podpořených osob či 
074613 Počet úspěšných absolventů kurzů). Z důvodu chybějícího nastavení cílových hodnot bylo 
z původního počtu 265 indikátorů, které soustava OP LZZ obsahuje, do analýzy zahrnuto pouze 
několik málo indikátorů, které se opakují ve všech prioritních osách.  
 
V rámci přílohy je uveden aktuální stav naplňování stanovených cílů OP LZZ, které byly 
nadefinovány v programovém dokumentu. Výše uvedený graf zohledňuje naplňování pouze 
vybraných ukazatelů, které byly dle metodiky do analýzy zahrnuty. 
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Na úrovni indikátorů výstupů a výsledků je v rámci OP LZZ situace dobrá, pouze v rámci prioritní 
osy 3, která je zaměřena na sociální integraci a rovné příležitosti. ŘO si je vědom rizika nenaplnění 
indikátorů počtu nově vytvořených pracovních míst pro znevýhodněné skupiny (dělené na muže 
a ženy). Přestože je momentálně evidován finanční závazek na 15 % alokace v relevantní oblasti 
podpory 3.3, zmíněné indikátory jsou kryté závazky příjemců pouze ve výši 8,6 % resp. 5,4 %, což lze 
interpretovat tak, že projekty zatím generují zmíněná pracovní místa za vyšší náklady, než bylo 
předpokládáno. ŘO věnuje naplňování tohoto indikátoru soustavnou pozornost, řeší tento problém 
ve spolupráci se všemi relevantními subjekty implementační struktury a situaci opětovně vyhodnotí 
po schválení dalších projektů v plánovaných výzvách. 
 
Na základě minimálních informací, které má ŘO z hlediska věcného plnění k dispozici je obtížné 
zajišťovat v této oblasti řízení implementace. Většinu dat lze využít až k hodnocení dosažených 
hodnot po ukončení realizovaných aktivit a porovnat je s aktuálním socioekonomickým stavem. 
 
Na základě statistických dat bylo ze strany ŘO OP LZZ provedeno hodnocení dopadových indikátorů, 
kde řídící orgán definoval následující závěry: Dopadovými indikátory jsou v tomto případě 
makroekonomické veličiny, které OP LZZ svými aktivitami může do určité míry ovlivnit, avšak jiné 
externí faktory jsou zde zpravidla mnohem silnější. 
 
Některé z dopadových indikátorů vykazují znepokojující hodnoty s ohledem na cíle programu. Toto se 
týká především nízké míry zaměstnanosti žen, což vážně ohrožuje splnění globálního cíle OP LZZ. 
O kategorii méně závažná je pak situace v případě některých cílů v osách 2 a 3, zejména v případě 
nezaměstnanosti a dlouhodobé nezaměstnanosti skupin 15-24 let a 50+ a rovněž v oblasti relace mezd žen 
a mužů. Zde je nutné upozornit, že na rozdíl od vývoje ve většině zemí EU (zvláště EU-15) se míra 
zaměstnanosti žen v ČR v poslední dekádě vyvíjí negativním směrem. Zároveň je vhodné připomenout, 
že tento globální cíl OP LZZ navazuje na tzv. lisabonský cíl, ke kterému se ČR zavázala jako celek (60% 
míra zaměstnanosti žen do roku 2010) a který téměř jistě nebude splněn. Cíle v oblasti zaměstnanosti jsou 
obsaženy rovněž ve strategii „Evropa 2020“ (viz usnesení vlády č. 434 ze dne 7. června 2010, národní cíl 
65% míra zaměstnanosti žen do roku 2020) a v Národním programu reforem. ŘO se domnívá, že je třeba 
přeorientovat zaměření OP LZZ na podporu vyšší zaměstnanosti žen, a to napříč prioritními osami, 
nikoliv pouze v rámci oblasti podpory 3.4. Vzhledem k tomu, že zásadní obrat vývoje dopadových 
indikátorů je mimo praktické možnosti samotného OP LZZ, ŘO OP LZZ považuje za potřebné, aby tato 
problematika byla řešena na úrovni NSRR a aby s ohledem na výše uvedené mezinárodní závazky ČR 
došlo k vyššímu zacílení relevantních národních politik na tuto oblast. 
 
Závěr: 
Většina indikátorů u programů financovaných ESF je obsahově zaměřena na sledování počtu 
podpořených osob a počtu nově vytvořených/ inovovaných produktů v rámci realizovaných aktivit. 
Vzhledem k tomu, že OP LZZ využívá ve své soustavě pouze omezené množství ukazatelů je, obtížné 
hodnotit věcný pokrok. 
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Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, většina hodnocených ukazatelů - až na výjimky v rámci prioritní 
osy Adaptabilita a Sociální integrace a rovné příležitosti - je v současné chvíli přeplňována. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o indikátory počtu podpořených osob, nelze jednoznačně tvrdit, že přeplňování 
stanovených cílů je negativním jevem. 
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Finanční prostředky tohoto operačního programu jsou určeny k rozvoji veřejné správy, kultury, 
cestovního ruchu, informační společnosti, podpoře zaměstnanosti, péči o zdraví obyvatel, ke zlepšení 
bydlení a bezpečnosti obyvatelstva. Cílem Integrovaného OP je prostřednictvím zefektivnění 
fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života 
občanů. Integrovaný OP je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence IOP zaměřeny především na podporu regionů ČR zařazených 
do cíle Konvergence (celé území ČR kromě hlavního města Prahy). U vybraných oblastí podpory 
se intervence týkají i území hlavního města Prahy (prioritní osa 1, 4 a 6). 
 
Tab. 13 - Struktura Integrovaného operačního programu 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1 Modernizace veřejné správy 21,1 
2 Zavádění ICT ve veřejné správě 10,8 
3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 34,4 
4 Národní podpora cestovního ruchu 4,1 
5 Národní podpora územního rozvoje 26,6 
6 Technická pomoc 2,8 

Realizace Integrovaného OP 
V Integrovaném OP bylo k 3. listopadu 2010 podáno 7 305 žádostí v celkové výši cca 45,6 mld. Kč. 
Poskytovatelé dotace vydali 6 269 Rozhodnutí o poskytnutí dotace v hodnotě cca 21,4 mld. Kč, 
proplacené prostředky na účty příjemců činí cca 3,6 mld. Kč, to je 7,8 % z alokace Integrovaného OP. 
Objem certifikovaných výdajů dosahuje cca 1,4 mld. Kč, to je 3 % z alokace Integrovaného OP 
na období 2007-2013. 
 
Tab. 14 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Integrovaného OP (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 9 693,0 6 030,1 62,2 
2 4 950,4 452,1 9,1 
3 15 847,4 5 872,4 37,1 
4 1 890,3 763,7 40,4 
5 12 210,9 7 312,4 59,9 
6 1 334,0 934,1 70,0 

IOP 45 926,1 21 364,8 46,5 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 10 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách IOP 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
První prioritní osa Integrovaného operačního programu je zaměřená na modernizaci veřejné správy. 
V projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je alokováno 62,2 % celkového 
finančního objemu osy. Většina indikátorů mapujících aktivity této osy jsou v procentuálním 
vyjádření, která jsou obtížně využitelná pro hodnocení a řízení implementace. Ze zbylých 
indikátorů můžeme hodnotit, že příjemci přislíbili vybudovat 9 základních registrů veřejné správy, 
přičemž v programovém dokumentu se IOP zavázal vybudovat 4, v tomto případě věcné plnění 
stanovených cílů předchází finanční čerpání. Ani na úrovni oblasti podpory nejsou nadefinovány 
indikátory, které by více vypovídaly o věcném pokroku prioritní osy. 
 
Prioritní osa 2 je zaměřena na zavádění ICT v územní veřejné správě. V této ose je vázáno 
v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 9,1 % celkové finanční alokace osy. 
Stejně jako u předchozí prioritní osy i osa 2 disponuje velmi malým počtem indikátorů, které je 
možné hodnotit. Obdobně jako u předešlé osy nejsou zatím podpořeny aktivity směřující k budování 
elektronizovaných agend veřejné správy. Na tyto aktivity jsou vyhlášeny výzvy a projektové aktivity 
jsou v procesu hodnocení. Druhou aktivitou, kterou lze zhodnotit, je budování kontaktních míst 
veřejné správy (CzechPOINT). Přes velmi malý finanční závazek osy je dosahováno téměř 100 % 
plánované hodnoty indikátoru kontaktních míst veřejné správy, kde bylo realizováno velké množství 
finančně méně náročných projektů. Výzva na tuto aktivitu již byla ukončena a projekty zrealizovány, 
další výzva na podporu kontaktních míst veřejné správy (tzv. CzechPOINTů) již není plánována, 
závazek odpovídá stanovené cílové hodnotě a již se nebude navyšovat. Plnění této aktivity tedy 
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odpovídá stanoveným cílům. Na základě revize indikátorů prioritní osy byly doplněny tři nové 
indikátory s měrnou jednotkou počet. Při revizi Programového dokumentu IOP budou indikátory 
doplněny do programu a ŘO je bude oficiálně vykazovat. Výzvy na aktivity naplňující zmíněné 
indikátory jsou vyhlášené a projektové žádosti se nachází ve fázi hodnocení a výběru. 
 
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb je cílem třetí prioritní osy IOP. V projektech 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je vázáno 37,1 % finanční alokace osy. Na rozdíl 
od předešlých prioritních os tato osa obsahuje velký počet relevantních indikátorů. Příliš velký 
počet indikátorů ztěžuje věcné hodnocení naplňování cílů prioritní osy. Plnění stanovených cílů 
prioritní osy je nevyvážené. Některé podporované aktivity již nyní dosahují stanovených cílů, 
např. aktivity směřující k vytváření nových kapacit pro efektivní zajištění poskytování humanitární 
pomoci nebo aktivity na podporu zdraví. V rámci této prioritní osy také evidujeme velké množství 
aktivit, které zatím nebyly podpořeny, zejména v oblasti sociální integrace a bezpečnosti a prevence 
a řešení rizik. Plnění cílů odpovídá charakteru a vývoji prioritní osy, která se skládá ze 4 odlišných 
oblastí podpory v gesci 3 různých ministerstev. Výzvy na některé aktivity byly vyhlášeny později 
a projektové žádosti jsou ve fázi hodnocení a výběru. Oblasti podpory 3.1 a 3.3, zaměřené služby 
v oblasti sociální integrace a zaměstnanosti, jsou teprve na začátku realizace a je zde malý počet 
schválených projektových žádostí. Naopak oblast podpory 3.2 (služby v oblasti veřejného zdraví) je 
plněna velmi dobře a aktivity na podporu zdraví jsou proto naplňovány. V oblasti podpory 3.4 (služby 
v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik) jsou cíle naplněny již zrealizovanými projekty 
zaměřenými na humanitární pomoc a kontaktní a koordinační centra, naopak nejsou rozeběhnuty 
projekty pro složky IZS, na tyto projekty je však vyhlášena výzva k předkládání projektů a první 
projekty jsou v procesu hodnocení. 
 
Prioritní osa čtyři je zaměřena na podporu cestovního ruchu. V projektech s vydaným Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou je alokováno 40,4 % finančních prostředků prioritní osy. Věcné plnění 
stanovených cílů je nevyrovnané. Zatím nebyl zaveden informační a rezervační systém 
v cestovním ruchu, avšak projektová žádost na zavedení národního informačního a rezervačního 
systému je ve fázi hodnocení. Pomalejší vývoj zaznamenáváme také v aktivitách podporující 
propagační kampaně na produkty v oblasti cestovního ruchu. Na druhé straně evidujeme 
přezávazkování u indikátorů popisujících aktivity podporující zavádění standardů služeb 
cestovního ruchu, vytváření marketingových a statistických šetření, vytváření marketingových 
produktů pro cestovní ruch a také počet nově klasifikovaných a certifikovaných subjektů 
v oblasti cestovního ruchu je velmi vysoký. 
 
Pátá prioritní osa je zaměřena na podporu územního rozvoje. V projektech s vydaným Rozhodnutím/ 
podepsanou Smlouvou je alokováno 59,9 % finančních prostředků osy. Tato osa opět obsahuje vyšší 
počet hodnocených indikátorů. Plnění stanovených cílů páté prioritní osy je nevyrovnané. Nízké 
plnění zaznamenáváme v aktivitách zaměřených na revitalizaci území. V rámci oblasti podpory 
5.2, zlepšení prostředí v problémových sídlištích, podporující tuto aktivitu probíhá hodnocení a výběr 
předložených žádostí. První projekty jsou již realizovány a propláceny, podle vyjádření řídicího 
orgánu je zde velmi dobrý předpoklad rychlého dosažení uspokojivého stavu v naplňování indikátorů. 
Zatím nebylo vybudováno či zrekonstruováno žádné kulturní zařízení, v rámci oblasti podpory 
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5.1, národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, zaměřené na rekonstrukci kulturních 
památek jsou ve fázi hodnocení a výběru projektové žádosti, které mají plánované hodnoty celkem 
ve výši 80 % cílové hodnoty. Naopak silné přezávazkování evidujeme u aktivit podporujících 
pokrytí území obcí novým územním plánem či územně analytickými podklady obcí. Dále pak 
také v oblasti rekonstrukce nemovitých kulturních památek. 
 
Šestá prioritní osa, technická pomoc, má finanční závazek 70,0 % alokace osy. U všech aktivit šesté 
prioritní osy již nyní závazky příjemců překračují plánované hodnoty. V rámci této osy můžeme 
tedy očekávat vysoké překročení cílových hodnot na konci programového období. Nejvyšší závazky 
evidujeme u aktivit podporujících vytváření studií a zpráv. V březnu 2009 vydal ŘO nové metodické 
listy indikátorů Technické pomoci IOP které přinesly zásadní změny v definicích a popisech všech 
indikátorů technické pomoci, což v důsledku způsobilo výrazné překročení některých cílových hodnot 
indikátorů technické pomoci, které byly nastavené podle původních definic indikátorů. ŘO bude tento 
stav řešit úpravou cílových hodnot indikátorů při změně programové dokumentace. 
 
Závěr: 
Věcné plnění Integrovaného operačního programu vykazuje nerovnoměrné plnění. První dvě 
prioritní osy zaměřené na modernizaci veřejné správy a Zavádění ICT ve veřejné správě využívají 
velmi nízký počet relevantních indikátorů, a proto je nemožné naplňování jejich cílů objektivně 
zhodnotit. Do indikátorové soustavy pro druhou prioritní osu byly již doplněny tři relevantní 
projektové indikátory s měrnou jednotkou počet, pro první prioritní osu jsou připraveny 4 projektové 
indikátory, které jsou ve fázi schvalování NOK-MMR. 
 
Prioritní osy zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb, národní podporu cestovního 
ruchu a národní podporu územního rozvoje evidují velmi nerovnoměrné plnění cílů, což je také 
způsobeno charakterem operačního programu. Prioritní osy jsou tvořeny odlišnými oblastmi podpory, 
které gesčně spadají pod různé zprostředkující subjekty. Koordinace prioritních os ze strany řídicího 
orgánu je z tohoto důvodu velmi složitá. Zaznamenáváme zde jak aktivity s velmi vysokými závazky 
příjemců, tak i aktivity, které zatím byly podpořeny minimálně anebo vůbec. U poslední prioritní osy 
očekáváme silné překročení cílových hodnot na konci programového období. 
 
Vzhledem k velké rozmanitosti oblastí intervence u prioritních os zaměřených na zvýšení kvality 
a dostupnosti veřejných služeb a národní podporu územního rozvoje je obtížné stanovit vhodné 
indikátory pro měření naplňování stanovených cílů. Proto jsou na úrovni prioritních os použity stejné 
indikátory jako v oblastech podpory. Většina projektových indikátorů v IOP měří cíl konkrétní 
podporované aktivity v rámci jedné oblasti podpory. Proto pro zhodnocení naplňování cílů je zapotřebí 
porovnávat prostředky kryté Rozhodnutím na úrovni výzev pro konkrétní aktivitu v poměru k alokaci 
aktivity vůči závazkům z relevantních indikátorů. Na základě potřeb řízení implementace předpokládá 
ŘO pravidelné zpracování obdobné analýzy, která bude doplněna o sledování predikcí naplnění 
cílových hodnot na základě předložených projektových žádostí. ŘO předpokládá vytvářet zprávu 
čtvrtletně a doplnit tak stávající informace ve výročních zprávách a zpráv o realizaci pokroku.  
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Operační program z dlouhodobého hlediska vykazuje potíže při realizaci, což se odráží na nízkém 
stavu čerpání. Bude-li prokázáno, že program není schopen přidělené finanční prostředky vyčerpat, 
bude ze strany NOK-MMR navrženo odpovídající opatření, které povede k zamezení ztráty alokace. 
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OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 

OP Technická pomoc zajišťuje aktivity, které podporují efektivitu řízení Národního strategického 
referenčního rámce, jeho kontrolu, monitorování a evaluaci realizace NSRR a aktivity, jež jsou 
spojeny s využitím prostředků SF/ FS. Z územního hlediska jsou intervence OP Technická pomoc 
zaměřeny na celé území ČR, včetně hlavního města Prahy. 
 
Tab. 15 - Struktura OP Technická pomoc 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Podpora řízení a koordinace 10,5 
2  Monitorování 20,0 
3  Administrativní a absorpční kapacita 41,9 
4  Publicita 27,7 

Realizace OP 
K 3. listopadu 2010 bylo podáno 108 žádostí o finančním požadavku cca 6,5 mld. Kč. Z podaných 
žádostí bylo u 75 vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši cca 3,4 mld. Kč. Proplacené 
prostředky příjemcům činí cca 594 mil. Kč, což představuje 8,3 % z alokace na  programové období 
2007-2013. V OP Technická pomoc byly certifikovány výdaje ve výši cca 358 mil. Kč, což představuje 
5 % z celkové alokace programu.  
 
Tab. 16 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Technická pomoc (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 752,8 260,0 34,5 
2 1443,7 626,8 43,4 
3 3012,1 1911,6 63,5 
4 1990,3 566,5 28,5 

OP TP 7198,9 3364,8 46,7 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 11 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP TP 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 operačního programu Technická pomoc je zaměřená na podporu řízení a koordinace 
NSRR. K 3. 11. 2010 je vázáno v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 34,5 % 
finanční alokace této prioritní osy. Všechny aktivity podporované v této prioritní ose jsou již nyní 
realizovány rychleji, než evidujeme v rámci finančního čerpání, a to především v aktivitách 
zaměřených na vytváření studií a zpráv (vč. evaluačních) a pořádání školení, seminářů, workshopů, 
konferencí a podobných aktivit. 
 
Prioritní osa 2 je zaměřená na monitorování NSRR. Je zde zazávazkováno 43,4 % finanční alokace 
osy. Věcné plnění osy je nerovnoměrné. Zaznamenáváme zde aktivity, které již překračují plánované 
cíle, mezi ně patří aktivity zaměřené na vytváření metodických a technicko-informačních materiálů, 
na pořádání školení, konferencí, workshopů a dalších podobných aktivit, na zvýšení kapacit HW. 
Naopak aktivity nezaměřené na pořízení ICT a software byly zatím podpořeny minimálně. 
 
Prioritní osa 3 operačního programu Technická pomoc je zaměřená na budování a podporu 
administrativní a absorpční kapacity NSRR. Registrujeme zde 63,5% finanční zazávazkování osy. 
Aktivity podporující proškolování osob, a to uskutečňováním školení, seminářů, workshopů a 
podobných aktivit, již více než 4x překračují plánované hodnoty. Na konci období se tedy dá 
předpokládat silné překročení stanovených cílových hodnot indikátorů této prioritní osy. Přesahování 
plánovaných hodnot nemusí být v každém případě považováno za negativní jev. Je nutno případ 
od případu posoudit, zda situace nastala nepřesným odhadem cílových hodnot v procesu plánování, 
nebo zda již došlo k dostatečnému naplnění dané aktivity a cílů a je vhodnější zbylé finanční 
prostředky přealokovat na podporu jiných aktivit. 
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Čtvrtá prioritní osa OP TP je zaměřená na podporu publicity NSRR. Finanční závazek této prioritní 
osy je na úrovni 28,5 % finanční alokace osy. Stejně jako u předchozí prioritní osy i zde předchází 
věcné pnění finančnímu čerpání, avšak cílové hodnoty nejsou tak vysoce překročeny, jako u jiných 
prioritních os.  
 
Závěr: 
Celkově lze zhodnotit, že plnění cílů operačního programu Technická pomoc předchází 
finančnímu čerpání OP TP. Pouze aktivity na pořízení ICT a software jsou podporovány minimálně. 
 
Při přípravě Operačního programu Technická pomoc nebyly vzhledem nedostatku zkušeností 
s realizací obdobného programu k dispozici relevantní podklady pro nastavení indikátorové soustavy, 
stejně jako cílových hodnot indikátorů vybraných pro potřeby sledování cílů programu. 
 
Nejen, že dochází již v polovině programového období k překročení cílových hodnot některých 
indikátorů, ale existuje také nedostatek relevantních indikátorů pro sledování aktivit plánovaných 
v rámci připravovaných projektů ze strany příjemců, ačkoliv tyto aktivity jsou v programu považovány 
za způsobilé. Příjemci pak volí slovní vyjádření pro popis některých realizovaných aktivit s tím, že 
však minimálně jeden kvantifikovatelný indikátor musí být v rámci projektu zvolen a také kalkulován 
přiměřeně ve vztahu k celkovému rozpočtu projektu. 
 
V rámci evaluace indikátorové soustavy OP TP, kterou řídicí orgán v současné době realizuje, dojde 
na základě analýzy dokumentace OP TP a dalších relevantních dokumentů a také na základě výstupů 
z dotazníkového šetření apod. k vytvoření doporučení směřujících k optimalizaci správy indikátorové 
soustavy, sledování a porozumění indikátorům ze strany implementační struktury OP TP a žadatelů/ 
příjemců. Na základě doporučení dojde pravděpodobně dále k přehodnocení některých cílových 
hodnot indikátorů, příp. k revizi indikátorové soustavy OP TP. 
 
Operační program z dlouhodobého hlediska vykazuje potíže při realizaci, což se odráží na nízkém 
stavu čerpání. Bude-li prokázáno, že program není schopen přidělené finanční prostředky vyčerpat, 
bude ze strany NOK-MMR navrženo odpovídající opatření, které povede k zamezení ztráty alokace. 
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STAV REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 1 

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD 

Tento program je zaměřen na regeneraci a rozvoj měst a oživení venkovských oblastí, na zlepšení 
dopravního a hospodářského napojení regionu na sousední regiony a na využití přírodního 
a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Regionální operační program 
Severozápad je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Severozápad zaměřeny na Karlovarský a Ústecký kraj. 
 
Tab. 17 - Struktura Regionálního operačního programu Severozápad 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  
Podíl 

na celkové al
okaci v % 

1 Regenerace a rozvoj měst 39,9 
2 Integrovaná podpora místního rozvoje 4,3 
3  Dostupnost a dopravní obslužnost 34,0 
4  Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 18,1 
5  Technická asistence 2,7 

 

Realizace ROP Severozápad 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 786 žádostí v hodnotě 
cca 33,3 mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 231 Smluv v hodnotě cca 14,8 mld. Kč, což představuje 
68,5 % alokace. Ke stejnému datu byly příjemcům na jejich účty proplaceny finanční prostředky 
ve výši cca 5,7 mld. Kč (26,4 %) a certifikována byla částka ve výši cca 1,2 mld. Kč (5,7 %). 
 
Tab. 18 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 8 632,0 6 551,2 75,9 
2 951,0 663,7 69,8 
3 7 358,0 5 184,2 70,5 
4 4 144,8 2 111,9 51,0 
5 588,0 332,8 56,6 

ROP SZ 21 673,8 14 843,7 68,5 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 12 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP SZ 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Prioritní osa 1 ROP Severozápad je zaměřena na regeneraci a rozvoj měst. Finanční prostředky vázané 
Rozhodnutím/ Smlouvou odpovídají 75,9 % celkové alokace osy.  Většina aktivit této prioritní osy je 
naplňována rychleji, než je finanční čerpání. Týká se to aktivit zaměřených na regeneraci a 
revitalizaci území ve městech a objektů ve městech, kde registrujeme vysoké přezávazkování 
indikátorů, které sledují tyto činnosti. Řídicí orgán zde přezávazkování odůvodňuje nepřesným 
nastavením cílových hodnot indikátorů při plánování operačního programu. Jediná aktivita, 
podporovaná v rámci první prioritní osy, která je zatím méně podpořena, je pořízení 
nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. Tato aktivita podléhá procesu notifikace ze strany EK, 
což způsobilo zpoždění v realizaci projektů. V této aktivitě byla ze strany ROP SZ vyhlášena výzva, 
termín ukončení výzvy byl stanoven na prosinec 2010, nyní můžeme předpokládat i navýšení počtu 
nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. 
 
Druhá prioritní osa ROP Severozápad je zaměřena na integrovanou podporu místního rozvoje. 
Alokované prostředky v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou dosahují výše 
69,8 % celkové finanční alokace osy. Podobně jako u první prioritní osy i zde lze zaznamenat vysoké 
přezávazkování indikátorů sledujících aktivity v rámci této prioritní osy. Mezi ně můžeme zařadit 
především regeneraci a revitalizaci území a objektů ve venkovských oblastech. Také počet zapojených 
partnerů je mnohonásobně vyšší než se předpokládalo. Vysoké přezávazkování je řídicím orgánem 
odůvodňováno nepřesným nastavením cílových hodnot. 
 
Prioritní osa 3 ROP SZ, zaměřená na dostupnost a dopravní obslužnost, alokuje v projektech 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 70,5 % přidělených finančních prostředků této osy. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0-10 10-50 50-90 90-110 110-150 150-200 200+ Zbývající nezazávazkovaná alokace



 
HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU 

 
 

 43  

V rámci třetí prioritní osy se daří podporovat rekonstrukci silnic II. a III. třídy již nyní se příjemci 
zavázali rekonstruovat více silnic, než kolik je uvedeno v programovém dokumentu. To platí také 
pro pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě. Naopak nízký závazek evidujeme 
ve výstavbě nových silnic II. a III. třídy a také zatím nebyl vybudován nebo rekonstruován žádný 
silniční obchvat města či obce. U obou aktivit je plánována výzva na rok 2011. Můžeme říci, že 
na úrovni finančního závazku se pohybují aktivity zaměřené na budování cyklostezek a cyklotras. 
Nutné je zmínit, že byla podpořena úprava jednoho regionálního letiště. 
  
Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu je cílem čtvrté prioritní osy. V projektech s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je vázáno 51 % finanční alokace osy. U většiny indikátorů této 
osy evidujeme vysoké přezávazkování odůvodňované nepřesným odhadem cílové hodnoty 
na počátku programového období. Významně podpořeny jsou aktivity zaměřené na budování 
a rekonstrukci lůžek, na vytvoření propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch 
a nových pracovních míst v cestovním ruchu. Nižší plnění pak zaznamenáváme v rekonstrukci 
a výstavbě sportovně relaxačních zařízení. Pro tuto aktivitu byla připravována výzva na konec roku 
2010. 
 
Prioritní osa 5 – technická pomoc – má finanční závazek na úrovni 56,3 % finanční alokace osy. Vyšší 
věcné plnění než je finanční čerpání evidujeme u dvou aktivit, a to vytváření metodických 
a technicko-informačních materiálů a na proškolení osob. Ostatní aktivity mírně zaostávají 
za finančním čerpáním. 
 
Závěr: 
Častým problémem vyskytujícím se na všech osách Regionálního operačního programu Severozápad 
je vysoké přezávazkování indikátorů (hodnota, ke které se zavázali příjemci, převyšuje plánovanou 
hodnotu v programovém dokumentu). Řídicí orgán toto odůvodňuje nepřesným odhadem cílových 
hodnot v období plánování operačního programu. Několik aktivit však zatím bylo jen minimálně 
podpořeno, mezi ně můžeme zařadit: pořízení nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, 
výstavbu silnic II. a III. třídy a výstavbu či rekonstrukce silničních obchvatů měst a obcí 
a výstavbu či rekonstrukci sportovně relaxačních zařízení. Ve všech těchto oblastech však 
probíhají, anebo jsou plánovány výzvy. 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO 

Tento ROP je zaměřen na zvýšení kvality regionálních komunikací, vytváření příznivých podmínek 
pro pěší a cyklistickou dopravu, zlepšení kvality života obyvatel a atraktivity regionu pro investory 
a návštěvníky stejně jako na zlepšování podmínek obyvatelstva pro práci i volný čas. ROP 
Moravskoslezsko je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Moravskoslezsko zaměřeny na celý region soudržnosti 
Moravskoslezsko. 
 
Tab. 19 - Struktura Regionálního operačního programu Moravskoslezsko 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Regionální infrastruktura a dostupnost 40,4 
2  Podpora prosperity regionu 25,4 
3  Rozvoj měst 23,8 
4  Rozvoj venkova 7,0 
5  Technická asistence 3,4 

Realizace ROP Moravskoslezsko 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 1 117 žádostí v hodnotě 
cca 25,8  mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 349 Smluv v celkové hodnotě cca 8,6 mld. Kč, což 
představuje cca 41 % celkové alokace. Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno 
téměř 3,9 mld. Kč (18,6 %) a certifikovány byly výdaje ve výši cca 2 mld. Kč (13,8 %) disponibilní 
alokace operačního programu. 
 
Tab. 20 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Moravskoslezsko (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 8 451,7 3 927,7 46,5 
2 5 288,2 1 928,2 36,5 
3 4 945,0 1 173,3 23,7 
4 1 471,7 1 152,1 78,3 
5 705,5 378,6 53,7 

ROP MS 20 862,1 8 559,8 41,0 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 13 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP MS 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 ROP MS je zaměřena na regionální infrastrukturu a dostupnost. Finanční prostředky 
vázané Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou jsou na 46,5 % alokace osy. Věcné plnění stanovených 
cílů ROP MS mírně předchází finančnímu čerpání osy, a to jak v aktivitách zaměřených 
na výstavbu nových, tak i rekonstrukci stávajících silnic II. a III. třídy a pořízení ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě. Za průměrem zaostávají aktivity podporující výstavbu nových cyklostezek. 
Na konci roku 2009 byla vyhlášena výzva zaměřená na cyklostezky, její výsledky se zatím 
do agregovaných hodnot nepromítly, neboť tyto projekty jsou v současné době ve fázi přípravy Smluv 
o poskytnutí dotace. V této aktivitě byla také plánována další výzva na 4. čtvrtletí roku 2010. Zatím 
také nebyla v systému zaznamenána hodnota pro indikátor popisující aktivitu směřující k úpravě 
regionálních letišť. Celá oblast 1.2 je zaměřena na rozvoj a dostupnost Letiště Leoše Janáčka Ostrava. 
Dle vyjádření řídicího orgánu bude na konci programového období dosažená hodnota (1) vložena 
ze strany ŘO do monitorovacího systému (z důvodu, že toto regionální letiště je řešeno souhrnem 
několika dílčích projektů – v současné době je jeden z nich již ukončen a jeden v realizaci). 
 
Finanční závazek prioritní osy 2 ROP MS zaměřené na podporu prosperity regionů se pohybuje 
na 36,5 % alokace této osy. Naplňování stanovených cílů osy je nerovnoměrné. Vyskytují se zde 
oblasti, které jsou zatím podporovány minimálně. Mezi ně můžeme zařadit aktivity směřující 
k podpoře zdravotnictví, což zapříčiňuje skutečnost, že všechny projekty z této oblasti jsou v procesu 
hodnocení. K naplňování cílů v oblasti zdravotnictví by mělo také přispět vyhlášení další výzvy, které 
je plánováno na počátek roku 2011. V oblasti podpory regenerace brownfields bylo identifikováno 
riziko malého zájmu o projekty regenerace brownfields s ohledem na omezení daná operačním 
programem. Proto ŘO ROP MS inicioval zpracování studie použití nástroje JESSICA. V prosinci 
2009 pak Výbor Regionální rady usnesením č. 33/327 schválil uzavření smlouvy s Evropskou 
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investiční bankou o financování Holdingového fondu nástroje finančního inženýrství JESSICA. 
V indikátoru sledujícím rekonstrukci a revitalizaci zanedbaných areálů (brownfields) tak můžeme 
v posledních měsících sledovat významné navýšení závazků příjemců. Na druhé straně existují 
v rámci prioritní osy 2 ROP MS aktivity vykazující vyšší věcné plnění stanovených cílů, než je 
finanční čerpání. Mezi tyto aktivity lze zařadit aktivity směřující k podpoře cestovního ruchu 
(vytváření nových pracovních míst a rekonstrukce či vytváření lůžek).  
 
Prioritní osa 3 ROP MS je zaměřená na rozvoj měst. Její finanční závazek je na úrovni 23,7 % alokace 
osy. Přesto již některé indikátory svou mírou závazku dosahují stanovených cílů. Také zde se 
vyskytují oblasti, které zatím byly podpořeny jen minimálně. Naplňování osy lze tedy hodnotit jako 
nerovnoměrné. Aktivity zaměřené na regeneraci a revitalizaci objektů pro sociální a zdravotní 
péči a objektů zájmové a volnočasové povahy vykazují jen velmi malou míru závazku zejména 
z důvodu nižšího zájmu žadatelů o takto zaměřené projekty a mohou být rizikové z hlediska naplnění 
stanovených cílů prioritní osy. Plnění souhrnného indikátoru plochy regenerovaných 
a revitalizovaných objektů však finančnímu závazku na úrovni prioritní osy odpovídá. Vyšší věcné 
plnění oproti finančnímu čerpání zaznamenáváme v oblastech směřujících k regeneraci a revitalizaci 
objektů určených ke vzdělávání, nevyužívaných nebo zanedbaných městských areálů (brownfields) 
a celkové regeneraci a revitalizaci městského území. V současné době jsou průběžně předkládány 
projekty zahrnuté do Integrovaných plánů rozvoje měst v běžící kontinuální výzvě. Projekty ze dvou 
výzev pro města s 5 000 až 50 000 obyvateli jsou v současné době hodnoceny, resp. v přípravě smluv. 
 
Prioritní osa 4 ROP MS, v porovnání s ostatními osami, vykazuje nejvyšší finanční prostředky vázané 
Rozhodnutím/ smlouvou, a to ve výši 78,3 % celkové alokace osy. Tato prioritní osa je zaměřena 
na rozvoj venkova. Věcné závazky příjemců již nyní předznamenávají budoucí překročení 
stanovených cílů osy. Všechny indikátory již nyní splňují, anebo překračují cílové hodnoty, věcné 
plnění tedy předchází finanční čerpání, a to především v aktivitách zaměřených na regeneraci 
a revitalizaci venkovského území, kde jsou vykazovány vysoce nadprůměrné závazky příjemců. 
 
Prioritní osa 5 ROP MS, Technická pomoc, váže v Rozhodnutích/ Smlouvách o poskytnutí dotace 
53,7 % celkové finanční alokace osy. Všechny aktivity směřující k naplňování cílů této osy jsou již 
nyní na úrovni stanovených cílových hodnot anebo tyto hodnoty již překračují. 
 
Závěr: 
Naplňování stanovených cílů Regionálního operačního programu Moravskoslezsko můžeme 
hodnotit jako nerovnoměrné, zejména u aktivit zaměřených na výstavbu regionální infrastruktury, 
podporu prosperity regionu a rozvoj měst. Aktivity podporující rozvoj venkovských oblastí 
a technickou pomoc ROP MS pak vykazují rychlejší věcné plnění cílů oproti finančnímu čerpání a již 
nyní jsou závazky příjemců plnící cíle těchto aktivit na úrovni, nebo nad úrovní, cílových hodnot 
stanovených pro celé programové období. 
 
Mezi rizikové z hlediska splnění stanovených cílů se ukazují aktivity zaměřené na vybudování nových 
cyklostezek, podporu zdravotních zařízení, revitalizaci nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields), regeneraci a revitalizaci objektů pro sociální a zdravotní péči a objektů zájmové a 
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volnočasové povahy ve městech. Ve všech těchto oblastech však probíhají, anebo jsou plánovány 
výzvy, případně se u projektů připravuje podpis Smlouvy. Řídicí orgán ROP Moravskoslezsko plánuje 
v roce 2011 provést mid-term evaluaci programu, jejíž součástí bude také mimo jiné vyhodnocení 
věcného plnění a případné návrhy změn ROP v této oblasti. 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD 

Intervence tohoto ROP se zaměřuje na řešení problému regionu v oblastech podpory regionální 
a místní dopravní infrastruktury, rozvoje nemotorové dopravy a veřejné linkové dopravy, služeb 
cestovního ruchu, dalšího rozvoje městského a venkovského prostředí. ROP Jihovýchod je financován 
z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 
Jihovýchod, tedy na kraj Vysočina a na Jihomoravský kraj. 
 
Tab. 21 - Struktura Regionálního operačního programu Jihovýchod 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost dopravy 49,1 
2  Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 19,1 
3  Udržitelný rozvoj měst a venkovských obcí 28,6 
4  Technická pomoc 3,4 

Realizace ROP Jihovýchod 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 1 178 žádostí v hodnotě 
cca 29,8 mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 493 Smluv v celkové výši cca 14,8 mld. Kč (71,9 %). 
Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno téměř 8,2 mld. Kč (39,5 %) 
a certifikováno bylo cca 5 mld. Kč, což představuje cca 34,5 % z celkové alokace operačního 
programu. 
 
Tab. 22 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Jihovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 10 150,1 7 588,0 74,8 
2 3 902,1 1 928,1 49,4 
3 5 894,7 4 663,5 79,1 
4 701,2 670,4 95,6 

ROP JV 20 648,0 14 849,9 71,9 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 14 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP JV 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 ROP Jihovýchod je zaměřena na dopravní dostupnost. V rámci projektů s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je evidováno 74,8 % finanční alokace osy. S výjimkou 
indikátoru sledující počet uživatelů nových cyklo- a hyppostezek po 1. roce provozu (tento indikátor 
bude vzhledem ke své povaze vyhodnocován až v roce 2011), všechny projektové indikátory této 
prioritní osy vykazují rychlejší plnění stanovených cílů oproti finančnímu čerpání. Některé 
aktivity vysoce překračují plánované hodnoty, zejména pak aktivity podporující pořízení ekologických 
vozidel a vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě. U této aktivity již ROP JV výzvu 
neplánuje, stejně jako v případě cyklostezek. Řídicí orgán zvažuje u výrazně přeplněných indikátorů 
navýšení jejich cílové hodnoty.  
 
Druhá prioritní osa ROP Jihovýchod se zaměřuje na rozvoj udržitelného cestovního ruchu. 
V projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je alokováno 49,4 % celkových 
finančních prostředků osy. Všechny aktivity vykazují rychlejší věcné plnění stanovených cílů 
oproti finančnímu čerpání a většina indikátorů této osy již nyní eviduje několikanásobné 
překročení stanovených cílů. Na konci programového období budou tedy cílové hodnoty indikátorů 
významně překročeny. Také v rámci druhé prioritní osy řídicí orgán zvažuje navýšení cílových hodnot 
silně přezávazkovaných indikátorů. ROP Jihovýchod již nebude vyhlašovat výzvy podporující aktivity 
zaměřené na budování lůžek a certifikaci ubytovacích zařízení. Aktivity podporující výstavbu nových 
a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury a vytvoření propagačních nebo 
marketingových produktů pro cestovní ruch také již nemají další výzvy plánované. Podporovány 
budou projekty zaměřené na výstavbu a technické zhodnocení turistické infrastruktury, technické 
zhodnocení a zpřístupnění kulturních památek a také projekty na značení a úpravy stezek pro cyklisty 
a pěší. Na tyto aktivity jsou momentálně vyhlášeny výzvy, které budou ukončeny v průběhu první 
poloviny roku 2011. Další výzvy pro podporu cestovního ruchu již nejsou plánovány. 
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Třetí prioritní osa podporuje udržitelný rozvoj měst a obcí. Finanční závazek je 79,1 % celkové 
alokace osy. V rámci třetí prioritní osy je definováno velké množství závazných indikátorů vůči EK. 
Proto je i zhodnocení věcného pokroku složitější. Mezi velkým množstvím podporovaných aktivit 
zaznamenáváme jak aktivity, které dosahují anebo překračují stanovené cílové hodnoty, tak aktivity, 
které zatím byly podpořeny minimálně. Mezi ty aktivity, které jsou zatím minimálně podpořeny, 
můžeme zařadit: podporu revitalizace brownfields, budování nových ploch pro sociální služby, 
aktivity směřující k revitalizaci a regeneraci území ve městských a venkovských oblastech. Řídicí 
orgán si je vědom rizika nenaplnění indikátorů sledující tyto aktivity a připravuje pro rok 2011 výzvy 
na ně zaměřené. Na základě zkušeností z implementace došlo v průběhu realizace programu k úpravě 
metodického přístupu sledování ukazatele regenerovaných a revitalizovaných území. V důsledku 
pozdějšího zpřesnění definice zvažuje ŘO úpravu cílové hodnoty. Zatím nebyla podpořena žádná 
nová síť v oblastech postižených selháním trhu. V poslední jmenované aktivitě je připravována 
výzva. Broadbandové aktivity jsou zpožděny stále nedokončenou notifikací ze strany Evropské 
komise. Jakmile notifikace proběhne, bude vyhlášena výzva na tyto aktivity. Řídicí orgán 
předpokládá, že se tak stane ve druhé polovině roku 2011. Na druhou stranu již nyní závazky 
indikátorů překračují cílové hodnoty u aktivit podporujících: budování nových objektů 
pro vzdělávání, zájmové a volnočasové aktivity a také regeneraci objektů ve městech.  
 
Čtvrtá prioritní osa – technická pomoc – má finanční závazek téměř 100 %. Tomuto finančnímu 
závazku také odpovídají hodnoty indikátorů. Ode dne 5. 12. 2008 probíhá kontinuální výzva 
pro Technickou pomoc. U většiny indikátorů evidujeme mírné přezávazkování. Pouze počet osob, 
které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční aktivity více než 
dvojnásobně překračuje plánované aktivity, a to z důvodu vyššího zájmu veřejnosti o pořádané 
semináře a workshopy a podobně. U indikátoru Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů 
zaměřených na posílení absorpční kapacity (711601) a indikátoru Počet uskutečněných kontrol 
čerpání finančních prostředků (712501) zvažuje řídicí orgán navýšení cílových hodnot indikátorů. 
 
Závěr: 
Aktivity zaměřené na podporu dostupnosti dopravy a rozvoj udržitelného cestovního ruchu 
vykazují vysoké tempo plnění stanovených cílů, které předchází finančnímu čerpání. Indikátory 
těchto aktivit jsou silně přezávazkovány. Třetí prioritní osa zaměřená na rozvoj měst a venkovských 
oblastí podporuje mnoho aktivit a je na ni navázáno velké množství indikátorů, což znesnadňuje 
hodnocení osy. Vyskytují se zde jak aktivity, u kterých zaznamenáváme silné přezávazkování, tak 
i aktivity, které za finančním čerpáním zatím zaostávají. U technické pomoci odpovídá věcné 
plnění finančnímu čerpání. Řídicí orgán naplňování indikátorů pravidelně vyhodnocuje a 
identifikované problémy řeší zacílením výzev a v některých případech zvažuje úpravu cílové hodnoty 
indikátorů. 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ MORAVA 

Tento ROP podporuje zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury, zlepšení 
kvality života v regionu, zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb a zlepšení atraktivnosti 
regionu z hlediska cestovního ruchu. ROP Střední Morava je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Morava zaměřeny na celý region soudržnosti 
Střední Morava, tedy na Olomoucký a Zlínský kraj. 
 
Tab. 23 - Struktura Regionálního operačního programu Střední Morava 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1 Doprava 38,8 
2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 39,4 
3 Cestovní ruch 18,6 
4  Technická pomoc 3,3 

Realizace ROP Střední Morava 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 1 331 žádostí v hodnotě 
cca 24,5 mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 433 smluv v celkové hodnotě cca 9,2 mld. Kč, což 
představuje 47,8 % z celkové alokace operačního programu. Ke stejnému datu bylo příjemcům 
na jejich účty proplaceno cca 7,2 mld. Kč (37,5 %) a certifikovány byly výdaje ve výši cca 5,4 mld. Kč 
(33,2 %). 
 
Tab. 24 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Morava (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 7 065,9 3 540,4 50,1 
2 7 880,1 3 662,8 46,5 
3 3 731,5 1 741,8 46,7 
4 635,6 286,3 45,0 

ROP SM 19 313,0 9 231,3 47,8 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 15 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP SM 

 
Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 ROP SM je zaměřena na dopravní obslužnost regionu. V rámci této prioritní osy 
obsahují projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 50,1 % celkové finanční alokace 
osy. Věcné naplňování je nerovnoměrné. V aktivitách zaměřených na silniční síť jasně převyšuje 
rekonstrukce stávajících komunikací nad výstavbou nových silnic. Obdobně jako rekonstrukce 
nových silnic si vedou také cyklostezky, u indikátorů zaměřených na tyto aktivity se dá 
předpokládat překročení stanovených cílových hodnot, neboť již dnes je míra věcného plnění 
nad mírou finančního čerpání. Opačný problém nastává v aktivitách zaměřených na nákup 
ekologických vozidel ve veřejné dopravě, kde do 3. 11. 2010 nebyl v rámci ROP SM schválen 
jediný projekt, který by indikátor sledující nákup vozidel naplňoval. Na oblastech podpory 
směřujících k naplnění této aktivity byla dne 9. 8. 2010 vyhlášena výzva, ve které se předpokládá 
předložení menšího počtu projektů s vyšším finančním objemem. Pokud dojde k úspěšné realizaci 
těchto projektů, mělo by také dojít ke zvýšení míry naplňování stanovených cílů. Obdobně tomu také 
je u indikátoru Počet odbavených cestujících na regionálních letištích, v této aktivitě zatím nebyla 
vyhlášena výzva. ROP SM také nevytváří nová pracovní místa v rámci projektů na rozvoj dopravy, 
neboť v rámci této aktivity ještě nebyla vyhlášena výzva. Vyhlášení výzvy je závislé na schválení 
Podnikatelského plánu na letiště Bochoř ze strany EK. ŘO předpokládal předložení potřebných 
dokumentů EK do konce roku 2010. 
 
Prioritní osa 2 ROP SM je zaměřena na rozvoj a obnovou regionu. V rámci této prioritní osy obsahují 
projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 46,5 % celkové finanční alokace osy. 
Věcné plnění je rychlejší než finanční čerpání. Pouze několik indikátorů vykazuje nižší míru 
závazku příjemců, než je finanční závazek této prioritní osy. Méně jsou naplňovány indikátory 
zaměřené na revitalizaci nevyužívaných areálů a soukromé spolufinancování MSP. Řídicí orgán uvádí, 
že predikce plnění indikátoru sledujícího poslední zmíněnou aktivitu je riziková, a proto zde byla dne 
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9. 8. 2010 vyhlášena výzva, jejíž projekty by mohly naplnit cílové hodnoty. Nižší míru závazku také 
vykazují indikátory počtu projektů, což vypovídá o tom, že i když se realizuje méně projektů, než 
bylo plánováno, daří se plnit cíle prioritní osy. Již nyní se u některých indikátorů ukazuje silné 
přezávazkování. A to zejména v oblastech zaměřených na vytváření nových pracovních míst, 
regeneraci, revitalizaci a výstavbu nových objektů v rámci podpořených měst a založení či udržení 
stávajících podniků či organizací v revitalizovaných částech měst. Vysoké plnění posledního 
jmenovaného ukazatele je pravděpodobně způsobeno rozdílným přístupem ze strany žadatelů. ŘO 
plánuje hodnoty ověřit v rámci evaluační studie. Řídicí orgán označuje cílové hodnoty indikátorů 
sledující počet nově vytvořených pracovních míst jako mírně podhodnocené, avšak zatím neuvažuje 
o jejich revizi, a to zejména z důvodu hospodářské krize. Současně ŘO uvádí, že tato aktivita v oblasti 
udržitelného rozvoje měst nebyla vnímána jako primární, z toho důvodu byly nastaveny nízké cílové 
hodnoty. V konečném důsledku je však vytvářeno více pracovních míst než, se předpokládalo.  
 
Prioritní osa 3 ROP SM je zaměřena na cestovní ruch. V rámci této prioritní osy obsahují projekty 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 46,7 % celkové finanční alokace osy. Věcné plnění 
cílů této prioritní osy předchází finančnímu čerpání. Silně přezávazkované jsou zejména indikátory 
zaměřující se na sledování počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj 
cestovního ruchu a počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch, 
což je způsobeno nenaplněním původního předpokladu předkládání komplexních projektů. 
Při vyčerpání celkové finanční alokace lze předpokládat silné překročení stanovených cílových hodnot 
indikátorů. Cílové hodnoty indikátorů sledující tyto aktivity označuje řídicí orgán jako silně 
podhodnocené. Přepokládá další zvyšování závazků příjemců u aktivity směřující k vytváření 
propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. U nově vytvořených pracovních míst 
je riziko nenaplnění závazků příjemců, a to v návaznosti na hospodářskou krizi.  
 
Prioritní osa 4 ROP SM je zaměřena na technickou pomoc. V rámci této prioritní osy obsahují 
projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 45 % celkové finanční alokace osy. Věcné 
plnění, obdobně jako u prioritní osy 3, předchází finančnímu čerpání. Zatím se neobjevuje 
přezávazkování indikátorů, ale aktivity zaměřené na pořádání školení, seminářů, workshopů 
a konferencí již nyní splňují stanovené cíle pro celé období. Také počet účastníků školení a seminářů 
je na úrovni cíle pro rok 2013. V případě vyčerpání alokace lze předpokládat přeplnění všech 
využívaných indikátorů.  
 
Závěr: 
S výjimkou první prioritní osy ROP SM lze konstatovat, že věcné dosahování stanovených cílů 
operačního programu předchází finančnímu čerpání. Rizikové z hlediska silného překročení 
stanovených cílových hodnot indikátorů jsou zejména oblasti cestovního ruchu a také integrovaného 
rozvoje regionu (zde s výjimkou revitalizace brownfields a spolufinancování MSP). Problémové, 
z hlediska nenaplnění cílových hodnot jsou aktivity zaměřené na zlepšení veřejné dopravy v regionu 
a vytváření pracovních míst v oblasti dopravy. Také je zřejmé, že v regionu soudržnosti Střední 
Morava se více investuje do rekonstrukce silnic oproti jejich výstavbě. 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD 

Tento ROP se soustředí na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti celého území 
regionu, na rozvoj městských oblastí a zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí, rozvoj podnikatelské 
infrastruktury a na zvyšování kvality služeb v oblasti cestovního ruchu. ROP Severovýchod 
je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Severovýchod zaměřeny na celý region soudržnosti 
Severovýchod, tedy na Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj. 
 
Tab. 25 - Struktura Regionálního operačního programu Severovýchod 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy 

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Rozvoj dopravní infrastruktury 37,0 
2  Rozvoj městských a venkovských oblastí 34,0 
3  Cestovní ruch 22,0 
4  Rozvoj podnikatelských aktivit 4,0 
5  Technická pomoc 3,0 

Realizace ROP Severovýchod 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 1 127 žádostí v hodnotě 
cca 35,7 mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 366 Smluv v celkové hodnotě cca 11,7 mld. Kč (60,9 %). 
Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno cca 7,0 mld. Kč (36,1 %) a certifikovány 
byly výdaje ve výši cca 4,9 mld. Kč, což představuje 25,7 % z celkové alokace OP. 
 
Tab. 26 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Severovýchod (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 6 875,3 4 144,6 60,3 
2 7 255,0 5 158,1 71,1 
3 3 9310,7 1 678,0 42,9 
4 649,2 441,2 68,0 
5 577,5 320,7 55,5 

ROP SV 19 267,7 11 742,6 60,9 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,808 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 16 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP SV 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Prioritní osa 1 Regionálního operačního programu Severovýchod je zaměřena na rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu. Její finanční závazek je na úrovní 60,3 % celkové alokace osy. Věcné plnění 
stanovených cílů je nerovnoměrné. Silně zaostávají aktivity zaměřené na výstavbu silnic II. a III. 
třídy, pořízení ekologických vozidel ve veřejné dopravě a vytváření pracovních míst v rámci 
projektů na dopravní dostupnost. Ve výstavbě nových silnic je v regionu zaznamenána jen velmi nízká 
poptávka, která je dle vyjádření řídicího orgánu způsobena velkou časovou a finanční náročností 
přípravy projektů. Na základě provedené evaluace bylo u indikátoru sledujícího tuto aktivitu navrženo 
snížení cílové hodnoty. Snížení cílové hodnoty v revizi programového dokumentu bylo také navrženo 
pro indikátor sledující počet vytvořených pracovních míst, a to na základě zkušenosti z implementace, 
která prokázala, že aktivity realizované v rámci prioritní osy 1 (zaměřené na rozvoj dopravní 
infrastruktury), negenerují takové množství nových pracovních míst, jak bylo předpokládáno 
při tvorbě programového dokumentu a následném stanovování cílových hodnot indikátorů 
kvalifikovaným odhadem. Zaostávání aktivity zaměřené na pořízení nových ekologických vozidel 
bylo ovlivněno předchozím procesem notifikace režimu podpory u některých aktivit, které tomuto 
procesu podléhají. Ze strany řídicího orgánu byla na tuto aktivitu vyhlášena výzva a projekty jsou 
ve schvalovacím procesu. Dne 19. 10. 2010 byly Výborem Regionální rady schváleny projekty 
předložené v rámci řízené výzvy zaměřené na ekologická vozidla. Těmito projekty by měl být 
v budoucnu zmíněný indikátor sledující ekologická vozidla ve veřejné dopravě naplněn. Naopak 
rychlejší věcné plnění než je finanční čerpání, lze zaznamenat u rekonstrukce silnic II. a III. 
třídy a výstavby cyklostezek a cyklotras. U této aktivity bylo v rámci diskuse s EK ohledně revize 
operačního programu navrženo mírné zvýšení cílové hodnoty. 
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Druhá prioritní osa ROP SV je zaměřena na rozvoj městských a venkovských oblastí. V projektech 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je vázáno 71,1 % finanční alokace osy. Z indikátorů, 
které jsou využity na této ose, je zřejmé, že zatím bylo podpořeno méně projektů, než bylo plánováno. 
Zkušenost z implementace prokázala, že žadatelé v rámci této prioritní osy mají zájem předkládat 
spíše menší množství projektů, které mají však výraznější dopad na rozvoj městských venkovských 
oblastí (a proto u indikátorů „počty projektů“ bylo v rámci diskuse s EK ohledně revize operačního 
programu navrženo snížení cílových hodnot vybraných indikátorů.) Toto se však neprojevuje 
na výsledcích jednotlivých aktivit, které až na jednu výjimku, již nyní výrazně překračují 
stanovené cílové hodnoty. Jsou to aktivity zaměřené na vytváření pracovních míst v rámci projektů 
na udržitelný rozvoj oblastí a na regeneraci a revitalizaci městských a venkovských oblastí. Jedinou 
aktivitou, která má nízký věcný závazek, je revitalizace nevyužitých nebo zanedbaných areálů 
(brownfields). Problém plnění indikátoru sledujícího tuto aktivitu spatřuje řídicí orgán v nízké 
poptávce u typu projektů, jejichž předmětem je revitalizace či regenerace zanedbaných areálů 
(brownfields). Podle vyjádření řídicího orgánu by tomuto jevu mělo zabránit mírné bodové 
zvýhodnění projektů zaměřených na revitalizaci či regeneraci zanedbaných areálů (brownfields) 
předkládaných v rámci oblasti podpory 2.2 (Rozvoj měst). 
 
Třetí prioritní osa podporuje cestovní ruch v regionu soudržnosti Severovýchod. V rámci projektů 
s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou je alokováno 42,9 % finančních prostředků této osy. 
Stejně jako u předchozí prioritní osy je podpořeno méně projektů, než je v programovém dokumentu 
ROP Severovýchod naplánováno. Avšak nemá to vliv na plnění cílů jednotlivých aktivit, kde lze 
zaznamenat rychlejší věcné plnění, než je finanční čerpání. Některé aktivity zaznamenávají již 
nyní vysoké přezávazkování. Lze předpokládat silné překročení cílových hodnot na konci 
programového období.  
 
Čtvrtá prioritní osa zaměřená na rozvoj podnikatelského prostředí eviduje finanční závazek na úrovni 
68,0 % celkové alokace osy. V rámci této prioritní osy je možné hodnotit pouze dvě aktivity. A to 
počet vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí, tato aktivita 
lehce překračuje stanovené cíle. Naopak druhá aktivita, revitalizace nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů (brownfields), vykazuje nízké plnění. Stejně jako u předchozí prioritní osy je 
nenaplňování cílových hodnot způsobeno nízkou poptávkou ze strany žadatelů o projekty, jejichž 
předmětem je revitalizace či regenerace zanedbaných areálů (brownfields). 
 
Indikátory páté prioritní osy (technická pomoc) vypovídají o poměrně vyrovnaném věcném 
plnění stanovených cílů s finančním čerpáním. Finanční prostředky vázané Rozhodnutím/ 
Smlouvou se pohybují na úrovni 55,5 % celkové alokace osy.  
 
Závěr: 
V rámci Regionálního operačního programu Severovýchod se na jedné straně vyskytují oblasti, které 
jsou zatím minimálně podpořeny. Na druhé straně také aktivity, které evidují již nyní silné překročení 
stanovených cílů. Nejproblematičtější se jeví prioritní osa 1 zaměřena na dopravní dostupnost 
a zejména aktivity podporující výstavu nových silnic II. a III. třídy, pořízení ekologických vozidel 
ve veřejné dopravě a budování nových pracovních míst v rámci projektů na dopravní 
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dostupnost. Tyto aktivity velmi zaostávají za finančním čerpáním. Ostatní aktivity vykazují 
rychlejší věcné plnění stanovených cílů než je finanční čerpání. Již nyní evidujeme několikanásobné 
překročení cílových hodnot. Výjimkou je revitalizace nevyužívaných nebo zanedbaných areálů 
(brownfields). 
 
V návaznosti na doporučení, která vzešla z evaluační studie „Analýza pokroku realizace ROP SV“ 
byla zahájena diskuse řídicího orgánu s EK ohledně změn v rámci programového dokumentu. Jedná se 
zejména o úpravy cílových hodnot nenaplňovaných indikátorů. 
 
Monitoring věcného pokroku ROP SV je pravidelně prováděn. ŘO reaguje zejména na kritické 
nenaplňování cílových hodnot indikátorů. Do současné doby proběhlo několik řízených výzev. 
Projekty předloženými v rámci těchto výzev bude značná část hůře plněných indikátorů naplněna. 
U indikátorů, kde prokázala zkušenost z implementace, že jejich adekvátní naplnění vzhledem 
k alokaci není možné (například vzhledem k  socioekonomické situaci nebo vzhledem 
k nevyhovujícím cílovým hodnotám stanoveným kvalifikovaným odhadem na počátku 
programovacího období), bylo v rámci diskuse s EK navrženo snížení cílových hodnot indikátorů.



 
HODNOCENÍ VĚCNÉHO POKROKU 

 
 

 58  

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD 

Tento ROP je zaměřen na zlepšení dopravní dostupnosti obcí a měst regionu, rozvoj infrastruktury 
veřejné hromadné dopravy regionu, zvyšování kvality života obyvatel v oblastech vzdělávání, 
sociálních služeb a zdravotnické péče či využití kulturního dědictví k rozvoji cestovního ruchu. 
ROP Jihozápad je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Jihozápad zaměřeny na celý region soudržnosti Jihozápad, 
tedy na Plzeňský a Jihočeský kraj. 
 
Tab. 27 - Struktura Regionálního operačního programu Jihozápad 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci 
v % 

1  Dostupnost center 44,5 
2  Stabilizace a rozvoj měst a obcí 32,5 
3  Rozvoj cestovního ruchu 20,0 
4  Technická pomoc 3,0 

Realizace ROP Jihozápad 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 2 346 žádostí v hodnotě 
cca 46,1 mld. Kč. S příjemci bylo dosud podepsáno 361 Smluv v celkové  hodnotě cca 8,2 mld. Kč 
(45,3 %). Ke stejnému datu bylo příjemcům na jejich účty proplaceno cca 3,8 mld. Kč (21,4 %) 
a certifikovány byly výdaje ve výši cca 660,6 mil. Kč, což představuje cca 3,7 % z celkové alokace OP. 
 
Tab. 28 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků Jihozápad (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 8 008,3 2 926,5 36,5 
2 5 845,5 3 212,1 55,0 
3 3 604,6 1 757,9 48,8 
4 538,9 265,1 49,2 

ROP JZ 17 997,3 8 161,6 45,3 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 17 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP JZ 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 ROP JZ je zaměřená na dopravní dostupnost regionu. Míra finančního závazku je 
36,5 %. Všechny indikátory této prioritní osy mají vyšší věcný závazek, než je aktuální finanční 
čerpání osy. ROP JZ se vůči EK zavázal, že v rámci projektů realizovaných na území Jižních Čech 
zrekonstruuje desetkrát více silnic II. a III. třídy, než jich nově postaví. Oba tyto cíle jsou plněny cca 
na 60 %, což indikuje budoucí překročení stanovených cílových hodnot. ROP JZ již nyní splnil cíl 
upravit jedno regionální letiště a desetkrát přesahuje cílové hodnoty týkající se obnovy vozového 
parku ve veřejné dopravě. V poslední zmíněné aktivitě již nejsou plánovány výzvy. 
 
Prioritní osa 2 ROP JZ je zaměřená na rozvoj měst a obcí. V rámci této prioritní osy má operační 
program nadefinováno poměrně hodně závazných indikátorů, což způsobuje nesnadné celkové 
zhodnocení osy. Je však zřejmé, že finanční závazek prioritní osy je nižší než závazky věcných 
cílů. Některé indikátory jsou silně přezávazkovány, při vyčerpání přibližně poloviny finanční alokace 
lze předpokládat vysoké překročení stanovených cílových hodnot této prioritní osy. Do dnešní doby 
jsou více naplňovány aktivity směřující k regeneraci a revitalizaci městských oblastí oproti 
aktivitám směřujícím na venkov. Přesto jsou aktivity směřující do venkovských oblastí 
na úrovni finančního čerpání. Řídicí orgán realokoval finančních prostředky do oblasti podpory 2.6 – 
Rozvoj zdravotnické péče na úkor ostatních oblastí podpory. Je tedy překvapivé, že indikátor Plocha 
regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov) je naplňování 
pouze ze 40,5 %. V rámci 5. výzvy byly schváleny projekty podporující tuto aktivitu, které výrazně 
navyšují závazek příjemců tohoto indikátoru, schválení projektů proběhlo až po generování dat 
pro tuto analýzu (8. 11. 2010), a proto se do analýzy nepromítly. 
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Prioritní osa 3 ROP JZ je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu. Finanční závazek dosahuje téměř 
50 %. V rámci této prioritní osy je zřejmé, že za finančním čerpáním zůstávají aktivity směřující 
k vybudování nových cyklostezek a cyklotras. V rámci 5. výzvy byla v oblasti podpory 3.1 (Rozvoj 
infrastruktury cestovního ruchu) vyhlášena samostatná výzva na aktivitu „výstavba cyklostezek 
a cyklotras" s alokací ve výši 50 mil. Kč. Tato výzva byla schválena 8. 11. 2010, a projekty navyšující 
hodnotu indikátoru sledující tuto aktivitu jsou ve schvalovacím procesu. V rámci projektů této prioritní 
osy se příjemci zavázali, že vytvoří několikanásobně více pracovních míst v cestovním ruchu, než bylo 
stanoveno v programovém dokumentu ROP JZ. Řídicí orgán přezávazkování této aktivity odůvodňuje 
vysokým zájmem žadatelů. Aktivity směřující do rekonstrukce a vybudování lůžek a také 
na rekonstrukci památkových objektů se svým závazkem pohybují na své plánované hodnotě, což 
při 50 % finančním závazku naznačuje budoucí překročení stanovených cílů těchto aktivit.  
 
Čtvrtá prioritní osa je zaměřená na technickou pomoc ROP JZ. V Rozhodnutích/ Smlouvách je vázáno 
49,2 % její alokace. Tato prioritní osa naplňuje stanovené cíle, s výjimkou aktivity směřující 
k realizaci evaluačních studií a zpráv, která je realizována pomaleji než ostatní aktivity. 
 
Závěr: 
V rámci Regionálního operačního programu Jihozápad není registrovaná jediná plánovaná aktivita, 
která by dosud nebyla podpořena. Obecně lze zhodnotit, že s drobnými výjimkami věcné plnění cílů 
předchází finanční čerpání, a to zvláště v aktivitě zaměřené na zlepšení dopravní dostupnosti 
v regionu, kde závazky příjemců výrazně překračují finanční čerpání. Mírné riziko bylo identifikováno 
v naplňování aktivit směřujících k výstavbě nových cyklostezek a cyklotras. 
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REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI STŘEDNÍ ČECHY 

Finanční podpora v rámci tohoto ROP je zaměřena na rozvoj regionální dopravní infrastruktury, 
zvýšení atraktivity regionu a návštěvnosti turistů, zlepšení kvality života ve městech i na venkově 
prostřednictvím úpravy veřejných prostranství a zkvalitněním veřejných služeb. ROP Střední Čechy 
je financován z ERDF. 
Z územního hlediska jsou intervence ROP Střední Čechy zaměřeny na celý region soudržnosti Střední 
Čechy. 
 
Tab. 29 - Struktura Regionálního operačního programu Střední Čechy 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1  Doprava 41,6 
2  Cestovní ruch 18,0 
3  Integrovaný rozvoj území 37,0 
4  Technická pomoc 3,4 

Realizace ROP Střední Čechy 
Od počátku programového období bylo k 3. listopadu 2010 podáno celkem 1 089 žádostí v hodnotě 
cca 22,4 mld. Kč. S příjemci bylo podepsáno 383 Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 
cca 8 mld. Kč, což představuje cca 49,3 % celkové alokace OP. Ke stejnému datu bylo příjemcům 
na jejich účty proplaceno cca 3,9 mld. Kč (24 %) a certifikovány byly výdaje ve výši cca 2,2 mld. Kč 
(13,6 %). 
 
Tab. 30 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků ROP Střední Čechy (EU a národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 6 272,4 2 065,6 32,9 
2 2 421,6 1 120,9 46,3 
3 7 057,5 4 518,0 64,0 
4 552,1 328,8 59,5 

ROP SČ 16 303,7 8 033,3 49,3 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,808 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 18 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách ROP SČ 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Prioritní osa 1 ROP SČ je zaměřena na zlepšování dopravy v regionu. Finanční prostředky vázané 
Rozhodnutím/ Smlouvou jsou na úrovni 32,9 % finanční alokace osy. Věcné plnění stanovených cílů 
zaostává za finančním čerpáním. Téměř všechny indikátory této prioritní osy se pohybují pod mírou 
finančního závazku. Rizikové z hlediska nenaplnění cílů osy jsou zejména aktivity směřující 
k pořízení ekologických a nízkopodlažních vozidel ve veřejné dopravě, kde k 3. 11. 2010 nebyl 
schválen ani jeden projekt podporující tuto aktivitu. Pro tuto aktivitu byly v roce 2010 vyhlášeny tři 
výzvy, u dvou z nich byly vybrané projekty schváleny Výborem regionální rady. Tyto projekty 
naplňují relevantní indikátory ze 77,5 %, resp. ze 62 %. V rámci projektů schválených ROP SČ je více 
podporována rekonstrukce stávajících komunikací oproti výstavbě nových silnic. Obě tyto aktivity 
jsou však za průměrným finančním čerpáním v rámci této prioritní osy. Řídicí orgán se domnívá, že 
některé hodnoty indikátorů první prioritní osy nebudou naplněny, a to z důvodu zcela nedostačující 
absorpční kapacity některých aktivit. Z tohoto důvodu byla ze strany řídicího orgánu předložena EK 
revize programového dokumentu ROP SČ, kde jsou navrženy změny v cílových hodnotách některých 
indikátorů a doplněny nové indikátory. 
 
Podle vyjádření řídicího orgánu navrhované úpravy specifických cílů (indikátorů) nemají vliv 
na splnění globálního cíle této prioritní osy, pouze se mění priority podporovaných aktivit, kterými 
bude tohoto cíle dosaženo. Na úrovni programu jsou nově navrhovány indikátory sledující aktivity 
zaměřené na výstavbu nových nebo na rekonstrukci kruhových objezdů a mostů (odstraňování 
bodových závad) a na aktivity zaměřené na výstavbu nových nebo na rekonstrukce místních 
komunikací. Jedná se o aktivity s velkou absorpční kapacitou na straně příjemců. Naopak bude snížena 
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cílová hodnota indikátoru sledujícího výstavbu nových komunikací a aktivita zaměřená na budování 
nových obchvatů bude sledována jen na úrovni ŘO.  
 
Prioritní osa 2 ROP SČ je zaměřená na podporu cestovního ruchu v regionu. Finanční závazek je 
na úrovni 46,3 % finanční alokace osy. Aktivity zaměřené na vybudování nových cyklostezek lehce 
zaostávají za finančním čerpáním. Řídicí orgán předpokládá nenaplnění cílů této aktivity, a proto bylo 
v rámci revize programového dokumentu navrženo snížení cílové hodnoty indikátoru sledující tuto 
aktivitu. Naopak aktivity zaměřené na vybudování nebo rekonstrukci lůžek a rekonstrukci 
památkových objektů již nyní naplňují stanovené cíle. Celkově lze hodnotit, že věcné plnění cílů 
předchází finančnímu plnění. V rámci revize programového dokumentu bylo navrženo navýšení 
cílových hodnot přeplňovaných indikátorů. 
 
Prioritní osa 3 ROP SČ je zaměřená na integrovaný rozvoj území. Finanční závazek je 64 % alokace 
osy. Většina indikátorů je však již nyní silně přezávazkována. Tyto aktivity se zaměřují především 
na regeneraci a revitalizaci území a objektů jak ve městech, tak na venkově. Donedávna byla 
rizikovou aktivita zaměřená na nákup ekologických vozidel ve veřejné dopravě. V posledních 
dvou měsících však aktivita zaznamenala pokrok a věcné plnění se vyrovnalo finančnímu čerpání. 
V rámci navrhované revize programového dokumentu bylo také v této prioritní ose navrženo navýšení 
cílových hodnot většiny indikátorů. 
 
Prioritní osa 4, technická pomoc, má finanční závazek 59,5 %. S výjimkou aktivity zaměřené 
na proškolení osob, věcné plnění odpovídá finančnímu čerpání. Počet proškolených osob v rámci 
této prioritní osy již nyní splňuje stanovené cíle pro celé období. 
 
Závěr: 
Plnění cílů Regionálního operačního programu Střední Čechy lze hodnotit jako nerovnoměrné. 
Nevyvážné je i plnění jednotlivých aktivit. Rizikové z hlediska porovnání s finančním čerpáním je 
plnění cílů prioritní osy Doprava, kde je u jednotlivých aktivit zaznamenána velmi nízká míra 
závazku. Naopak přezávazkování je zaznamenáváno v aktivitách zaměřených na regeneraci 
a revitalizaci městských a venkovských území a objektů. 
 
Na základě vyjádření řídicího orgánu by tyto problémy měla odstranit navržená úprava indikátorové 
soustavy v rámci probíhající revize programu, jejíž schválení ze strany EK se očekávalo do konce 
roku 2010. 
 
NOK-MMR se domnívá, že problematiku věcného plnění cílů nelze řešit pouze revizí (navyšování) 
cílových hodnot, nutná je zejména socioekonomická analýza do regionu se zhodnocením potřeb 
daného regionu, která může ukázat, že některé aktivity byly již dostatečně podpořeny a navyšování 
cílových hodnot je zbytečné a vhodnějším řešením by byla realokace prostředků do potřebných 
oblastí. 
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STAV OPERAČNÍCH PROGRAMŮ CÍLE 2 

OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST 

Tento operační program podporuje rozvoj dopravy hlavního města Prahy, zlepšení kvality životního 
prostředí Prahy, rozvinutí inovačního potenciálu hlavního města a celkové zatraktivnění městského 
prostředí. OP Praha - Konkurenceschopnost je financován z ERDF. Z územního hlediska jsou 
intervence OP Praha - Konkurenceschopnost zaměřeny na území hlavního města Prahy. 
 
Tab. 31 - Struktura OP Praha - Konkurenceschopnost 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 37,2 
2 Životní prostředí 25,0 
3 Inovace a podnikání 35,0 
4 Technická pomoc 2,8 

Realizace OP Praha - Konkurenceschopnost 
V OP Praha - Konkurenceschopnost bylo k 3. listopadu 2010 podáno 633 žádostí v celkové hodnotě 
cca 12,9 mld. Kč. Řídicí orgán podepsal 140 Smluv o poskytnutí dotace ve výši cca 3,8 mld. Kč. 
Prostředky proplacené na účty příjemců dosahují cca 2,4 mld. Kč, což činí cca 36 % z alokace 
na programové období 2007–2013. Objem certifikovaných výdajů dosahuje cca 848 mil. Kč, 
to představuje cca 12 % z alokace na operační program na období 2007–2013. 
 
Tab. 32 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha - Konkurenceschopnost (EU a 
národní zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 2 560,7 1 233,5 48,2 
2 1 704,6 1 502,9 88,2 
3 2 383,7 957,8 40,2 
4 191,5 76,2 39,8 

OP PK 6 840,6 3 770,3 55,1 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 19 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP PK 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
Prioritní osa 1 OP PK je zaměřená na dopravní dostupnost a rozvoj ICT. Projekty s vydaným 
Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou mají schválené finanční prostředky na úrovni 48,2 % celkové 
alokace osy. Všechny indikátory vykazují vyšší závazky příjemců, než je finanční čerpání osy. 
Mnoho indikátorů je již nyní přezávazkováno. Nejvyšší plnění je evidováno u aktivit zaměřených 
na modernizaci tramvajových tratí a výstavbu cyklostezek. O něco pomaleji se realizují aktivity 
zaměřené na budování nových tramvajových tratí a realizaci nových elektrizovaných agend veřejné 
správy. 
 
Druhá prioritní osa OP PK je zaměřena na zlepšování životního prostředí. Zde je ve schválených 
projektech vázáno již 88,2 % celkové alokace prioritní osy. Problémy jsou identifikovány 
v aktivitách zaměřených na odstraňování starých ekologických zátěžích. Naopak silně 
nad očekávání se realizují aktivity v oblastech regenerace a revitalizace území a rekonstrukci 
památkových objektů. 
 
Třetí prioritní osa je zaměřena na inovace a podnikání na území hl. m. Prahy. V rámci této osy 
evidujeme finanční závazek na úrovni 40,2 % celkové alokace. Mezi aktivity, které jsou pomaleji 
naplňovány, můžeme zařadit aktivity zamřené na vytváření nových pracovních míst ve VaV. 
Ostatní aktivity mají rychlejší tempo plnění v porovnání s finančním čerpáním osy. Nejvyšší dosažené 
hodnoty zaznamenáváme v aktivitách podporujících vytváření licencí, patentů a know-how a také 
v rekonstrukci, rozšiřování a budování nových kapacit. Rovněž podpora MSP směřuje k dosažení 
naplnění očekávaných hodnot  
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Prioritní osa 4, technická pomoc, je na úrovni 39,8 % celkové finanční alokace osy. V této prioritní 
ose je zatím podporováno méně projektů, než bylo plánováno, avšak podporované aktivity mají 
rychlejší tempo plnění plánovaných cílů oproti finančnímu čerpání. 
 
Závěr: 
Můžeme zhodnotit, že věcné plnění cílů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost je 
rychlejší než jeho finanční čerpání. Výjimkami jsou aktivity zaměřené na odstraňování starých 
ekologických zátěží a vytváření nových pracovních míst ve VaV, které jsou zazávazkovány 
podprůměrně. 
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - ADAPTABILITA 

Druhý pražský operační program je zaměřen na podporu zaměstnanosti v Praze. Smyslem OP Praha - 
Adaptabilita je  zvyšování adaptability a výkonnosti lidských zdrojů, umožnění přístupu 
znevýhodněných osob na trh práce a ke zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy odpovídající 
požadavkům trhu práce. Dále je tento operační program určen na prevenci nezaměstnanosti 
a k podpoře celoživotního odborného vzdělávání. OP Praha - Adaptabilita je financován z ESF. 
Z územního hlediska jsou intervence OP Praha - Adaptabilita zaměřeny na území hlavního města 
Prahy. 
 
Tab. 33 - Struktura Integrovaného operačního programu Adaptabilita 

Číslo prioritní osy Název prioritní osy/ oblasti podpory  

Podíl 
na celkové 

alokaci  
v % 

1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 38,2 
2 Podpora vstupu na trh práce 29,2 
3 Modernizace počátečního vzdělávání 29,2 
4  Technická pomoc 3,5 

Realizace OP Praha - Adaptabilita 
V operačním programu Praha - Adaptabilita bylo k 3. listopadu 2010 podáno 2 334 žádostí v celkové 
hodnotě cca 12,4 mld. Kč. Řídicí orgán uzavřel 359 grantových smluv a jiných právních aktů 
o poskytnutí dotace ve výši cca 1,9 mld. Kč. Proplacené prostředky na účty příjemců, zahrnující ex-
ante zálohové platby, dosahují cca 1,2 mld. Kč, což činí 38  % z alokace na programové období 2007–
2013. Objem certifikovaných výdajů dosahuje cca 319 mil. Kč, což je 10  % z alokace na operační 
program na období 2007–2013. 
 
Tab. 34 - Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OP Praha - Adaptabilita (EU a národní 
zdroje) 

Prioritní osa 
Celková alokace podpory 

2007–2013 
Projekty s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou 

Smlouvou 
- v mil. Kč v mil. Kč % 
1 1 206,5 672,4 55,7 
2 919,2 692,0 75,3 
3 920,4 522,4 56,8 
4 109,4 47,5 43,2 

OP PA 3 155,4 1 934,3 61,3 
Měnový kurz: 1 EUR = 24,630 CZK - měsíční kurz převzatý z MSC2007 
Zdroj: MSC2007 – 3. 11. 2010 
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Graf 20 Míra naplňování indikátorů na prioritních osách OP PA 

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Indikátorová soustava operačního programu Praha - Adaptabilita obsahuje celkem téměř 
100 monitorovacích ukazatelů. Rozsah indikátorové soustavy OP PA je obdobně jako u ostatních 
programů financovaných ESF ovlivněn povinným sledováním podpořených osob dle Přílohy 23 
Nařízení EK 1828/2006. Z toho důvodu jsou v rámci projektových žádostí požadovány jen základní 
ukazatele týkající se Počtu podpořených osob (074100) a Počtu úspěšně podpořených osob (074600), 
které je žadatel schopen závazně kvantifikovat. 
 
Z důvodu chybějícího nastavení cílových hodnot bylo z původního počtu 243 ukazatelů do analýzy 
zahrnuto pouze 7 hlavních indikátorů, které se opakují na všech osách. Na základě minimálních 
informací, které má ŘO z hlediska věcného plnění k  dispozici, je obtížné zajišťovat v této 
oblasti řízení implementace, neboť většina hodnot je získávána až s odevzdáním, resp. schválením 
monitorovacích zpráv. Většinu dat lze využít až k hodnocení dosažených hodnot po ukončení 
realizovaných aktivit a porovnat je s aktuálním socioekonomickým stavem.  
 
Z pohledu NOK-MMR je nedostatečně nadefinovaná poslední prioritní osa, která je zaměřena 
na technickou pomoc, a kde výše uvedené důvody nejsou relevantní. Doporučujeme doplnit tuto oblast 
o relevantní monitorovací ukazatele, které budou reflektovat výstupy a výsledky podporovaných 
aktivit (např. Počet proškolených osob, Počet zaměstnanců implementační struktury, Počet vydaných 
metodických materiálů atp.).  
 
V rámci přílohy je uveden aktuální stav naplňování stanovených cílů operačního programu Praha -
Adaptabilita, které byly nadefinovány v programovém dokumentu. Výše uvedený graf zohledňuje 
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naplňování pouze vybraných ukazatelů, které byly dle metodiky do analýzy zahrnuty. Hodnocené 
finanční a věcné ukazatele neukazují na zásadní nenaplňování stanovených cílů. Dle vyjádření 
ŘO je finanční a věcný vývoj implementace v rámci OP PA je v souladu s předpokládaným vývojem. 
 
Závěr: 
Většina indikátorů u programů financovaných ESF je obsahově zaměřena na sledování počtu 
podpořených osob a počtu nově vytvořených/ inovovaných produktů v rámci realizovaných aktivit. 
Vzhledem k tomu, že OP PA využívá ve své soustavě pouze omezené množství ukazatelů, je obtížné 
hodnotit věcný pokrok.  
 
Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, je v současné době u OP PA překročena cílová hodnota 
ukazatele Počet úspěšně podpořených osob. Vzhledem k tomu, že se jedná o indikátor počtu 
podpořených osob, nelze jednoznačně tvrdit, že přeplňování stanovených cílů je negativním jevem. 
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ZÁVĚR 

V programovém období 2007–2013 využívá Česká republika prostředky strukturálních fondů 
v souladu s cíli uvedenými v Národním strategickém referenčním rámci, jakožto zastřešujícím 
dokumentu, který je naplňován jednotlivými operačními programy. Takto nastavený systém je 
centrálně monitorován prostřednictvím soustavy indikátorů (ukazatelů), měřících finanční a věcné 
naplňování zvolené strategie a stanovených cílům. 
 
Materiál, který NOK-MMR předkládá jako další výstup v rámci své řídící a koordinační role, 
analyzuje a hodnotí věcný pokrok operačních programů a upozorňuje na rizika spojená 
s nerovnoměrným plněním stanovených cílů na úrovních prioritních os jednotlivých operačních 
programů.  
 
Analýza poukazuje na rozdíly v plnění cílů jednotlivých operačních programů, a to nejen mezi 
operačními programy, ale i mezi osami či aktivitami v rámci jednoho operačního programu. 
Upozorňuje na slabá místa v současné realizaci a naznačuje další nezbytné kroky NOK-MMR.   
 
Z informací obsažených v tomto materiálu vyplývá, že častým problémem v rámci plnění cílů je 
přezávazkování indikátorů tzn., že závazek příjemců je výrazně vyšší než cílová hodnota stanovená 
v programovém dokumentu pro danou aktivitu. 
 
Na základě zjištěných faktů je třeba říci, že problematiku věcného plnění cílů nelze řešit pouze revizí 
(navyšováním) cílových hodnot, nutná je zejména analýza regionu či tematické oblastí se 
zhodnocením potřeb, která může ukázat, že některé aktivity byly již dostatečně podpořeny 
a navyšování cílových hodnot je zbytečné. V tomto případě se domníváme, že vhodnějším řešením by 
byla realokace prostředků do potřebných prioritních oblastí, které by v rámci regionální politiky měly 
významný dopad pro daný region, případně tematickou oblast. Při plánování realokací je třeba 
zohlednit dostatečnou absorpční kapacitu jednotlivých aktivit a příjemců. 
 
Dalším zjištěním je časté nastavení nerelevantních indikátorů. V rámci jednotlivých os je nastaveno 
malé množství indikátorů závazných EK. případně jsou použity nevyhovující typy indikátorů (např. 
statistický indikátor či indikátor počet projektů) Tento typ indikátoru nemá dostatečnou vypovídací 
schopnost. 
 
Dalším identifikovaným problémem společným pro všechny programy financované ESF je chybějící 
nastavení cílových hodnot. Většina ukazatelů slouží pro potřeby monitoringu, ale není využitelná 
z hlediska řízení implementace, neboť data lze využít až k hodnocení dosažených hodnot po ukončení 
realizovaných aktivit a následnému srovnání s aktuálním socioekonomickým stavem. 
 
NOK-MMR se v tomto případě zaměří na zpracování evaluační studie zabývající se dopady 
intervencí, které jsou hodnoceny pomocí statistických ukazatelů. Výstupy u této evaluační studie jsou 
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plánovány v polovině roku 2011. Současně bude vyvíjena aktivita směřující k vhodnému nastavení 
indikátorových soustav a cílových hodnot OP a NSRR pro programové období 2014+. 
 
Předložený dokument je důležitým mezníkem v oblasti řízení a koordinace. Je důkazem, že 
systém monitorování je na národní úrovni dobře nastaven, je funkční a společně s dalšími 
řídícími a koordinačními mechanismy je významným prostředkem pro identifikaci akutních či 
dlouhodobých problémů v implementaci konkrétních operačních programů. 
 
Informace obsažené v materiálu tak budou důležitým východiskem pro připravované 
střednědobé vyhodnocení realizace programového období 2007–2013, které v kontextu 
socioekonomických změn posoudí možnosti dosažení stanovených cílů NSRR a OP a vyhodnotí rizika 
stávajícího programového období. 
 
Rok 2011 je z hlediska čerpání prostředků v tomto programovém období klíčový, neboť ČR je 
poprvé konfrontována s plněním pravidla n+3. NOK-MMR monitoruje pokrok v jednotlivých 
operačních programech a pracuje s řídícími orgány tak, aby riziko nenaplnění pravidla n+3 
bylo eliminováno. 
 
Ve snaze předejít automatickému zrušení závazku v příštích letech je NOK-MMR připraven 
na základě informací získaných v rámci své koordinační role identifikovat operační programy, 
které se potýkají s vážnými problémy, a předložit vládě návrh řešení formou revizí daných 
programů. 
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3. POUŽITÉ POJMY 

Agregace 
Cílem operace „Agregace“ je zajistit automatické vertikální součtování shodného indikátoru 
do nadřízených vyšších struktur OP (podoblast, oblast, osa, OP) za definovaných podmínek: 

- pouze operace součet = sečtení hodnot projektových indikátorů (součet probíhá jako 
součet skutečných přínosů projektů - tedy po očištění o výchozí hodnoty), 

- veškeré agregace (do úrovně OP) probíhá pouze v M7+ (hodnoty agregací jsou přenášeny 
standardně do MSC2007), 

- procesy agregace zahrnují pouze agregaci hodnot projektových indikátorů do všech 
odpovídajících vyšších úrovní OP, 

- indikátory stejného kódu jsou automaticky napočítávány do všech vyšších úrovní. 

Druhy sledovaných hodnot indikátorů na agregačních úrovních OP: 

i. výchozí hodnota (neagregovaná), 

ii. cílová hodnota (údaj z programové dokumentace, neagregovaná), 

iii. závazek příjemců (suma cílových hodnot indikátorů po odečtení výchozích hodnot 
indikátorů z jednotlivých projektů) - předmět procesu agregace 
Součet – do výpočtu se zahrnují projekty ve stavech P4, P41, P45, P5, P6, P7, P8 
Počet projektů – do výpočtu se zahrnují projekty ve stavech P4, P41, P45, P5, P6, P7, 
P8, 

iv. dosažená hodnota (suma dosažených hodnot po odečtení výchozích hodnot indikátorů 
z jednotlivých projektů a následné přičtení výchozích hodnot nastavených na úrovni 
program, prioritní osa, oblast podpory) - předmět procesu agregace 
Součet – do výpočtu se zahrnují projekty ve stavech P45, P5, P6, P7, P8 
Počet projektů – do výpočtu se zahrnují projekty ve stavech P5, P6, P7, P8. 

 
Výchozí hodnota indikátoru a datum výchozí hodnoty 
Hodnota indikátoru naměřená ke dni před začátkem realizace projektu/ programu, nejpozději však 
v den registrace projektové žádosti. Hodnota se během realizace projektu/ programu nemění. Možnost 
editace výchozí hodnoty před podpisem smlouvy. Výchozí hodnota indikátoru je zohledněna v rámci 
dosažené hodnoty. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět 
všechny hodnoty (výchozí, cílové a dosažené) společně. U statistických indikátorů může dojít 
ke změně výchozí hodnoty v případě, že se změní metodika jejich výpočtu a zpětně jsou dopočítávány 
časové řady. 
U statistických indikátorů nesmí být nastaveno automatické plnění pole Datum výchozí hodnoty. Pole 
musí odpovídat skutečnosti a do systému být vkládáno ručně ze strany žadatele/ŘO/ZS. 
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Cílová hodnota indikátoru a datum cílové hodnoty 
Hodnota (plán) indikátoru ke dni, ke které se žadatel zaváže, že ji projektem zrealizuje k uvedenému 
dni. Datum cílové hodnoty je většinou předpokládané datum realizace projektu/ programu. Cílová 
hodnota může být dosažena až po ukončení realizace projektu/ programu, tzn. datum cílové hodnoty se 
nemusí rovnat datu předpokládaného ukončení realizace projektu/ programu. Cílová hodnota může být 
naplňována i v době udržitelnosti (stav P8). U kontextových indikátorů a indikátorů z úrovně oblasti a 
podoblasti podpory nemusí být cílová hodnota stanovena. V rámci cílové hodnoty indikátoru je 
zohledněna výchozí hodnota indikátoru. 
Pole Datum cílové hodnoty projektů je vyplňováno ze strany žadatele v projektové žádosti/ ze strany 
ŘO při nastavování cílových hodnot programu a v systému nesmí být nastavena žádná automatika 
naplňování tohoto pole. Pole Cílová hodnota a Datum jsou editovatelné ze strany ŘO/ ZS při podpisu 
smlouvy a následně na základě předložení žádosti o změnu ze strany příjemce.  
 
Dosažená hodnota indikátoru a datum dosažené hodnoty  
Hodnota průběžného naplnění indikátoru a datum, kdy byla hodnota indikátoru dosažena. Dosažená 
hodnota je povinná od stavu P45 po schválení MZ/ HoP. V případě, že je u projektu podávána pouze 
závěrečná zpráva, je dosažená hodnota naplňována od stavu P5 a dále pak s ohledem na metodické 
nastavení a definici indikátoru. Dosažená hodnota je kumulativní údaj od začátku realizace projektu/ 
programu nebo přírůstkový údaj dle povahy indikátoru a jeho definice. Například: 1. indikátory 
vztažené ke konkrétnímu období, např. „Počet proškolených osob v novém systému výuky za rok“; 
2. podílové indikátory, např. „Změna počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí (%)“; 
3. statistické indikátory. V rámci dosažené hodnoty indikátoru je zohledněna výchozí hodnota 
indikátoru. Při interpretaci dat, jejichž výchozí hodnota je různá od nuly, je nutné uvádět všechny 
hodnoty společně (výchozí, cílová a dosažená).  
Pole datum dosažené hodnoty je naplňováno skutečným datem, kdy byla hodnota dosažena, nejpozději 
však datem z MZ/ HoP „Datum sledované období do“. Do IS ŘO jsou vkládána data ze schválených 
monitorovacích zpráv. U statistických indikátorů nesmí být nastaveno automatické plnění pole Datum 
dosažené hodnoty, pole musí odpovídat skutečnosti a do systému být vkládáno ručně ze strany 
příjemce/ ŘO/ ZS. 
 
Závazek příjemců 
Předpokládaná hodnota plnění indikátoru na základě schválených projektů tzn. jedná se o sumu 
cílových hodnot ze schválených projektů - automatické naplňování pole Závazek příjemců v rámci 
technického řešení agregace indikátorů. Stejně tak pole Datum závazku příjemců. 
V případě, že závazek silně překračuje cílové hodnoty stanovené v programovém dokumentu, 
mluvíme o tzv. přezávazkování indikátoru. 
 
Centrální indikátor 
Centrální indikátory jsou součástí NČI a číselníku indikátorů v MSC2007, vyznačují se šestimístným 
kódem, který zaručuje jasnou identifikace indikátoru v rámci NČI. Centrální indikátory jsou přenášené 
z MSC2007 a  jejich textová úprava a povolení k navázání provádí správce číselníku v MSC2007 
modulu Správa indikátorů.  
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Doplňkové indikátory  
Doplňkové indikátory slouží pro statistické potřeby a monitoring ŘO. Jsou součástí číselníku M7+. 
Vyznačují se čtyřmístným kódem. Zadávání do číselníku prování ŘO. Před použitím indikátoru, tzn. 
jeho navázáním v Programu či přidělením na výzvu, musí být indikátor schválen ze strany NOK-
MMR. 
 
Hlavní indikátory 
Jedná se o indikátory k jejichž naplnění se ŘO vůči EK zavázal v rámci programového dokumentu. 
Tyto indikátory jsou součástí NČI, tzn. všechny jsou z metodicko-technického hlediska současně 
centrální a ŘO je pravidelně vykazuje ve výročních zprávách.  
V rámci monitorovacího systému je od 1. 6. 2010 u jednotlivých indikátorů zapracován příznak 
označující hlavní a vedlejší indikátor. Obecně lze za hlavní indikátory považovat ty, které jsou 
navázány na úrovni operačního programu a prioritních os (v případě, že některé OP mají v rámci 
schválené dokumentace nadefinovány i indikátory na úrovni oblastí podpory, tak pak i ty). 
 
Vedlejší indikátory 
Vedlejší indikátory jsou ukazatele k jejichž naplnění se ŘO vůči EK nezavázal, tzn. nemusí mít 
stanoveny cílové hodnoty. Jedná se o indikátory, které ŘO nadefinoval v rámci prováděcí 
dokumentace. Vedlejší indikátory mohou být z metodicko-technického hlediska jak centrální tak 
doplňkové. 
 
Typy indikátorů: 

Indikátory výstupu charakterizují činnost. Podávají informace o výstupech jednotlivých akcí/ 
projektů v rámci operačního programu (kvantifikace na úrovni opatření). Jsou zpravidla vyjadřovány 
ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách (jako např.: délka postavených železničních tratí, počet 
podpořených firem). 

Indikátory výsledku mají vazbu na bezprostřední – přímý a okamžitý přínos daného programu. 
Zabezpečují např. informaci o změnách v chování, změnách výrobních kapacit, nebo vývoj produkce 
u příjemců pomoci. Indikátory výsledku charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše v naturálních 
(fyzických) jednotkách (např. snížení jízdní doby, počet úspěšných účastníků kurzů), nebo 
v peněžních jednotkách (např. snížení dopravních nákladů). Indikátory měřící výsledek pomoci 
(intervencí) jsou důležitým podkladem pro řízení operačního programu po celou dobu jeho 
implementace. 

Indikátory dopadu informují o souvislostech, které překračují rámec okamžitých účinků. Pomocí 
indikátorů dopadu se měří plnění rozhodujících cílů operačního programu.  

Kontextové indikátory zabezpečují kvantifikovanou informaci o sociální, ekonomické a ekologické 
situaci a mohou identifikovat potřeby v určitém čase. Charakterizují sociální a ekonomické prostředí, 
ve kterém se budou programy realizovat a intervence ze strukturálních fondů čerpat. 
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Alokace podpory (pro jednotlivé rozpočtové roky) 
Každá platba obdržená od Evropské komise se přiřazuje k nejstarším otevřeným rozpočtovým 
závazkům (tj. nejdříve se čerpá z alokace podpory 2007). Po naplnění alokace na rok 2007 se platby 
obdržené z EK budou přiřazovat k alokaci roku 2008.  
 
Celková alokace podpory 2007-2013 
Finanční zdroje SF/FS EU a národní prostředky alokované pro NSRR (resp. jednotlivé operační 
programy) na celé programové období 2007-2013. 

• Výpočet Celkové alokace podpory 2007–2013 v CZK: Certifikované výdaje předložené EK 
v CZK + (necertifikované prostředky v EUR * aktuální měsíční kurz). 

 
Zazávazkovaná alokace 
Finanční prostředky, které jsou vázané v projektech s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou. 
 
Projekt 
Ucelený soubor aktivit financovaných z operačního programu, jejichž realizací je, v určeném časovém 
rámci, dosaženo stanoveného cíle. Existují 3 typy projektů: 
Individuální projekt – IP 
Projekt, který je realizován přímo, tj. není realizován v rámci globálního grantu. 
Grantový individuální projekt – GIP 
Projekt, který je realizován v rámci globálního grantu s dolním platebním cyklem. 
Grantový projekt – GP 
Projekt, který je realizován v rámci globálního grantu s horním platebním cyklem. 
 
Podané žádosti 
Žádosti o podporu ze SF/ FS a národních zdrojů předložené žadateli v rámci vyhlašovaných výzev 
jednotlivých OP. Žadatelé vyplní elektronickou žádost o podporu a následně fyzicky odevzdají další 
požadované podklady k projektové žádosti. Podané žádosti o podporu jsou zaregistrovány 
v informačních systémech řídících orgánů jednotlivých OP.  
 
Projekty / GG s vydaným Rozhodnutím/ podepsanou Smlouvou 
Projekty s vydanou Smlouvou o poskytnutí dotace či Grantovou Smlouvou a dále projekty s vydaným 
Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Tento pojem se vztahuje také na projekty ve fázi realizace. 
 
Proplacené prostředky příjemcům 
Objem finančních prostředků proplacených na účty příjemců po ukončení realizace projektu nebo jeho 
části (u etapového projektu). Do proplacených prostředků jsou započítávány také zálohové platby 
(předfinancování) v případě ex-ante financování. Finanční prostředky se proplácí na základě žádosti 
o platbu. 
 
Prostředky předložené k certifikaci 
Objem finančních prostředků, které ŘO předložil PCO v rámci souhrnné žádosti o platbu, PCO tyto 
prostředky schválil (tj. byly zaúčtovány v IS Viola) a následně zařadil do certifikace. 
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Výzva 
Výzva je aktivita řídicího orgánu příslušného operačního programu. V termínu výzvy jsou přijímány 
žádosti o dotaci. Výzva může být časově neomezená (tzv. průběžná; hodnocení přijatých žádostí 
je prováděno průběžně) nebo časově omezená (tzv. kolová; k hodnocení přijatých žádostí dochází až 
po uzavření výzvy). Alokace na výzvu vyjadřuje sumu finančních prostředků určených vyhlášenou 
výzvy. 
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4. SEZNAM ZKRATEK 

AM Agregační mapa 
ČHMÚ Český hydrometeroologický úřad 
ČOV Čistička odpadních vod 
ČSÚ Český statistická úřad 
ČR Česká republika 
EK Evropská komise 
ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
EUR Společná evropská měna euro 
FS Fond soudržnosti 
GG Globální grant 
GIP/GP Grantový individuální projekt 
HMP hlavní město Praha 
HoP Hlášení o pokroku 
ICT Informační a komunikační technologie 
IS Informační systém 
IOP Integrovaný operační program 
IP Individuální projekt 
IS Informační systém 
M7+ Monitorovací systém na úrovni ŘO  - 

Monit 7+ 
MD Ministerstvo dopravy 
MF Ministerstvo financí 
MFTK Metodika finančních toků a kontroly 

programů spolufinancovaných ze 
SF/CF/EFF na programové období 
2007-2013 

MM2007 Metodika monitorování programů 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti pro programové období 
2007-2013 

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MMZ Měsíční monitorovací zpráva o průběhu 

čerpání strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti a národních zdrojů 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 
MSC2007 Monitorovací systém strukturálních 

fondů a fondu soudržnosti 
ms2007 Informační systém pro monitorování 

programů SF a FS pro období 2007–
2013 

MSP Malé a střední podniky 
MŠMT Ministerstvo školství mládeže 

a tělovýchovy 
MV Ministerstvo vnitra 
MZ Monitorovací zpráva 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NČI Národní čísledník indikátorů 
NOK-MMR Národní orgán pro koordinaci 

NSRR Národní strategický referenční rámec 
NZ Národní zdroje 
OP Operační program / programy 
OP D Operační program Doprava 
OP LZZ Operační program Lidské zdroje 

a zaměstnanost 
OP PA Operační program Praha – Adaptabilita 
OP PI Operační program Podnikání a inovace 
OP PK Operační program Praha - 

Konkurenceschopnost 
OP VaVpI Operační program Výzkum a vývoj 

pro inovace 
OP VK Operační program Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 
OP TP Operační program Technická pomoc 
OP ŽP Operační program Životní prostředí 
PCO Platební a certifikační orgán 
PO Prioritní osa 
PŽ Projektové žádosti 
ROP Regionální operační program / 

programy 
ROP JV Regionální operační program 

Jihovýchod 
ROP JZ Regionální operační program Jihozápad 
ROP MS Regionální operační program 

Moravskoslezsko 
ROP SČ Regionální operační program 

Střední Čechy 
ROP SM Regionální operační program 

Střední Morava 
ROP SV Regionální operační program 

Severovýchod 
ROP SZ Regionální operační program 

Severozápad 
RR Regionální rada 
ŘO Řídicí orgán 
SF Strukturální fondy 
SFDI Státní fond dporavní infrastruktury 
SFŽP Státní fond životního prostředí 
SR Státní rozpočet 
TP Technická pomoc 
TEN-T Transevropská dopravní síť 
URR Úřad regionální rady 
VaV Výzkum a vývoj 
ZS Zprostředkující subjekt 
ŽP Životní prostředí 
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OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA 

Tab. 1 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace železniční sítě TEN-T OP D 
1.1 Modernizace železniční sítě TEN-T 

Alokace PO1: 64 052,1 mil. Kč Finanční závazek: 46 064,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 71,9 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210210 Snížení skleníkových emisí 
(CO2) z dopravy Dopady Počet tun Gestor OP 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0 

370100 
Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 20,0 21,0 105,0 8,0 40,0 

370701 Délka rekonstruovaných 
železničních tratí TEN-T Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 348,0 247,4 71,1 73,9,7 21,2 

370702 
Délka rekonstruovaných 
železničních tratí TEN-T dle 
rozhodnutí č. 884/2004/ES 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 234,3 198,2 84,6 40,0 17,5 

370910 Počet rekonstruovaných 
železničních uzlů Výstupy Počet Gestor OP 0,0 8,0 3,0 37,5 1,0 12,5 

371100 Hodnota úspory času v 
železniční dopravě v EUR Výsledky EUR/rok Gestor OP 0,0 23100000,0 48225090,1 208,8 9911812,1 42,9 

371102 Dostupnost - zvýšení ESS Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 8,7 N/A N/A 6,7 77,0 

373215 Zvýšení přepravních výkonů v 
osobní dopravě Dopady Počet 

procent Gestor OP 100,0 120,0 N/A N/A 100,0 83,3 

373216 Zvýšení přepravních výkonů v 
nákladní dopravě Dopady Počet 

procent Gestor OP 100,0 110,0 N/A N/A 100,0 90,9 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11.2010 
 

Tab. 2 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě 
TEN-T OP D 
1.2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 

Alokace PO2: 46 787,1 mil. Kč Finanční závazek: 72 098,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 154,1 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210210 Snížení skleníkových emisí (CO2) 
z dopravy Dopady Počet tun Gestor OP 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0

370100 Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní infrastrukturu Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 20,0 10,0 50,0 0,0 0,0

370200 Délka nových silnic - celkem Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 120,0 132,9 110,8 0,0 0,0

370300 
Délka nových dálnic a 
rychlostních silnic a silnic I. třídy 
- TEN-T 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 120,0 132,9 110,8 0,0 0,0

370301 Délka nových silnic TEN-T dle 
rozhodnutí č. 884/2004/ES Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 50,0 18,4 36,8 0,0 0,0

371101 
Hodnota úspory času v silniční 
dopravě v EUR Výsledky EUR/rok Gestor OP 0,0 42350000,0 122042920,0 288,2 0,0 0,0

371102 Dostupnost - zvýšení ESS Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 5,3 N/A N/A 0,0 0,0

371200 Vybavení pozemních komunikací  
telematickými zařízeními Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

373110 
Změna počtu dopravních nehod 
na úsecích dotčených intervencí 
(%) 

Dopady Počet 
procent Policie ČR 100,0 50,0 N/A N/A 100,0 200,0

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11.2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 3 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T OP D 
1.3 Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T 
Alokace PO3: 11 426,4 mil. Kč Finanční závazek: 3 925,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 34,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210210 Snížení skleníkových emisí (CO2) 
z dopravy 

Dopady Počet tun Gestor OP 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0

370100 Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní infrastrukturu Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 20,0 8,0 40,0 6,0 30,0

370703 Délka rekonstruovaných 
železničních tratí mimo TEN-T Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 105,2 42,8 40,7 39,2 37,3

370900 Délka elektrizovaných 
železničních tratí Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 53,5 32,7 60,1 32,1 60,1

371100 Hodnota úspory času v železniční 
dopravě v EUR Výsledky EUR/rok Gestor OP 0,0 3500000,0 43210336,8 1234,6 43202653,9 1234,4

371102 Dostupnost - zvýšení ESS Výsledky 
Počet 
procent Gestor OP 0,0 8,7 N/A N/A 2,1 24,1

373215 Zvýšení přepravních výkonů v 
osobní dopravě Dopady Počet 

procent Gestor OP 100,0 110,0 N/A N/A 100,0 90,9

373216 Zvýšení přepravních výkonů v 
nákladní dopravě Dopady Počet 

procent Gestor OP 100,0 110,0 N/A N/A 100,0 90,9

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 4 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T  
1.4 Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T 
Alokace PO4: 30 799,4 mil. Kč Finanční závazek: 33 562,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 109,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210210 Snížení skleníkových emisí (CO2) 
z dopravy Dopady Počet tun Gestor OP 0,0 0,0 N/A N/A 0,0 0,0

370100 Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní infrastrukturu Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 20,0 41,0 205,0 15,0 75,0

370200 Délka nových silnic - celkem Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 48,3 129,1 267,3 28,9 60,0

370400 
Délka nových dálnic a 
rychlostních silnic a silnic I. třídy 
mimo TEN-T 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 48,3 129,1 267,3 28,9 60,0

370502 Délka rekonstruovaných silnic I. 
třídy - mimo TENT-T Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 85,2 63,6 74,7 43,7 51,3

371101 Hodnota úspory času v silniční 
dopravě v EUR Výsledky EUR/rok Gestor OP 0,0 15790000,0 23841238,0 151,0 6561029,0 41,6

371102 Dostupnost - zvýšení ESS Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 5,3 N/A N/A 0,0 0,0

371200 Vybavení pozemních komunikací  
telematickými zařízeními Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

373110 
Změna počtu dopravních nehod 
na úsecích dotčených intervencí 
(%) 

Dopady Počet 
procent Policie ČR 100,0 90,0 N/A N/A 100,0 111,1

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11.2010 
 

Tab. 5 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů 
řízení silniční dopravy v hl. m. Praze OP D 
1.5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. 
Praze 
Alokace PO5: 9 564,5 mil. Kč Finanční závazek: 655,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 6,9 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210211 Snížení skleníkových emisí (CO2) 
z dopravy na území Hl.m.Prahy Dopady tuny za rok ČHMÚ 2,1 2,1 N/A N/A 0,0 0,0

370100 Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní infrastrukturu Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 2,0 1,0 50,0 0,0 0,0

371000 Délka nově vybudovaného metra Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

371202 Vybavení silnic telematickými 
systémy  Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 45,0 34,0 75,6 0,0 0,0

373110 
Změna počtu dopravních nehod 
na úsecích dotčených intervencí 
(%) 

Dopady Počet 
procent Policie ČR 100,0 90,0 N/A N/A 100,0 111,1

373222 Přírůstek počtu osob 
obsluhovaných MHD Výsledky Tisíce osob Gestor OP 0,0 81350,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11.2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 6 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj 
vnitrozemské vodní dopravy OP D 
1.6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 
Alokace PO6: 3 526,7 mil. Kč Finanční závazek: 3 534,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 100,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

370100 Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní infrastrukturu Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 50,0 12,0 24,0 10,0 20,0

371500 Délka upravených vodních cest Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 24,0 261,2 1088,4 184,5 768,7

371701 

Nově pořízené nebo  
modernizované dopravní 
prostředky pro KD a 
modernizovaná říční plavidla 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 120,0 6,0 5,0 3,0 2,5

371702 Počet nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných vleček Výstupy Počet Gestor OP 0,0 25,0 3,0 12,0 3,0 12,0

371710 Zvýšení přepravního objemu v 
kombinované dopravě Výsledky Počet tun Gestor OP 4376000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

371712 Zvýšení přepravního objemu ve 
vnitrozemské vodní dopravě Výsledky Počet tun Gestor OP 2032,0 2800,0 N/A N/A 1905,0 68,0

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11.2010 
 

Tab. 7 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OP Doprava 
1.7 Technická pomoc OP Doprava 
Alokace PO6: 2 006,9 mil. Kč Finanční závazek: 1 184,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 59,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480100 Počet podpořených projektů 
technické pomoci Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 40,0 12,0 30,0 0,0 0,0

480200 Celkové výdaje na realizaci 
projektů technické pomoci Výsledky 

Miliony 
Korun 
českých 

Gestor OP 0,0 2230,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11.2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Tab. 8 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 
snižování rizika povodní OP ŽP 

2.1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 
Alokace PO1: 57 703,8 mil. Kč Finanční závazek: 6 564,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 11,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

230100 
Počet obyvatel nově 
připojených na vodovod Dopady 

Počet 
mil. 
obyvatel 

MŽP, ČSÚ 9,5 9,5 N/A N/A 9,7 101,4 

230200 Počet obyvatel nově 
připojených na kanalizaci Dopady 

Počet 
mil. 
obyvatel 

Gestor OP 8,2 9,0 N/A N/A 8,5 94,4 

230600 

Počet nových, 
rekonstruovaných a 
intenzifikovaných ČOV nad 
2000 EO 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 350,0 38,0 10,9 10,0 2,9 

230700 
Délka nových a 
rekonstruovaných 
kanalizačních řadů 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 120,0 569,1 474,2 319,1 266,0 

230800 Počet rekonstruovaných a 
nových úpraven pitné vody Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 1,0 20,0 0,0 0,0 

231100 
Hmotnost vypouštěného 
znečištění u zpoplatněných 
zdrojů CHSKCr 

Dopady tuny za rok ČIŽP 20613,0 18000,0 N/A N/A 13337,0 74,1 

231200 
Hmotnost vypouštěného 
znečištění u zpoplatněných 
zdrojů – fosfor celkový 

Dopady 
kilogramy 
za 
rok 

ČIŽP 18200,0 15000,0 N/A N/A 0,0 0,0 

232100 

Počet povodňových orgánů 
(komisí) napojených na 
systém přenosu hlásných a 
varovných informací pro řízení 
povodní 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 120,0 43,0 35,8 38,0 31,7 

260100 

Počet projektů zaměřených na 
ochranu proti povodním nebo 
lesním požárům, případně na 
další ochranná opatření 

Výstupy Počet MŽP 0,0 250,0 121,0 48,4 3,0 1,2 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 9 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí OP ŽP 
2.2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí 
Alokace PO 2: 18 377,4 mil. Kč Finanční závazek: 187,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 1,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

210100 Počet projektů zaměřených na 
zvýšení kvality ovzduší Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 607,0 35,0 5,8 0,0 0,0 

211700 
Expozice obyvatelstva 
nadlimitními koncentracemi 
PM10 

Dopady Počet 
procent ČHMÚ 66,0 60,0 N/A N/A 15,0 25,0 

212300 
Emise primárních částic a 
prekurzorů sekundárních 
částic 

Dopady 
Počet 
kilotun 
za rok 

ČHMÚ 468,0 434,0 N/A N/A 393,5 90,7 

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 10 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Udržitelné využívání zdrojů energie 
2.3 Udržitelné využívání zdrojů energie 
Alokace PO 3: 19 733,5 mil. Kč Finanční závazek: 5 265,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 26,6 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

360100 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na zvýšení kapacit 
pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 1500,0 669,0 44,6 47,0 3,1 

360300 Zvýšení kapacit na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů Výsledky Počet MW Gestor OP 0,0 200,0 6,0 2,9 2,5 1,3 

364300 Snížení spotřeby energie Výsledky GJ/rok Gestor OP 0,0 1100000,0 590360,6 53,7 115561,1 10,5 

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 11 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 
starých ekologických zátěží 
2.4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 
Alokace PO 4: 22 622,7 mil. Kč Finanční závazek: 3 856,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 17,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

220100 Počet projektů zaměřených na 
nakládání s odpady Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 250,0 364,0 145,6 77,0 30,8 

220300 Podíl recyklovaných odpadů Dopady Počet 
procent ISOH 61,0 75,0 N/A N/A 83,2 110,9 

220400 Objem komunálního odpadu 
(produkce) Dopady tis. t/rok MŽP 4000,0 5000,0 N/A N/A 4401,0 88,0 

220800 Podíl využitého komunálního 
odpadu 

Dopady Počet 
procent 

MŽP 29,5 50,0 N/A N/A 27,0 54,0 

240200 Plocha odstraněných starých 
ekologických zátěží Výsledky Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 1000000,0 906902,0 90,7 546252,0 54,6 

240201 

Počet projektů zaměřených na 
odstraňování starých 
ekologických 
zátěží 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 29,0 58,0 4,0 8,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 12 – Naplňování indikátorů – Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 
2.5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 
Alokace PO 5: 1 756,1 mil. Kč Finanční závazek: 193,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 11,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

260700 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na omezování 
průmyslového znečištění a 
snižování environmentálních 
rizik 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 60,0 5,0 8,3 0,0 0,0 

260710 
Počet vybudovaných nebo 
zrekonstruovaných BAT nebo 
REACH center 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 13 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zlepšování stavu přírody a krajiny 
2.6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 
Alokace PO 6: 17 436,3 mil. Kč Finanční závazek: 3 267,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 18,7 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

240100 Plocha revitalizovaných území Výstupy Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 1000,0 3001,4 300,1 2532,0 253,2 

250100 
Obnova stabilního vodního 
režimu krajiny a prvků 
ekologické stability 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 538,0 3586,7 165,0 1100,0 

250900 

Podíl evropsky významných 
lokalit, které jsou připraveny k 
vyhlášení jako ZCHÚ či smluvní 
ochraně, z celkového počtu 
českých evropsky významných 
lokalit zařazených do 
evropského seznamu 

Dopady Počet 
procent Gestor OP 0,0 80,0 19,5 24,3 3,9 4,8 

260800 
Počet projektů zaměřených na 
zlepšování stavu přírody a 
krajiny 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 150,0 939,0 626,0 250,0 166,7 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 14 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu 
2.7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 
Alokace PO 7: 1 233,5 mil. Kč Finanční závazek: 131,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 10,7 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

060100 Počet projektů v oblasti 
environmentálního vzdělávání Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 70,0 7,0 10,0 1,0 1,4 

261100 

Počet koupených, 
vybudovaných, 
zrekonstruovaných a 
vybavených objektů center 

Výstupy Počet 
objektů Gestor OP 0,0 30,0 8,0 26,8 2,0 6,7 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 15 – Naplňování indikátorů –  prioritní osa Technická pomoc financovaná z FS 
2.8 Technická pomoc financovaná z FS 
Alokace PO 8: 4 164,8 mil. Kč Finanční závazek: 642,9  mil. Kč Finanční závazek v %: 15,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480100 
Počet podpořených projektů 
technické pomoci Výstupy 

Počet 
projektů Gestor OP 0,0 140,0 145,0 103,6 0,0 0,0 

480200 
Celkové výdaje na realizaci 
projektů technické pomoci Výsledky 

Miliony 
Korun 
českých 

Gestor OP 0,0 4000,0 638,6 16,0 483,4 12,1 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE 

Tab. 16 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Vznik firem OPPI 
3.1 Vznik firem 
Alokace PO1: 390,2 mil. Kč Finanční závazek: 389,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 99,9 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

380100 Počet projektů na podporu 
MSP Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 600,0 165,0 27,5 165,0 27,5 

380210 Počet nově založených firem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 450,0 165,0 36,7 165,0 36,7 

380300 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst v sektoru MSP 
– celkem 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 1500,0 N/A N/A 35,0 2,3 

380301 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst v sektoru MSP 
– pro muže 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst - muži 

Gestor OP 0,0 800,0 N/A N/A 14,0 1,8 

380302 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst v sektoru MSP 
– pro ženy 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst - ženy 

Gestor OP 0,0 700,0 N/A N/A 21,0 3,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010, ŘO OPPI 
 

Tab. 17 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj firem OPPI 
3.2 Rozvoj firem 
Alokace PO2: 22 838,0 mil. Kč Finanční závazek: 15 581,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 68,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

070100 Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 25000,0 N/A N/A 4176,4 16,7 

070101 Počet nově vytvořených 
pracovních míst - muži Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 16000,0 N/A N/A 2842,2 17,8 

070102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst - ženy Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 9000,0 N/A N/A 1334,2 14,8 

380100 Počet projektů na podporu 
MSP Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 11000,0 3361,0 30,6 2627,0 23,9 

380211 
Počet firem, které získaly 
podporu v rámci projektů 
nákupu nových technologií 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1400,0 519,0 37,1 219,0 15,6 

380611 Přírůstek přidané hodnoty u 
podpořených firem Výsledky Počet 

procent ISOP 0,0 30,0 N/A N/A 22,8 76,0 

382110 Počet projektů na rozvoj, 
zavádění a osvojování ICT Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 3300,0 662,0 20,1 198,0 6,0 

382111 
Počet projektů zaměřených 
ICT - z toho předložených 
velkými podniky 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 30,0 60,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007, IS ŘO k 3. 11. 2010 
 

Tab. 18 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Efektivní energie OPPI 
3.3 Efektivní energie 
Alokace PO3: 10 309,1 mil. Kč Finanční závazek: 5 443,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 52,8 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

362700 Výroba elektřiny z OZE Dopady 
Počet 
procent ČSÚ 5,0 9,0 N/A N/A 0,0 0,0 

364300 Snížení spotřeby energie Dopady GJ/rok Gestor OP 0,0 8000000,0 3294228,0 41,2 83081,0 1,0 

380100 Počet projektů na podporu 
MSP Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 680,0 343,0 50,4 84,0 12,4 

380102 Počet projektů předložených 
velkými podniky Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 60,0 109,0 181,7 12,0 20,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007, IS ŘO k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 19 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Inovace OPPI 
3.4 Inovace 
Alokace PO4: 22 715,7 mil. Kč Finanční závazek: 10 268,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 45,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110100 

Počet podpořených projektů v 
oblasti výzkumu a 
technologický vývoj (RTD), 
inovace 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 1750,0 795,0 45,4 155,0 8,9 

110101 

Počet podpořených projektů v 
oblasti výzkumu a 
technologický vývoj (RTD), 
inovace - z toho počet projektů 
předložených velkými podniky 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 150,0 177,0 118,0 20,0 13,3 

381501 Výdaje na inovace v 
podnikatelském sektoru Dopady 

Miliardy 
Korun 
českých 

ČSÚ 46,7 60,7 N/A N/A 0,0 0,0 

381611 
Podíl inovujících ekonomických 
subjektů v podnikatelském 
sektoru 

Dopady Počet procent ČSÚ 33,0 45,0 N/A N/A 0,0 0,0 

381621 
Podíl z tržeb inovovaných 
produktů na celkových tržbách 
u podpořených firem 

Výsledky Počet procent Gestor OP 10,0 25,0 N/A N/A 22,8 91,3 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007, IS ŘO k 3. 11. 2010 
 

Tab. 20 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Prostředí pro podnikání a inovace OPPI 
3.5 Prostředí pro podnikání a inovace 
Alokace PO5: 26 630,2 mil. Kč Finanční závazek: 8 465,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 31,8 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110200 
Počet projektů na kooperaci 
mezi podniky a výzkumnými 
institucemi 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 450,0 62,0 13,8 0,0 0,0 

110201 

Počet projektů na kooperaci 
mezi podniky a výzkumnými 
institucemi - z toho počet 
projektů předložených velkými 
podniky 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 100,0 11,0 11,0 0,0 0,0 

382115 Investičně připravené 
podnikatelské plochy a objekty Výsledky Plocha v 

tis. m2 Gestor OP 0,0 800,0 358,6 44,8 209,1 26,1 

382120 
Počet podpořených projektů 
pro rozvoj infrastruktury pro 
podnikání 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 380,0 305,0 80,3 90,0 23,7 

382121 Počet nově vzniklých 
inkubátorů Výstupy Počet Gestor OP 0,0 40,0 14,0 35,0 N/A N/A 

382125 Přírůstek kapacit pro 
vzdělávací aktivity v rámci MSP Výsledky Počet Gestor OP 0,0 8000,0 10801,0 135,0 1803,0 22,5 

382154 
Počet nově vzniklých center 
pro transfer technologií a 
vědecko-technologických parků 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 40,0 21,0 52,5 N/A N/A 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010, IS  ŘO 
 

Tab. 21 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Služby pro rozvoj podnikání OPPI 
3.6 Služby pro rozvoj podnikání 
Alokace PO6: 2 882,2 mil. Kč Finanční závazek: 1 060,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 36,8 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

380611 Přírůstek přidané hodnoty u 
podpořených firem Výsledky Počet 

procent ISOP 0,0 30,0 N/A N/A 4,8 16,1 

382130 
Počet podpořených projektů 
poradenských služeb pro 
rozvoj podnikání 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 600,0 130,0 21,7 61,0 6,8 

382131 Počet podpořených projektů v 
oblasti inovačního poradenství Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

382133 
Počet podpořených projektů 
marketingové prezentace 
v zahraničí 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 1400,0 617,0 44,1 485,0 34,6 

382134 

Počet účastí na 
specializovaných veletrzích a 
výstavách - z toho 
předložených velkými podniky 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 200,0 N/A N/A 58,0 29,0 

383125 
Počet účastí na 
specializovaných veletrzích a 
výstavách 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1200,0 N/A N/A 484,0 35,3 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007, IS ŘO k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 22 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OPPI 
3.7 Technická pomoc 
Alokace PO7: 2 596,3 mil. Kč Finanční závazek: 1 482,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 57,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480500 Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 N/A N/A 13,0 86,7 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 650,0 N/A N/A 214,0 32,9 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007, IS ŘO k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE 

Tab. 23 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Evropská centra excelence OPVaVpI 
5.1 Evropská centra excelence 
Alokace PO1: 19 860,3 mil. Kč Finanční závazek: 238,3 mil. Kč Finanční závazek v %: 1,2 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110300 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - celkem 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 1000,0 39,5 3,95 0,0 0,0 

110302 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - ženy 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst - ženy 

Gestor OP 0,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110511 
Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity Výstupy 

Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 60000,0 1966,0 3,28 0,0 0,0 

110600 

Počet podpořených projektů 
VaV (strat-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 5,0 1,0 20,0 0,0 0,0 

110700 Počet center excelence Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110710 
Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s centry 
excelence 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 30,0 5,0 16,7 0,0 0,0 

110800 
Centra vybavená unikátní 
infrastrukturou VaV národního 
významu 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

110810 
Počet výzkumných pracovníků, 
kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 2500,0 36,0 1,4 0,0 0,0 

110820 

Počet studentů magisterských 
a doktorských studijních 
programů využívajících 
vybudovanou infrastrukturu 

Výsledky Počet 
studentů Gestor OP 0,0 500,0 40,0 8,0 0,0 0,0 

110830 
Podíl kapacit nových 
infrastruktur využívaných 
jinými subjekty 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 30,0 0,0 N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 24 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Regionální VaV centra OPVaVpI  
5.2 Regionální VaV centra 
Alokace PO2: 19 860,6 mil. Kč Finanční závazek: 9 537,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 48,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110300 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - celkem 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 1500,0 1464,7,0 97,7 8,4 0,6 

110302 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - ženy 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst - ženy 

Gestor OP 0,0 500,0 6,0 1,2 5,3 1,1 

110511 Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity Výstupy Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 60000,0 70983,0 118,3 0,0 0,0 

110600 

Počet podpořených projektů 
VaV (strat-up grantů) 
realizovaných v podpořených 
centrech 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 20,0 19,0 95,0 0,0 0,0 

110720 
Počet projektů spolupráce 
aplikační sféry s regionálními 
VaV centry 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 100,0 215,0 215,0 0,0 0,0 

110815 

Počet studentů všech stupňů, 
kteří využívají vybudovanou 
infrastrukturu / zapojených do 
činnosti centra 

Výsledky Počet 
studentů Gestor OP 0,0 400,0 1953,0 488,3 0,0 0,0 

111000 Počet vybavených regionálních 
VaV center Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 19,0 95,0 0,0 0,0 

111100 
Počet fungujících regionálních 
VaV center Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 19,0 95,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 25 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Komercializace a popularizace VaV 
5.3 Komercializace a popularizace VaV 
Alokace PO3: 6 180,1 mil. Kč Finanční závazek: 0,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 0,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

132000 Počet podpořených projektů a 
mechanismů pro komercializaci 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132010 
Počet subjektů využívajících 
služeb na podporu 
komercializace 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132100 
Počet projektů návštěvnických 
center a science learning 
center pro popularizaci VaV 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132110 

Počet návštěvníků 
v podpořených návštěvnických 
centrech a science learning 
centrech 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132400 
Počet subjektů využívajících 
služeb informačních 
infrastruktur pro V a V 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

132500 
Počet podpořených projektů 
informační infrastruktury pro V 
a V 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11.2010 
 

Tab. 26 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem OPVaVpI 
5.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem 
Alokace PO4: 12 000,2 mil. Kč Finanční závazek: 991,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 8,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110510 Počet podpořených projektů - 
infrastruktura VaV Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 20,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

110511 Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity Výstupy Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 70000,0 29138,0 41,6 0,0 0,0 

110520 
Počet studentů majících 
prospěch z nové / 
rekonstruované infrastruktury 

Výsledky Počet 
studentů 

Gestor OP 0,0 50000,0 4200,0 8,4 0,0 0,0 

110521 

Počet studentů mající prospěch 
z nové / rekonstruované 
infrastruktury, studenti 
doktorských studijních 
programů 

Výsledky Počet 
studentů Gestor OP 0,0 5000,0 460,0 9,2 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 27 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OPVaVpI 
5.5 Technická pomoc 
Alokace PO5: 2 100,0 mil. Kč Finanční závazek: 784,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 37,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480100 
Počet podpořených projektů 
technické pomoci Výstupy 

Počet 
projektů Gestor OP 0,0 15,0 10,0 66,7 0,0 0,0 

480300 
Počet zasedání výborů 
(monitorovacích, poradních a 
řídících) 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 16,0 7,0 43,8 2,0 12,5 

480500 
Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 1,0 20,0 39,0 195,0 4,0 20,0 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 50,0 160,0 320,0 6,0 12,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 

Tab. 28 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Počáteční vzdělávání OP VK 
7.1 Počáteční vzdělávání 
Alokace PO1: 17 742,1mil. Kč Finanční závazek: 8 154,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 64,0 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

060401 

Podíl žáků zapojených do 
vzdělávacích aktivit v 
projektech na celkovém počtu 
žáků ve školách a školních 
zařízeních 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 70,0 N/A N/A 4,9 7,1 

060402 

Podíl žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
začleněných do integrovaných 
tříd na celkovém počtu žáků se 
speciálními vzdělávacími 
potřebami 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 45,3 55,0 N/A N/A 3,1 5,7 

064310 Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů Výstupy Počet 

produktů Gestor OP 0,0 6300,0 32391,0 514,1 4074,0 64,7 

074113 

Podíl úspěšně podpořených 
pracovníků škol a školských 
zařízení na celkovém počtu 
pracovníků škol a školských 
zařízení 

Výsledky 
Počet 
procent 

MPSV, 
Gestoři OP 0,0 90,0 N/A N/A 0,0 0,0 

074600 Počet úspěšně podpořených 
osob Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 368100,0 115292,0 31,3 7395,0 2,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 29 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OP VK 
7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj 
Alokace PO2: 18 155,0 mil. Kč Finanční závazek: 4 152,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 22,9 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 140400,0 451509,0 321,6 0,0 0,0 

074155 
Počet podpořených osob v 
počátečním vzdělávání  - 
studentů celkem 

Výstupy Počet 
studentů Gestor OP 0,0 6500,0 380861,0 5859,4 0,0 0,0 

074165 Počet podpořených osob - 
pracovníků v dalším vzdělávání Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 700,0 35932,0 5133,1 0,0 0,0 

074170 
Počet podpořených osob v 
dalším vzdělávání - vědeckých 
a výzkumných pracovníků 

Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 6000,0 14999,0 250,0 0,0 0,0 

074210 

Podíl úspěšně podpořených 
osob - studentů v terciárním 
vzdělávání na celkovém počtu 
podpořených studentů v 
terciárním vzdělávání 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 90,0 N/A N/A 58,2 64,6 

074240 

Podíl úspěšně podpořených 
osob - pracovníků v dalším 
vzdělávání na celkovém počtu 
podpořených osob - 
pracovníků v dalším vzdělávání 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 90,0 N/A N/A 48,1 53,5 

074250 

Podíl úspěšně podpořených 
osob - pracovníků v dalším 
vzdělávání ve VaV na celkovém 
počtu podpořených osob - 
pracovníků v dalším vzdělávání 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 90,0 N/A N/A 90,1 100,2 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 450,0 858,0 190,7 1,0 0,2 

074280 
Udržitelnost vytvořených 
partnerství Výsledky 

Počet 
procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 30 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Další vzdělávání OP VK 
7.3 Další vzdělávání 
Alokace PO3: 8 400,1 mil. Kč Finanční závazek: 861,3 mil. Kč Finanční závazek v %: 10,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

064310 Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů 

Výstupy Počet 
produktů 

Gestor OP 0,0 2300,0 3527,0 153,4 1,0 0,0 

074260 

Podíl účastníků jednotlivých 
akcí dalšího vzdělávání/počet 
osob v dalším vzdělávání 
(k celkovému počtu obyvatel 
ve věku 25-64 let) 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 30,0 N/A N/A 0,0 0,0 

074600 Počet úspěšně podpořených 
osob Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 1800000,0 23763,0 1,3 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 31 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Systémový rámec celoživotního učení OP VK 
7.4 Systémový rámec celoživotního učení 
Alokace PO4: 6 580,1 mil. Kč Finanční závazek: 2 791,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 42,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

064311 

Počet nově  vytvořených/ 
inovovaných produktů v oblasti 
dalšího vzdělávání a produktů 
podporujících zajištění 
propojení dalšího vzdělávání s 
počátečním vzděláváním 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 1400,0 820,0 58,6 31,0 2,2 

064320 
Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů 
s celostátním dopadem 

Výsledky Počet 
produktů Gestor OP 0,0 63,0 6756,0 10723,8 0,0 0,0 

064321 

Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů 
vedoucích ke zvyšování kvality 
počátečního vzdělávání 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 108,0 816,0 755,6 16,0 14,8 

064322 

Počet nově vytvořených/ 
inovovaných produktů v oblasti  
terciárního vzdělávání a 
rozvoje lidských zdrojů ve VaV 

Výstupy 
Počet 
produktů Gestor OP 0,0 87,0 56,0 64,4 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 32 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OP VK 
7.5 Technická pomoc 
Alokace PO5: 2 119,3 mil. Kč Finanční závazek: 890,3 mil. Kč Finanční závazek v %: 42,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480500 Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 0,0 200,0 106,0 53,0 0,0 0,0 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 930,0 697,0 74,9 1,0 0,1 

485000 Míra spokojenosti příjemců 
podpory Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 70,0 N/A N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST 

Tab. 33 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Adaptabilita OP LZZ 
4.1 Adaptability 

Alokace PO1:  15 239,8 mil. Kč Finanční závazek: 7 927,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 52,3 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

063824 Výdaje podniků (10-49 zam.) 
na vzdělávání zaměstnanců Výsledky Počet 

procent Eurostat 43,0 51,6 N/A N/A N/A N/A 

063825 Výdaje podniků (50-249 zam.) 
na vzdělávání zaměstnanců Výsledky Počet 

procent Eurostat 42,0 50,4 N/A N/A N/A N/A 

063826 
Výdaje podniků (250 a více 
zam.) na vzdělávání 
zaměstnanců 

Výsledky Počet 
procent Eurostat 46,0 55,2 N/A N/A N/A N/A 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 150000,0 202666,0 135,1 208401,0 138,9 

074613 Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 120000,0 529529,7 441,2 13208,0 11,0 

074616 Podíl úspěšně podpořených 
osob Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

075700 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 600,0 10062,0 1677,0 249,0 41,5 

491201 Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 1 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 1900,00 982,0 51,7 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 34 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Aktivní politiky trhu práce OP LZZ 
4.2 Aktivní politiky trhu práce 

Alokace PO1:  17 62,4 mil. Kč Finanční závazek: 8 877,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 50,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

070100 Počet nově vytvořených 
pracovních míst - celkem Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 30000,0 24608,8 82,0 26507,0 88,4 

070102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst - ženy Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 16000,0 8 339,8 52,1 26454,0 165,3 

072800 
Registrovaná míra 
nezaměstnanosti u osob 
starších 50 let celkem 

Dopady Počet 
procent MPSV 9,2 7,4 N/A N/A N/A N/A 

072802 
Registrovaná míra 
nezaměstnanosti specifických 
skupin 50+ - ženy 

Dopady Počet 
procent 

MPSV 10,0 8,0 N/A N/A N/A N/A 

072900 
Registrovaná míra 
nezaměstnanosti specifických 
skupin 15-24  let 

Dopady Počet 
procent MPSV 19,4 15,5 N/A N/A N/A N/A 

072902 
Registrovaná míra 
nezaměstnanosti specifických 
skupin 15-24  let - z toho ženy 

Dopady Počet 
procent MPSV 20,2 16,2 N/A N/A N/A N/A 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 500000,0 168267,0 33,7 95084,0 19,0 

074603 Podíl umístěných uchazečů 
prostřednictvím APZ Výsledky Počet 

procent Gestor OP 17,5 43,0 N/A N/A 8,4 19,5 

074613 Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 400000,0 98583,0 24,6 41215,0 10,3 

074616 
Podíl úspěšně podpořených 
osob Výsledky 

Počet 
procent Gestor OP 0,0 60,0 N/A N/A 0,0 0,0 

075700 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 50,0 86,0 172,0 0,0 0,0 

491202 Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 2 Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 800,0 131,0 16,4 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 35 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti OP LZZ 
4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti 
Alokace PO1:  11 592,1 mil. Kč Finanční závazek: 5 122,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 44,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

070200 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro 
znevýhodněné 
skupiny - celkem 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 5000,0 429,0 8,6 0,0 0,0 

070202 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro 
znevýhodněné 
skupiny - ženy 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 3000,0 162,0 5,4 0,0 0,0 

071601 Relace mezi mediánem mezd 
mužů a žen Dopady Počet 

procent ČSÚ 80,9 85,0 N/A N/A 81,9 96,4 

073000 
Dlouhodobá nezaměstnanost 
specifických skupin 15-24 let 
celkem 

Dopady Počet 
procent 

MPSV, 
ČSÚ 

12,0 9,6 N/A N/A N/A N/A 

073002 
Dlouhodobá nezaměstnanost 
specifických skupin 15-24 let - 
ženy 

Dopady Počet 
procent 

MPSV, 
ČSÚ 11,0 8,8 N/A N/A N/A N/A 

073003 
Dlouhodobá nezaměstnanost 
specifických skupin 50+ - 
celkem 

Dopady Počet 
procent 

MPSV, 
ČSÚ 13,0 10,4 N/A N/A N/A N/A 

073005 Dlouhodobá nezaměstnanost 
specifických skupin 50+ - ženy Dopady Počet 

procent 
MPSV, 
ČSÚ 18,0 14,4 N/A N/A N/A N/A 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 140000,0 262538,0 187,5 109241,0 78,0 

074613 Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 60000,0 60772,0 101,3 13059,0 21,8 

074616 Podíl úspěšně podpořených 
osob Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 45,0 N/A N/A 0,0 0,0 

075700 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 0,0 2 008,0 N/A 463,0 N/A 

076010 
Zlepšení podmínek pro 
slaďování rodinného a 
pracovního života 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 50,00 0,0 0,00 0,0 0,0 

491203 Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 3 Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 2200,0 440,0 20,0 1,0 0,1 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 36 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby OP LZZ 
4.4 Veřejná správa a veřejné služby 
Alokace PO1:  5 654,6 mil. Kč Finanční závazek: 2 464,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 43,6 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem 

Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 80000,0 66753,0 83,4 4372,0 5,5 

074613 Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 70000,0 209167,0 298,8 8263,0 11,8 

075700 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 100,0 1269,0 1269,0 53,8 53,8 

153100 Zlepšení kvality regulace Dopady 
Počet 
procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

153213 Rozvoj hodnocení dopadu 
regulace Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 90,0 N/A N/A 0,0 0,0 

153214 
Využití e-governmentu 
veřejnou správou - Ústřední 
státní správa 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 16,9 31,3 N/A N/A 0,0 0,0 

153215 
Využití e-governmentu 
veřejnou správou - Krajské 
úřady 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 53,8 99,5 N/A N/A 0,0 0,0 

153216 
Využití e-governmentu 
veřejnou správou - obce nad 
500 obyvatel 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 10,7 19,8 N/A N/A 0,0 0,0 

153217 Zkrácení délky soudních řízení 
- Krajské soudy Výsledky Počet dnů Gestor OP 1057,0 845,6 N/A N/A 0,0 0,0 

153218 Zkrácení délky soudních řízení 
- Okresní soudy 

Výsledky Počet dnů Gestor OP 453,0 362,4 N/A N/A 0,0 0,0 
153219 Míra spokojenosti občanů s 

veřejnou správou Dopady Počet 
procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

491204 
Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 4 Výstupy 

Počet 
projektů Gestor OP 0,0 300,0 337,0 112,3 12,0 4,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 37 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Mezinárodní spolupráce OP LZZ 
4.5 Mezinárodní spolupráce 
Alokace PO1:  1 011,8 mil. Kč Finanční závazek: 252,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 25,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074100 Počet podpořených osob - 
celkem 

Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 6000,0 17645,0 294,1 2354,0 39,2 

074280 Udržitelnost vytvořených 
partnerství Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 0,0 0,0 

430500 Počet vytvořených partnerství Výstupy Počet Gestor OP 0,0 50,0 42,0 84,0 25,0 50,0 

430700 Zvýšení efektivnosti strategií a 
politik v oblasti LZZ Dopady Počet 

procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

481900 Počet proškolených osob - 
celkem Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 5000,0 4576,0 91,5 389,0 7,8 

491205 Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 5 Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 200,0 50,0 25,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 38 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OP LZZ 
4.6 Technická pomoc 
Alokace PO1:  2 128,5 mil. Kč Finanční závazek: 2 008,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 94,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074613 Počet úspěšných absolventů 
kurzů - celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 500,0 2146,0 429,0 1312,0 262,4 

075700 
Počet nově 
vytvořených/inovovaných 
produktů 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 80,0 47,0 58,8 6,0 7,5 

430600 Míra čerpání prostředků 
programu Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 100,0 N/A N/A 0,1 0,1 

491206 Počet podpořených projektů 
OPLZZ  - PO 6 Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 150,0 30,0 20,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM 

Tab. 39 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace veřejné správy IOP 
6.1 Modernizace veřejné správy 

Alokace PO1:  693,0 mil. Kč Finanční závazek: 6 030,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 62,2 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

150106 
Počet vybudovaných 
základních registrů veřejné 
správy 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 4,0 9,0 225,0 0,0 0,0 

150108 
Nárůst nových plně 
elektronizovaných agend 
veřejné správy, metodika EU 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150109 
Podíl registrů napojených na 
centrální registry Výstupy 

Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150110 Podíl úřadů státní správy 
využívajících sdílenou KIVS Výstupy Počet 

procent Gestor OP 0,0 80,0 N/A N/A 10,0 12,5 

150111 
Podíl resortních a agendových 
portálů provázaných na Portál 
veřejné správy 

Výstupy Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 34,5 46,0 

150112 Podíl digitalizovaných 
dokumentů Výstupy Počet 

procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 2,3 11,3 

150113 

Podíl úřadů s elektronickou 
spisovou službou a 
elektronicky řízeným oběhem 
dokumentů 

Výstupy Počet 
procent Gestor OP 0,0 100,0 N/A N/A 0,0 0,0 

152000 Úroveň eGovermentu - 
metodika EU Výsledky Počet 

procent Eurostat 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

152001 
Občané využívající internet pro 
komunikaci s veřejnou 
správou. 

Výsledky Počet 
procent 

KÚ, 
Eurostat 0,0 35,0 N/A N/A 23,5 67,1 

152105 
Snížení administrativního 
zatížení občanů, podnikatelů a 
veřejného sektoru 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 100,0 133,3 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 40 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zavádění ICT v územní veřejné správě IOP 
6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě 
Alokace PO2:  4 950,4 mil. Kč Finanční závazek: 452,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 9,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

150105 Počet kontaktních míst veřejné 
správy (Czech point) Výstupy Počet Gestor OP 0,0 6244,0 5272,0 84,4 5255,0 84,2 

150112 Podíl digitalizovaných 
dokumentů Výstupy Počet 

procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150113 

Podíl úřadů s elektronickou 
spisovou službou a 
elektronicky řízeným oběhem 
dokumentů 

Výstupy Počet 
procent 

Gestor OP 0,0 100,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150114 
Počet nové plně  
elektronizované agendy místní 
veřejné správy 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

150115 Podíl lokálních sítí zapojených 
do KIVS Výstupy Počet 

procent Gestor OP 0,0 85,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150116 
Podíl regionálních portálů 
integrovaných s Portálem 
veřejné správy 

Výstupy Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

150117 
Podíl registrů místní veřejné 
správy napojených na centrální 
registry 

Výstupy Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

152000 Úroveň eGovermentu - 
metodika EU Výsledky Počet 

procent Eurostat 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

152105 
Snížení administrativního 
zatížení občanů,  odnikatelů a 
veřejného sektoru 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 41 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb IOP 
6.3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb 
Alokace PO3: 15 9847,4 mil. Kč Finanční závazek: 5 872,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 37,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074511 Počet proškolených osob ve 
službách zaměstnanosti 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 17500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

074515 

Počet podpořených osob 
prostřednictvím vybudovaných 
informačně-vzdělávacích 
středisek 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

074516 
Zvětšení prostor v institucích 
služeb zaměstnanosti pro 
poskytování služeb klientům 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 5500,0 946,43 17,2 0,0 0,0 

074521 Počet podpořených institucí 
služeb zaměstnanosti Výstupy Počet Gestor OP 0,0 6,0 1,0 16,7 0,0 0,0 

074532 
Počet nově vybudovaných a 
podpořených stávajících 
školících středisek SZ 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

074533 
Počet nově vybudovaných 
informačně-vzdělávacích 
středisek SZ 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

075603 Účelnost podpory Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 60,0 N/A N/A 6,0 10,0 

075711 Alternativní sociální služby Výsledky Počet Gestor OP 0,0 60,0 3,0 5,0 0,0 0,0 

075712 Počet nových sociálních služeb 
a aktivit Výsledky Počet Gestor OP 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

075713 Zařízení realizující transformaci Výstupy Počet Gestor OP 0,0 30,0 7,0 23,3 2,0 6,7 

075714 Počet podpořených organizací Výstupy Počet Gestor OP 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

075802 Počet podpořených subjektů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

080100 Projekty na podporu zdraví - 
celkem 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 110,0 108,0 98,2 40,0 36,4 

080101 Projekty na podporu zdraví - 
pro prevenci zdravotních rizik Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

080102 
Projekty na podporu zdraví - 
pro modernizaci přístrojového 
vybavení 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

080702 

Počet projektů zaměřených na 
zavádění standardů a 
standardních postupů řízení 
kvality a nákladovosti 

Výstupy 
Počet 
projektů Gestor OP 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

080704 

Počet programů zavádějících 
standardy a standardní 
postupy řízení kvality a 
nákladovosti 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 40,0 18,0 45,0 2,0 5,0 

080712 Počet dostupných programů 
prevence pro obyvatele 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 45,0 26,0 57,8 4,0 8,9 

080721 Zvýšení vybavenosti 
specializovaných pracovišť Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 60,0 N/A N/A 64,1 106,9 

260401 Počet podpořených složek IZS Výsledky Počet Gestor OP 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260403 Počet proškolených osob 
v novém systému výuky za rok Výsledky Počet Gestor OP 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260404 

Vytvoření nových kapacit pro 
efektivní zajištění  poskytování 
humanitární pomoci jiným 
zemím 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 2500,0 2500,0 100,0 0,0 0,0 

260406 
Snížení průměrné doby reakce 
na hrozící či nastalé 
bezpečnostní riziko 

Výsledky 
Počet 
procent Gestor OP 0,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

260407 
Počet operačních středisek IZS 
s provedenou integrací ICT Výstupy Počet Gestor OP 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260408 Počet nově vybudovaných 
logistických základen Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 1,0 100,0 0,0 0,0 

260409 

Počet nově vybudovaných 
výcvikových a vzdělávacích 
center pro nový systém 
výcviku a výuky IZS 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260410 

Počet modernizovaných nebo 
vybudovaných kontaktních 
pracovišť typu Front office 
napojených do sítě IZS 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 369,0 258,0 69,9 238,0 64,5 

260412 
Počet technologických zařízení 
k eliminaci hrozeb či následků 
bezpečnostních rizik 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

330300 
Počet projektů zaměřených na 
sociální inkluzi Výstupy 

Počet 
projektů Gestor OP 0,0 294,0 108,0 36,7 40,0 13,6 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 42 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Národní podpora cestovního ruchu IOP 
6.4 Národní podpora cestovního ruchu 
Alokace PO4: 1 890,3 mil. Kč Finanční závazek: 763,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 40,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

410100 Počet projektů zaměřených na 
rozvoj cestovního ruchu 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 67,0 32,0 47,8 0,0 0,0 

410302 
Počet vytvořených 
marketingových produktů pro 
cestovní ruch 

Výsledky 
Počet 
produktů Gestor OP 0,0 10,0 14,0 140,0 0,0 0,0 

410303 
Počet propagačních kampaní 
na produkty v oblasti 
cestovního ruchu 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 43,0 13,0 30,2 0,0 0,0 

410304 Počet marketingových a 
statistických šetření Výstupy Počet Gestor OP 0,0 6,0 10,0 166,7 0,0 0,0 

413305 
Počet nově zavedených 
informačních a rezervačních 
systémů v cestovním ruchu 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

413311 
Podíl subjektů cestovního 
ruchu napojených na 
informační a rezervační systém 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 50,0 N/A N/A 0,0 0,0 

413315 Počet zavedených standardů 
služeb cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 11,0 220,0 0,0 0,0 

413320 
Počet nově klasifikovaných a 
certifikovaných subjektů 
v oblasti cestovního ruchu 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 2000,0 2770,0 138,5 0,0 0,0 

413321 Počet vytvořených zdrojových 
databází Výsledky Počet Gestor OP 0,0 6,0 4,0 66,7 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 43 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Národní podpora územního rozvoje IOP 
6.5 Národní podpora územního rozvoje 
Alokace PO5: 12 210,9 mil. Kč Finanční závazek: 7 312,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 59,9 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

330100 Počet projektů zvyšující 
atraktivitu měst Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 47,0 332,0 706,38 116,0 246,8 

330101 Počet projektů zlepšující stav 
bytových domů Výstupy Počet Gestor OP 0,0 750,0 100,0 13,3 100,0 13,3 

330102 Počet pilotních projektů -  
podpora vybr. romských lokalit Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 7,0 1,0 14,3 1,0 14,3 

330103 Počet projektů zvyšující 
atraktivitu bydlení v území Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 40,0 15,0 37,5 15,0 37,5 

330400 
Počet projektů pro tvorbu 
územně-analytických podkladů 
krajů 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 10,0 9,0 90,0 9,0 90,0 

330401 
Počet podpořených projektů 
pro tvorbu územně-
analytických podkladů obcí 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 140,0 170,0 121,4 170,0 121,4 

330411 

Počet podpořených projektů 
tvorby nových nebo 
aktualizace existujících 
územních plánů 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 60,0 119,0 198,3 119,0 198,3 

330415 
Plocha území obcí pokrytá 
územně analytickými podklady 
obcí 

Výstupy Plocha v 
km2 Gestor OP 0,0 34800,0 63398,0 182,2 63398,0 182,2 

330416 Plocha území obcí pokrytá 
novým územním plánem Výstupy Plocha v 

km2 Gestor OP 0,0 140,0 4878,5 3484,6 2918,3 2084,5 

330417 
Zvýšení plochy území ČR, které 
bude pokryto územně 
analytickými podklady obcí 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 18,5 N/A N/A 0,0 0,0 

330418 

Zvýšení plochy území 
v rozvojových obl., rozvojových 
osách a  specif. obl. pokrytých 
novými úz. plány 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 0,2 N/A N/A 0,0 0,0 

331200 Počet regenerovaných bytů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 20000,0 15031,0 75,2 4785,0 23,9 

331300 Plocha revitalizovaného území Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 4000000,0 465101,1 11,6 141258,1 3,5 

331500 Úspora spotřeby energie 
panelových domů Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 23,6 118,2 

410401 Počet zregenerovaných 
nemovitých kulturních památek Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 62,0 310,0 0,0 0,0 

410402 
Počet nově vybudovaných či 
zmodernizovaných kulturních 
zařízení 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

410404 Počet vytvořených metodik v 
oblasti kulturního dědictví Výsledky Počet Gestor OP 0,0 20,0 18,0 90,0 0,0 0,0 

410411 Zvýšení počtu návštěvníků 
památek a kulturních zařízení Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 125,0 N/A N/A 100,0 80,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 44 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc IOP 
6.6 Technická pomoc 
Alokace PO6: 1334,0 mil. Kč Finanční závazek: 934,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 70,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480300 
Počet zasedání výborů 
(monitorovacích, poradních a 
řídících) 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 13,0 15,0 115,4 7,0 53,9 

480500 Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 0,0 13,0 228,0 1753,9 137,0 1053,9 

480700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 82,0 107,0 130,5 59,0 72,0 

480800 
Realizovaná spolupráce se 
sdělovacími prostředky a 
komunikace s veřejností 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 29,0 52,0 179,3 24,0 82,8 

480900 
Počet uspořádaných 
informačních a propagačních 
aktivit 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 30,0 60,0 200,0 23,0 76,7 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 69,0 84,0 121,7 41,0 59,4 

481600 
Počet osob, které se zúčastnily 
vzdělávacích kurzů v rámci 
technické pomoci 

Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 1372,0 4898,0 357,0 2753,0 200,7 

481900 
Počet proškolených osob - 
celkem Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 1078,0 1565,0 145,2 926,0 85,9 

482500 Počet uskutečněných kontrol Výsledky Počet Gestor OP 0,0 1323,0 5730,0 433,1 5292,0 400,0 

483100 
Počet zaměstnaných 
pracovníků implementační 
struktury 

Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 89,0 171,0 192,3 139,9 157,2 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 

 - 23 - 

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC 

Tab. 45 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Podpora řízení a koordinace OPTP 
8.1 Podpora řízení a koordinace 
Alokace PO1: 752,8 mil. Kč Finanční závazek: 260,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 34,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480300 
Počet zasedání výborů 
(monitorovacích, poradních a 
řídících) 

Výstupy Počet Gestor OP 12,0 92,0 69,0 75,0 44,0 47,8 

480500 Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 3,0 27,0 166,0 614,8 55,0 203,7 

480700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 14,0 36,0 44,0 122,2 33,0 91,7 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 10,0 25,0 250,0 16,0 160,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 46 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Monitorování OPTP 
8.2 Monitorování 
Alokace PO2: 1443,7 mil. Kč Finanční závazek: 626,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 43,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 2,0 4,0 58,0 14500,0 27,0 675,0 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 40,0 185,0 249,0 135,6 175,0 94,6 

481900 Počet proškolených osob - 
celkem Výsledky Počet 

osob Gestor OP 320,0 1480,0 2760,0 186,5 2184,0 147,6 

482100 Zvýšení kapacity HW Výstupy GB Gestor OP 0,0 30000,0 92100,0 307,0 0,0 0,0 

482300 Počet nasmlouvaných hodin 
na programování Výstupy Počet 

hodin Gestor OP 0,0 1000,0 19200,0 1920,0 9600,0 960,0 

482400 Počet nově pořízených ICT 
vybavení 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1000,0 30,0 3,0 0,0 0,0 

482420 Počet pořízeného technického 
vybavení kromě ICT Výstupy Počet Gestor OP 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

482430 Pořízení softwaru Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1000,0 8,0 0,8 0,0 0,0 

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11.2010 
 

Tab. 47 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Administrativní a absorpční kapacita OPTP 
8.3 Administrativní a absorpční kapacita 
Alokace PO3: 3012,1mil. Kč Finanční závazek: 1911,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 63,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 200,0 1025,0 512,5 108,0 54,0 

481900 Počet proškolených osob - 
celkem Výsledky Počet 

osob Gestor OP 0,0 3000,0 14532,0 484,4 535,0 17,8 

483100 
Počet zaměstnaných 
pracovníků implementační 
struktury 

Výstupy Počet 
osob Gestor OP 132,5 345,0 N/A N/A 288,9 83,7 

483101 
Počet trvale zaměstnaných 
pracovníků implementační 
struktury 

Výsledky Počet 
osob 

Gestor OP 0,0 170,0 N/A N/A 34,0 20,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 48 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Publicita OPTP 
8.4 Publicita 
Alokace PO4: 1990,3 mil. Kč Finanční závazek: 566,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 28,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480700 
Počet vytvořených metodických 
a technicko-informačních 
materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 25,0 12,0 48,0 3,0 12,0 

480900 
Počet uspořádaných 
informačních a propagačních 
aktivit 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 10,0 66,7 6,0 40,0 

481000 Počet návštěv internetových 
stánek Výsledky Počet Gestor OP 3080000,0 6000000,0 3080000,0 51,3 3080000,0 51,3 

481300 Počet stažení elektronických 
dokumentů Výsledky Počet Gestor OP 1977000,0 3500000,0 1977000,0 56,5 1977000,0 56,5 

 Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11.2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 49 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Regenerace a rozvoj měst ROP SZ 

9.1 Regenerace a rozvoj měst 

Alokace PO1: 8 632,0 mil. Kč Finanční závazek: 6 551,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 75,9 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 50,0 277,0 554,0 176,0 3520,0 

511113 

Přírůstek/úbytek obyvatelstva 
v podpořených městech a 
obcích - migrací - města nad 
50 000 obyvatel 

Výstupy Počet 
promile Gestor OP -1,9 0,2 N/A N/A N/A N/A 

511114 

Přírůstek/úbytek obyvatelstva 
v podpořených městech a 
obcích - migrací - města 5 000 
- 50 000 obyvatel 

Výstupy Počet 
promile Gestor OP -1,5 0,8 N/A N/A N/A N/A 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 64,0 128,0 17,0 34,0 

511531 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 
vybraných měst 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 10,0 10,0 100,0 2,0 20,0 

511541 Počet podpořených projektů na 
ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 40,0 13,0 32,5 3,0 7,5 

511543 
Počet podpořených projektů na 
ostatní města - města 5-50 tis. 
obyv. 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 40,0 41,0 102,5 12,0 30,0 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 30,0 2,0 6,7 0,0 0,0 

650101 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území - ve 
městech 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 25,0 75,4 301,5 13,6 54,2 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky 
Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 25000,0 66801,5 267,2 22787,6  91,2 

651101 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 1000,0 25088,9 2508,9 6761,2 676,1 

651103 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 1000,0 2287,1 228,7 0,0 0,0 

654110 

Počet podniků / organizací 
služeb založených nebo 
udržených v revitalizované 
části města 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 10,0 18,0 180,0 2,0 20,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 50 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Integrovaná podpora místního rozvoje ROP SZ 
9.2 Integrovaná podpora místního rozvoje 

Alokace PO2: 951,0 mil. Kč Finanční závazek: 663,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 69,8 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 35,0 129,0 368,6 127,0 362,9 

511115 

Přírůstek/úbytek obyvatelstva 
v podpořených městech a 
obcích - migrací - města a 
obce do 5 000 obyvatel 

Výstupy Počet 
promile 

Gestor OP 6,8 7,5 N/A N/A 9,2 122,7 

512100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí Výstupy 

Počet 
projektů Gestor OP 0,0 70,0 36,0 51,4 21,0 30,0 

650505 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
venkovských oblastech 

Výsledky 
Plocha 
v ha Gestor OP 0,0 4,5 13,7 303,6 4,7 103,3 

651501 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro vzdělávání 
(venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 400,0 1802,0 450,5 412,0 103,0 

651503 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
sociálních služeb a zdravotní 
péče (venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 400,0 5919,4 1479,8 4353,4 1088,6 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 51 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Dostupnost a dopravní obslužnost ROP SZ 
9.3 Dostupnost a dopravní obslužnost 
Alokace PO3: 7 358,0 mil. Kč Finanční závazek: 5 184,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 70,5 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 15,0 36,0 240,0 27,0 180,0 

373113 Počet nehod cyklisté/region Dopady Počet Policie ČR 372,0 290,0 N/A N/A 281,0 96,9 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 30,0 19,0 63,3 9,0 30,0 

610100 
Délka nových a 
rekonstruovaných silnic II. a 
III. třídy celkem 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 150,0 189,5 126,4 141,7 97,5 

610101 Délka nových silnic II. a III. 
třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 2,2 10,8 0,7 3,3 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 130,0 187,4 144,1 141,1 108,5 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných 
a nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 2,0 N/A N/A 0,1 6,5 

610109 
Délka nově vybudovaných 
nebo rekonstruovaných 
silničních obchvatů měst a obcí 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

610110 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 35,0 19,9 56,9 0,0 0,0 

610211 Počet obcí zapojených do IDS Výsledky Počet obcí Gestor OP 9,0 60,0 53,0 88,3 9,0 15,0 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 12,0 14,0 116,7 0,0 0,0 

610248 Podíl vozidel ve veřejné 
dopravě na ekologický pohon Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 2,0 N/A N/A 0,0 0,0 

610300 Počet odbavených cestujících 
na regionálních letištích Dopady Počet Gestor OP 35853,0 80000,0 80000,0 100,0 43033,0 53,8 

610301 Počet upravených regionálních 
letišť Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

653102 
Expozice obyvatelstva 
nadlimitními koncentracemi 
PM10 

Výsledky Počet 
procent MŽP 65,0 50,0 N/A N/A 9,1 18,2 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 52 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Udržitelný rozvoj cestovního ruchu ROP SZ 
9.4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu 
Alokace PO4: 4 144,85 mil. Kč Finanční závazek: 2 111,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 51,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 30,0 325,0 1083,3 248,0 826,7 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 65,0 76,0 116,9 46,0 70,8 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 22,0 184,0 836,4 30,9 140,6 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 130,0 1422,0 1093,9 679,0 522,31 

631103 Využití kapacity ubytovacích 
zařízení - využití pokojů Výsledky Počet 

procent Gestor OP 40,9 45,0 N/A N/A 40,5 90,0 

632200 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů Výstupy Počet 

objektů Gestor OP 0,0 10,0 7,0 70,0 0,0 0,0 

632510 
Počet nových a 
zrekonstruovaných sportovně 
rekreačních zařízení celkem 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 5,0 33,3 5,0 33,3 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 
marketingových produktů pro 
cestovní ruch 

Výsledky Počet 
produktů Gestor OP 0,0 30,0 256,0 853,3 119,0 396,7 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 53 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická asistence ROP SZ 
9.5 Technická asistence 
Alokace PO5: 588,0 mil. Kč Finanční závazek: 332,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 56,6 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074270 Počet zapojených partnerů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 30,0 7,0 23,3 14,0 46,7 

480200 Celkové výdaje na realizaci 
projektů technické pomoci Výsledky 

Miliony 
Korun 
českých 

Gestor OP 0,0 604,5 174,3 28,8 83,3 13,8 

482601 Efektivnost čerpání finančních 
prostředků Dopady 

Vyhodnocení 
na základě 
evaluačních 
studií 

Gestor OP 0,0 1,0 N/A N/A 0,0 0,0 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 60,0 9,0 15,0 6,0 10,0 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 11,0 55,0 6,0 30,0 

710700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 30,0 25,0 83,3 23,0 76,7 

711900 Počet proškolených osob Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 200,0 341,0 170,5 1833,0 916,5 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 54 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Regionální infrastruktura a dostupnost ROP MS 

10.1 Regionální infrastruktura a dostupnost 

Alokace PO1:  8 451,7 mil. Kč Finanční závazek: 3 927,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 46,5 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 110,0 27,0 24,6 16,0 14,6 

514600 
Počet podpořených projektů na 
ochranu proti živelným 
pohromám 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 1,0 2,0 200,0 0,0 0,0 

610101 
Délka nových silnic II. a III. 
třídy Výsledky 

Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 10,0 5,6 55,9 0,8 7,5 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výsledky Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 200,0 115,1 57,5 111,0 55,5 

610111 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek Výsledky Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 100,0 26,7 26,7 0,8 0,8 

610205 
Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou 
dopravou celkem 

Výsledky Tisíce 
osob Gestor OP 279420,0 300000,0 N/A N/A 193031,0 64,3 

610210 Přírůstek počtu obyvatel obcí 
zapojených do IDS Výsledky Počet osob Gestor OP 750461,0 875538,0 N/A N/A 1175792,0 134,3 

610211 Počet obcí zapojených do IDS Výsledky Počet obcí Gestor OP 145,0 240,0 N/A N/A 219,0 91,3 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 75,0 40,0 53,3 4,0 5,3 

610301 Počet upravených regionálních 
letišť Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 N/A N/A 0,0 0,0 

610311 
Počet odbavených cestujících 
na regionálních letištích - 
změna počtu v čase v % 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 216259,0 200,0 N/A N/A 142,0 71,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 55 – Naplňování indikátorů – Podpora prosperity regionu ROP MS 
10.2 Podpora prosperity regionu 

Alokace PO2:  5 288,2 mil. Kč Finanční závazek: 1 928,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 36,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 85,0 30,0 35,3 14,0 14,5 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 90,0 75,0 83,3 32,0 35,6 

511545 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
sociálních služeb 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 22,0 15,0 68,2 8,0 36,6 

511550 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
vzdělávání 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 45,0 60,0 133,3 24,0 53,3 

511560 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
zdravotnictví 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 80,0 165,1 206,4 52,0 65,0 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 300,0 391,0 130,3 163,0 54,3 

630502 Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování 

Výsledky Počet ČSÚ 2065,0 2400,0 N/A N/A 1851,0 77,1 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 

Gestor OP 0,0 74200,0 11943,7 16,1 2872,7 3,9 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 63,0 41,7 66,1 0,4 0,6 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 56 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj měst ROP MS 
10.3 Rozvoj měst 

Alokace PO3:  4 945,0 mil. Kč Finanční závazek: 1 173,3 mil. Kč Finanční závazek v %: 23,7 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 100,0 56,0 56,0 46,0 46,0 

511531 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 
vybraných měst 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 8,0 16,0 6,0 12,0 

511541 Počet podpořených projektů na 
ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 50,0 48,0 96,0 40,0 80,0 

650101 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území - ve 
městech 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 14,0 25,3 180,4 9,6 68,7 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky 
Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 150000,0 33937,6 22,6 24747,1 16,5 

651101 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 20000,0 21754,5 108,8 18864,3 94,3 

651103 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 30000,0 801,6 2,7 280,7 0,9 

651104 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 100000,0 3394,7 3,4 1290,2 1,3 

652001 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) ve městech 

Výsledky 
Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 6,0 5,9 98,8 4,2 70,7 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 57 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj venkova ROP MS 
10.4 Rozvoj venkova 

Alokace PO4:  1 471,7 mil. Kč Finanční závazek: 1 152,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 78,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

512100 Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 100,0 135,0 135,0 74,0 74,0 

650505 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
venkovských oblastech 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 6,0 20,8 347,2 8,0 133,3 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 

Gestor OP 0,0 50000,0 52852,82 105,7 30951,1 61,9 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 58 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc ROP MS 
10.5 Technická pomoc 

Alokace PO5:  705,5 mil. Kč Finanční závazek: 378,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 53,7 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 10,0 11,0 110,0 9,0 90,0 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výstupy Počet Gestor OP 0,0 14,0 13,0 92,9 7,0 50,0 

711101 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 50,0 48,0 96,0 80,0 160,0 

711600 Počet osob, které se zúčastnily 
vzdělávacích kurzů celkem Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 1000,0 1110,0 111,0 3428,0 342,8 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 59 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Dopravní dostupnost ROP JV 

11.1 Dopravní dostupnost 

Alokace PO1:  10 150,1 mil. Kč Finanční závazek: 7 588,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 74,8 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 91,0 134,0 147,3 88,0 96,7 

610100 
Délka nových a 
rekonstruovaných silnic II. a 
III. třídy celkem 

Výstupy Počet 
kilometrů 

Gestor OP 0,0 270,0 331,9 122,9 274,9 101,8 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných 
a nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 3,0 N/A N/A 0,58 19,33 

610109 
Délka nově vybudovaných 
nebo rekonstruovaných 
silničních obchvatů měst a obcí 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 12,0 10,4 86,8 4,9 40,8 

610111 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 40,0 57,1 142,8 35,5 88,7 

610205 
Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou 
dopravou celkem 

Výsledky Tisíce 
osob Gestor OP 0,0 11000,0 N/A N/A 7926,0 72,1 

610211 Počet obcí zapojených do IDS Výsledky Počet obcí Gestor OP 256,0 650,0 N/A N/A 532,0 81,9 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 114,0 760,0 10,0 66,7 

610244 
Počet nově pořízených vozidel 
kolejové a trakční dopravy ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 9,0 45,0 500,0 22,0 244,4 

610249 
Počet nových nebo 
rekonstruovaných přestupních 
terminálů ve veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 35,0 175,0 9,0 45,0 

610300 Počet odbavených cestujících 
na regionálních letištích Dopady Počet Gestor OP 393686,0 450000,0 393686,0 87,5 393686,0 87,5 

610301 Počet upravených regionálních 
letišť 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 1,0 100,0 0,0 0,0 

611105 
Počet uživatelů nových cyklo a 
hippo stezek po 1. roce 
provozu 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
  



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 60 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj udržitelného cestovního ruchu ROP JV 
11.2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 

Alokace PO2: 3 902,1 mil. Kč Finanční závazek: 1 928,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 49,4 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 250,0 160,0 64,0 88,0 35,2 

520100 Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 

Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 
celkem 

Gestor OP 0,0 200,0 396,6 198,3 96,3 48,1 

520101 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 
- muži 

Gestor OP 0,0 0,01 1,0 N/A 18,5 0,0 

520102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ženy Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 
- ženy 

Gestor OP 0,0 0,01 4,8 N/A 55,0 0,0 

610115 
Délka nově vybudovaných 
stezek výhradně pro hippo a 
pěší 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 150,0 970,1 646,7 82,8 55,2 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 120,0 2119,0 1765,8 1421,0 1184,1 

632102 
Počet nově certifikovaných 
ubytovacích zařízení v 
cestovním ruchu 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 15,0 46,0 306,7 17,0 113,3 

632200 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů Výstupy Počet 

objektů Gestor OP 0,0 30,0 29,0 96,7 11,0 36,6 

632300 

Počet nových a technicky 
zhodnocených objektů 
turistické 
infrastruktury 

Výsledky Počet 
objektů Gestor OP 0,0 18,0 75,0 416,7 52,0 288,8 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 
marketingových produktů 
pro cestovní ruch 

Výstupy Počet 
produktů Gestor OP 0,0 56,0 1160,0 2071,4 681,0 1216,1 

633111 
Počet vytvořených produktů 
pro orientaci a směrování 
návštěvníků 

Výstupy 
Počet 
produktů Gestor OP 0,0 95,0 267,0 281,1 86,0 90,5 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
1 ROP JV nemá stanovené cílové hodnoty pro dílčí indikátory dělené na muže a ženy 
  



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 61 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel ROP 
JV 
11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 
Alokace PO3:  5 894,7 mil. Kč Finanční závazek: 4 663,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 79,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511518 Počet projektů zvyšující 
atraktivitu - Jihlavy Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 4,0 10,0 250,0 5,0 125,0 

511519 Počet projektů zvyšující 
atraktivitu - Brna Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 6,0 14,0 233,3 0,0 0,0 

511541 Počet podpořených projektů na 
ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 36,0 63,0 175,0 49,0 163,1 

512100 Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí 

Výstupy Počet 
projektů 

Gestor OP 0,0 35,0 77,0 220,0 70,0 200,0 

520100 Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 19,0 166,1 874,2 40,1 221,2 

520101 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst- muži 

Gestor OP 0,0 0,01 3,5 N/A 5,5 0,0 

520102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ženy Výsledky 

Počet 
pracovních 
míst- ženy 

Gestor OP 0,0 0,01 1,5 N/A 20,1 0,0 

640101 
Počet vzdělávacích zařízení s 
novým nebo modernizovaným 
vybavením 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 22,0 81,0 368,1 75,0 340,9 

640102 
Počet zdravotnických zařízení 
nově vybavených speciálním 
přístrojovým vybavením 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 7,0 14,0 200,0 10,0 142,8 

650100 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem Výsledky Plocha 

v ha Gestor OP 0,0 280,0 56,6 20,2 28,9 10,3 

650101 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území - ve 
městech 

Výsledky Plocha 
v ha Gestor OP 0,0 220,0 43,3 19,7 16,0 7,3 

650505 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
venkovských oblastech 

Výsledky Plocha 
v ha Gestor OP 0,0 60,0 13,3 22,1 12,2 20,3 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 

Gestor OP 0,0 86000,0 148874,85 173,11 85 528,47 99,45 

651101 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj vzdělávání 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 0,02 29480,7 N/A 13262,2 0,0 

651103 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů pro 
sociální služby a zdravotní péči 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 0,02 29405,5 N/A 10348,3 0,0 

651104 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 
(města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 0,02 89988,8 N/A 61917,9 0,0 

651120 Plocha nově založené nebo 
rekonstruované veřejné zeleně Výsledky Plocha 

v ha Gestor OP 0,0 20,0 28,0 140,1 11,6 58,0 

651200 Plocha nově vybudovaných 
objektů celkem Výsledky Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 28250,0 91512,3 323,9 78249,9 277,0 

651201 
Plocha nově vybudovaných 
objektů pro zájmové a 
volnočasové aktivity 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 18000,0 70262,1 390,3 66292,7 368,3 

651202 Plocha nově vybudovaných 
objektů pro sociální služby Výsledky Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 3750,0 967,8 25,8 862,8 23,0 

651203 Plocha nově vybudovaných 
objektů pro vzdělávání Výsledky Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 3750,0 17953,5 478,8 9294,5 247,9 

651204 Plocha nově vybudovaných 
objektů pro zdravotnictví Výsledky Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 2750,0 2329,0 84,7 1800,0 65,5 

651205 
Počet nových otevřených sítí v 
oblastech postižených 
selháním trhu 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 61000,0 61167,3 100,3 54220,7 88,9 

651501 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
určených pro vzdělávání 
(venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 

Gestor OP 0,0 0,02 24690,8 N/A 24521,8 0,0 

651503 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
sociálních služeb a zdravotní 
péče (venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 0,02 1004,6 N/A 0,0 0,0 

651504 

Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů 
zájmové a volnočasové povahy 
(venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 0,02 35472,0 N/A 29698,9 0,0 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha 
v ha Gestor OP 0,0 6,6 1,8 27,0 0,2 2,6 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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652300 
Počet obyvatel nově pokrytých 
infrastrukturou pro přístup k 
širokopásmovému internetu 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 0,03 0,0 N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
1 ROP JV nemá stanovené cílové hodnoty pro dílčí indikátory dělené na muže a ženy 
2 ROP JV neměl původně rozdělení ploch regenerovaných a revitalizovaných objektů na města a venkov, pouze celkově. K rozdělení došlo 
dodatečně a cílové hodnoty zatím nebyly stanoveny.  
3 ROP JV zatím nemá stanovenou cílovou hodnotu pro indikátor 652300. 
 

Tab. 62 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Národní Technická pomoc ROP JV 
11.4 Technická pomoc 

Alokace PO4: 701,2 mil. Kč Finanční závazek: 670,4  mil. Kč Finanční závazek v %: 95,6 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480500 
Počet vytvořených studií a 
zpráv (vč. evaluačních) Výstupy Počet Gestor OP 0,0 14,0 17,0 121,4 8,0 57,1 

710700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 65,0 76,0 116,9 38,0 58,5 

711101 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 100,0 113,0 113,0 50,0 50,0 

711102 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a  
konferencí s mezinárodní 
účastí 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 20,0 100,0 6,0 30,0 

711601 
Počet osob, které se zúčastnily 
vzdělávacích kurzů a měřených 
na posílení absorpční kapacity 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 1250,0 3137,0 251,0 3006,0 240,5 

712501 Počet uskutečněných kontrol 
čerpání finančních prostředků Výsledky Počet Gestor OP 0,0 466,0 531,0 114,0 531,0 114,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 63 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Doprava ROP SM 
12.1 Doprava 

Alokace PO1:  7 065,9 mil. Kč Finanční závazek: 3 540,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 50,1 % 

Kód  Úplný název indikátoru Typ Měrná 
jednotka  Zdroj Výchozí 

hodnota  
Cílová 

hodnota  
Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota  

v % 

371101 Hodnota úspory času v silniční 
dopravě v EUR Dopady EUR/rok Gestor OP 0,0 1350000,0 3366788,

2 249,4 1876373,1 139,0 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 96,0 92,0 95,8 92,0 95,8 

520211 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na dopravní 
dostupnost 

Dopady Počet 
prac. míst Gestor OP 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610101 Délka nových silnic II. a III. 
třídy 

Výstupy Počet 
kilometrů 

Gestor OP 0,0 14,0 4,1 29,2 1,5 10,6 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 118,0 101,7 86,2 79,8 67,6 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných 
a nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 2,7 N/A N/A 1,3 48,2 

610112 
Délka nově vybudovaných 
nebo rekonstruovaných 
cyklostezek a cyklotras 

Výstupy Počet 
kilometrů 

Gestor OP 0,0 107,0 88,8 82,9 58,8 54,9 

610212 Počet obyvatel obsluhovaných 
zlepšenou veřejnou dopravou 

Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 240000,0 510671,0 212,8 54986,0 22,9 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610300 
Počet odbavených cestujících 
na regionálních letištích Výsledky Počet Gestor OP 0,0 150000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 64 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Integrovaný rozvoj regionu ROP SM 
12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Alokace PO2: 7 880,1 mil. Kč  Finanční závazek: 3 662,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 46,5 % 

Kód  Úplný název indikátoru Typ  Měrná 
jednotka  

Zdroj  Výchozí 
hodnota  

Cílová 
hodnota  

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

380100 Počet projektů na podporu 
MSP Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 17,0 7,0 41,2 7,0 41,2 

511531 
Počet podpořených projektů 
na rozvoj (zvyšující atraktivitu) 
- vybraných měst 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 3,0 1,0 33,0 0,0 0,0 

511541 Počet podpořených projektů 
na ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 61,0 57,0 93,4 53,0 86,9 

511545 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
sociálních služeb 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 8,0 6,0 75,0 6,0 75,0 

511546 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
kultury a volnočasových aktivit 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 17,0 7,0 41,2 6,0 35,3 

511550 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
vzdělávání 

Výstupy 
Počet 
projektů Gestor OP 0,0 17,0 19,0 111,8 19,0 111,8 

511560 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na podporu 
zdravotnictví 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 2,0 5,0 250,0 2,0 100,0 

512100 Počet podpořených projektů 
na rozvoj venkovských oblastí Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 205,0 158,0 77,1 156,0 76,1 

516123 
Soukromé spolufinancování 
MSP Výsledky 

Miliony 
Euro Gestor OP 0,0 16,9 1,4 8,3 0,9 5,3 

520213 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udrž. rozvoj měst 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 26,0 60,1 230,6 2,0 7,7 

520215 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí (obcí) 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 16,0 53,2 332,4 18,0 112,5 

520251 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v 
podpořených podnicích MSP 
působících v průmyslových 
zónách a brownfields 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 16,0 17,0 106,3 2,0 12,5 

650201 

Počet regenerovaných, 
revitalizovaných a nových 
objektů v podpořených 
městech a obcích 

Výstupy Počet 
objektů Gestor OP 0,0 44,0 143,0 325,0 129,0 293,2 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 32,0 8,2 25,7 6,6 20,6 

654110 

Počet podniků / organizací 
služeb založených nebo 
udržených v revitalizované 
části města 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 35,0 275,0 785,7 335,0 957,14 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 65 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Cestovní ruch ROP SM 
12.3 Cestovní ruch 

Alokace PO3: 3 731,5 mil. Kč Finanční závazek: 1 741,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 46,7 % 

Kód  Úplný název indikátoru Typ  Měrná 
jednotka  Zdroj  Výchozí 

hodnota  
Cílová 

hodnota  
Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota  

Dosažená 
hodnota  

v % 

412701 

Podíl návštěvnosti hostů v 
ubytovacích zařízení regionu 
na návštěvnosti ČR (mimo 
Prahu) 

Výsledky Počet 
procent 

ČSÚ 11,9 11,1 N/A N/A 10,8 97,3 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 147,0 97,0 66,0 75,0 51,0 

516123 Soukromé spolufinancování 
MSP Výsledky Miliony 

Euro Gestor OP 0,0 67,5 50,6 74,9 23,6 35,0 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

Dopady 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 80,0 473,3 591,7 49,4 61,7 

632105 Počet podpořených podniků 
cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 60,0 24,0 40,0 12,0 20,0 

633101 

Počet vytvořených 
propagačních nebo 
marketingových produktů pro 
cestovní ruch 

Výsledky Počet 
produktů Gestor OP 0,0 4,0 25,0 625,0 22,0 550,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 66 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc ROP SM 
12.4 Technická pomoc 

Alokace PO4: 635,6 mil. Kč Finanční závazek: 286,3 mil. Kč Finanční závazek v %: 45,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 20,0 12,0 60,0 8,0 40,0 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výstupy Počet Gestor OP 0,0 19,0 13,0 68,4 16,0 84,2 

711101 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 100,0 97,0 97,0 100,0 100,0 

711105 Počet účastníků školení a 
seminářů Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 4000,0 4152,0 103,8 4240,0 106,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 67 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj dopravní infrastruktury ROP SV 

13.1 Rozvoj dopravní infrastruktury 

Alokace PO1:  6 875,3 mil. Kč Finanční závazek: 4 144,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 60,3 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 93,0 67,0 72,0 55,0 59,1 

520211 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na dopravní 
dostupnost 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 23,0 3,0 13,0 1,0 4,4 

610101 Délka nových silnic II. a III. 
třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 30,0 3,0 9,9 2,7 9,0 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 120,0 164,4 137,0 113,2 94,4 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných 
a nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 2,0 N/A N/A 0,5 22,5 

610110 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 16,0 79,8 11,2 56,1 

610205 
Přírůstek počtu osob 
přepravených veřejnou 
dopravou celkem 

Výstupy Tisíce 
osob Gestor OP 0,0 30,0 13,7 45,5 1,1 3,5 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610311 
Počet odbavených cestujících 
na regionálních letištích - 
změna počtu v čase v % 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 20,0 N/A N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 68 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj městských a venkovských oblastí ROP SV 
13.2 Rozvoj městských a venkovských oblastí 
Alokace PO2:  7 255,0 mil. Kč Finanční závazek: 5 158,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 71,1 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 245,0 73,0 29,8 36,0 14,7 

511531 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 
vybraných měst 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 50,0 8,0 16,0 1,0 2,0 

511541 Počet podpořených projektů na 
ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 195,0 65,0 33,3 35,0 18,0 

512100 Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 240,0 101,0 42,1 65,0 27,1 

520213 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
měst 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 5,0 65,0 1300,0 8,0 160,0 

520215 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí (obcí) 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 5,0 37,2 743,0 6,6 132,4 

650100 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem Výsledky Plocha v 

ha Gestor OP 0,0 35,0 83,8 239,5 25,4 72,7 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 85000,0 73515,6 86,5 12206,6 14,4 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 28000,0 58558,5 209,1 25072,0 89,5 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 20,0 4,8 24,2 0,5 2,6 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 69 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Cestovní ruch ROP SV 
13.3 Cestovní ruch 

Alokace PO3:  3 910,7 mil. Kč Finanční závazek: 1 678,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 42,9 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 298,0 59,0 19,8 38,0 12,8 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 75,0 317,0 422,7 152,8 203,7 

610110 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 34,6 172,8 34,6 173,1 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 450,0 1176,0 261,3 577,0 128,2 

630502 Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování Výsledky Počet ČSÚ 7700,0 7855,0 N/A N/A 3784270,8 48176,6 

632200 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů Výsledky Počet 

objektů Gestor OP 0,0 10,0 9,0 90,0 5,0 50,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 70 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj podnikatelského prostředí ROP SV 
13.4 Rozvoj podnikatelského prostředí 
Alokace PO4:  649,2 mil. Kč Finanční závazek: 441,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 68,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

513100 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na rozvoj 
podnikatelského 
prostředí 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 46,0 29,0 63,0 14,0 30,4 

516121 
Celkové realizované výdaje na 
vytváření průmyslových zón a 
revitalizaci brownfields 

Výstupy 
Tisíce 
Korun 
českých 

Gestor OP 0,0 728000,0 N/A N/A 35730,7 4,9 

520221 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na 
rozvoj podnikatelského 
prostředí celkem 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 70,0 80,0 114,3 6,0 8,6 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 35,0 6,7 19,2 0,8 2,4 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 71 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc ROP SV 
13.5 Technická pomoc 

Alokace PO4:  577,5 mil. Kč Finanční závazek: 320,7 mil. Kč Finanční závazek v %: 55,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 60,0 34,0 56,7 29,0 48,3 

710200 Počet zasedání řídících a 
poradních orgánů Výstupy Počet Gestor OP 0,0 50,0 58,0 116,0 55,0 110,0 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 11,0 55,0 9,0 45,0 

711101 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 100,0 88,0 88,0 113,0 113,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 72 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Dostupnost center ROP JZ 

11.1 Dopravní dostupnost 

Alokace PO1:  8 008,3 mil. Kč Finanční závazek: 2 926,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 36,5 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 101,0 105,0 104,0 86,0 85,2 

610101 Délka nových silnic II. a III. 
třídy Výsledky Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 10,6 53,1 7,9 39,3 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výsledky Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 200,0 121,4 60,7 3,3 1,7 

610106 
Délka nových místních 
(městských) komunikací 
celkem 

Výsledky Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 10,0 9,3 92,6 8,6 86,4 

610107 
Délka rekonstruovaných 
místních (městských) 
komunikací celkem 

Výsledky Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 90,0 54,9 61,0 41,8 46,4 

610121 
Míra nehodovosti v regionu - 
počet nehod Dopady 

Počet 
nehod/10 
tis. aut 

Policie ČR 68,8 65,0 N/A N/A 198,7 305,7 

610211 Počet obcí zapojených do IDS Výsledky Počet obcí Gestor OP 47,0 70,0 661,0 944,3 668,0 954,3 

610244 
Počet nově pořízených vozidel 
kolejové a trakční dopravy ve 
veřejné dopravě 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 10,0 16,0 160,0 0,0 0,0 

610301 
Počet upravených regionálních 
letišť Výstupy Počet Gestor OP 0,0 1,0 1,0 100,0 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 73 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí ROP JZ 
11.2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí 
Alokace PO2:  5 845,5 mil. Kč Finanční závazek: 3 212,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 55,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výsledky Počet 
projektů Gestor OP 0,0 30,0 30,0 100,0 21,0 70,0 

512100 Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 25,0 28,0 112,0 26,0 104,0 

520101 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže Kontext Počet 

pracovních  Gestor OP 0,0 25,0 16,0 64,0 5,0 20,0 

520102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ženy Kontext Počet 

pracovních  Gestor OP 0,0 25,0 33,0 132,0 34,0 136,0 

520213 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udrž. rozvoj měst 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 30,0 103,0 343,3 38,0 126,7 

520215 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí (obcí) 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 20,0 17,0 85,0 15,0 75,0 

650100 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem Výstupy Plocha v 

ha Gestor OP 0,0 17,8 17,0 95,6 7,4 41,8 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 20000,0 66882,8 334,4 33739,3 168,7 

651101 
Plocha regenerovaných a 
revitaliz. objektů určených pro 
rozvoj vzdělávání (města) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 10000,0 22623,2 226,2 15828,7 158,3 

651103 
Plocha regenerovaných a 
revitaliz.objektů pro sociální 
služby a zdravotní péči (města) 

Výsledky Plocha v 
m2 

Gestor OP 0,0 10000,0 13155,5 131,6 6448,0 64,5 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 10000,0 23182,6 231,8 15839,1 158,4 

651501 
Plocha regenerovaných a 
revitaliz. objektů určených pro 
vzdělávání (venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 10000,0 9177,5 91,8 8600,0 86,0 

651503 
Plocha regenerovaných a 
revitaliz. objektů soci.služeb a 
zdravotní péče (venkov) 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 10000,0 4049,2 40,5 3934,2 39,3 

652000 

Plocha revitalizovaných 
nevyužívaných nebo 
zanedbaných areálů 
(brownfields) celkem 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 10,0 8,0 80,1 4,8 48,1 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 74 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Rozvoj cestovního ruchu ROP JZ 
11.3 Rozvoj cestovního ruchu 

Alokace PO3:  3 604,6 mil. Kč Finanční závazek: 1 757,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 48,8 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 200,0 111,0 55,5 90,0 45,0 

520101 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro muže 

Kontext 

Počet 
pracovních 
míst 
- muži 

Gestor OP 0,0 25,0 56,0 224,0 35,5 142,0 

520102 Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro ženy Kontext 

Počet 
pracovních 
míst 
- ženy 

Gestor OP 0,0 25,0 71,5 286,0 43,5 174,0 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na 
rozvoj cestovního ruchu 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 50,0 194,5 389,0 110,0 220,0 

610110 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras Výsledky Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 80,0 17,4 21,8 17,4 21,8 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 900,0 938,0 104,2 594,0 66,0 

630502 Návštěvníci v regionu - počet 
přenocování Dopady Počet ČSÚ 1492,6 1748,0 N/A N/A 1756,6 100,5 

632200 
Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů Výsledky 

Počet 
objektů Gestor OP 0,0 30,0 32,0 106,7 14,0 46,7 

632510 

Počet nových a 
zrekonstruovaných sportovně 
rekreačních zařízení 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 60,0 40,0 66,7 23,0 38,3 

633111 
Počet vytvořených produktů 
pro orientaci a směrování 
návštěvníků 

Výsledky Počet 
produktů Gestor OP 0,0 20,0 27,0 135,0 18,0 90,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 75 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc ROP JZ 
11.4 Technická pomoc 

Alokace PO4:  538,9 mil. Kč Finanční závazek: 265,1 mil. Kč Finanční závazek v %: 49,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 30,0 8,0 26,7 4,0 13,3 

710200 Počet zasedání řídících a 
poradních orgánů Výsledky Počet Gestor OP 0,0 30,0 20,0 66,7 14,0 46,7 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výsledky Počet Gestor OP 0,0 30,0 8,0 26,7 2,0 6,7 

711101 
Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů a 
konferencí 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 75,0 56,0 74,7 62,0 82,7 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 76 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Doprava ROP SČ 

15.1 Doprava 

Alokace PO1:  6 272,4 mil. Kč Finanční závazek: 2 065,6 mil. Kč Finanční závazek v %: 32,9 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511100 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 120,0 56,0 46,7 39,0 23,5 

610100 
Délka nových a 
rekonstruovaných silnic II. a 
III. třídy celkem 

Výstupy Počet 
kilometrů 

Gestor OP 0,0 220,0 57,8 26,3 49,7 22,6 

610101 
Délka nových silnic II. a III. 
třídy Výstupy 

Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 0,3 1,4 0,0 0,0 

610102 Délka rekonstruovaných silnic 
II. a III. třídy Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 200,0 57,6 28,8 49,7 24,9 

610108 
Podíl nově zrekonstruovaných 
a nových silnic na celkové 
regionální síti silnic 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 2,0 N/A N/A 0,6 30,0 

610109 
Délka nově vybudovaných 
nebo rekonstruovaných 
silničních obchvatů měst a obcí 

Výstupy 
Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 20,0 1,4 7,1 1,4 7,1 

610111 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek Výstupy 

Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 70,0 11,7 16,7 9,2 13,2 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610247 
Počet nově pořízených 
nízkopodlažních vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

610248 Podíl vozidel ve veřejné 
dopravě na ekologický pohon Výsledky Počet 

procent Gestor OP 3,0 10,0 N/A N/A 5,5 55,0 

653105 
Plocha obcí v oblastech se 
zhoršenou kvalitou ovzduší 
(OZKO) na území regionu 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 100,0 49,0 N/A N/A 16,2 33,1 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 77 – Naplňování indikátorů – Cestovní ruch ROP SČ 
15.2 Cestovní ruch 

Alokace PO2:  2 421,6 mil. Kč Finanční závazek: 1 120,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 46,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511200 Počet podpořených projektů na 
rozvoj cestovního ruchu Výstupy Počet Gestor OP 0,0 120,0 47,0 39,2 24,0 20,0 

520212 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na rozvoj cestovního 
ruchu 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 80,0 56,9 71,1 35,6 44,5 

610111 
Délka nově vybudovaných 
cyklostezek Výstupy 

Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 150,0 47,6 31,8 8,2 5,5 

630100 
Počet nově vybudovaných 
nebo zrekonstruovaných lůžek 
celkem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 300,0 317,0 105,7 173,0 57,7 

632200 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů Výstupy Počet 

objektů Gestor OP 0,0 10,0 12,0 120,0 10,0 100,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
  



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 78 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Integrovaný rozvoj území ROP SČ 
15.3 Integrovaný rozvoj území 
Alokace PO3:  7 057,5 mil. Kč Finanční závazek: 4 518,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 64,0 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

511500 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 
měst a velkoměst - celkem 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 32,0 111,0 346,88 60,0 187,5 

511531 
Počet podpořených projektů na 
rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 
vybraných měst 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 2,0 10,0 500,0 8,0 400,0 

511541 Počet podpořených projektů na 
ostatní města Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 30,0 101,0 336,7 52,0 173,3 

512100 Počet podpořených projektů na 
rozvoj venkovských oblastí Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 50,0 122,0 244,0 54,0 108,0 

520213 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
měst 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 20,0 131,2 655,9 36,0 180,0 

520215 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst v rámci 
projektů na udržitelný rozvoj 
venkovských oblastí (obcí) 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 5,0 193,5 3870,6 56,3 1126,8 

610241 
Počet nově pořízených 
ekologických vozidel ve 
veřejné dopravě 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 10,0 6,0 60,0 0,0 0,0 

650101 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území - ve 
městech 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 25,0 39,6 158,36 12,7 50,7 

650505 
Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území – ve 
venkovských oblastech 

Výsledky Plocha v 
ha Gestor OP 0,0 10,0 24,0 239,7 14,8 148,2 

651100 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
městech celkem 

Výsledky 
Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 20000,0 28293,0 141,5 315,3 1,6 

651500 
Plocha regenerovaných a 
revitalizovaných objektů ve 
venkovských oblastech celkem 

Výsledky Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 10000,0 15138,3 151,4 4893,43 48,9 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 79 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc ROP SČ 
15.4 Technická pomoc 

Alokace PO4:  552,1 mil. Kč Finanční závazek: 328,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 59,5 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru 

Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

514100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na technickou 
pomoc 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 60,0 42,0 70,0 31,0 51,7 

710500 Realizace evaluačních studií a 
zpráv celkem Výstupy Počet Gestor OP 0,0 20,0 10,0 50,0 6,0 30,0 

710700 
Počet vytvořených 
metodických a technicko-
informačních materiálů 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 30,0 13,0 43,3 14,0 46,7 

711900 Počet proškolených osob Výsledky Počet osob Gestor OP 0,0 200,0 199,0 99,5 84,0 42,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k  3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 80 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Dopravní dostupnost a rozvoj ICT OP PK 
16.1 Dopravní dostupnost a rozvoj ICT 
Alokace PO1:  2 560,7 mil. Kč Finanční závazek: 1 233,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 48,2 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 
indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

152106 Počet elektronických podání k 
městské správě Výsledky Počet Gestor OP 0,0 2000,0 2953,0 147,7 0,0 0,0 

153511 
Počet nových plně 
elektrizovaných agend veřejné 
správy 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 8,0 53,3 0,0 0,0 

170611 

Podíl domácností nově 
připojených k 
vysokorychlostnímu internetu 
na celkovém počtu domácností 

Výsledky Počet 
procent ČSÚ 26,0 36,0 N/A N/A 0,0 0,0 

370100 
Počet projektů podporujících 
dopravu a dopravní 
infrastrukturu 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 8,0 8,0 100,0 7,0 87,5 

371105 Hodnota úspory času ve 
veřejné dopravě Výsledky Počet 

procent Gestor OP 100,0 85,0 N/A N/A 0,0 0,0 

371106 Hodnota úspory času - přínos 
tramvajových tratí Výsledky Počet 

procent Gestor OP 100,0 80,0 N/A N/A 0,0 0,0 

373230 
Délka nových nebo 
modernizovaných 
tramvajových tratí celkem 

Výstupy Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 2,0 2,9 144,5 2,2 107,5 

373231 Délka nové tramvajové trati 
celkem Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 1,0 0,7 74,0 0,7 74,0 

373232 
Délka modernizované 
tramvajové trati celkem Výstupy 

Počet 
kilometrů Gestor OP 0,0 1,0 2,2 215,0 1,4 141,0 

382110 Počet projektů na rozvoj, 
zavádění a osvojování ICT Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 5,0 6,0 120,0 1,0 20,0 

610111 Délka nově vybudovaných 
cyklostezek Výstupy Počet 

kilometrů Gestor OP 0,0 2,5 4,5 180,4 4,3 171,6 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 81 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Životní prostředí OP PK 
16.2 Životní prostředí 
Alokace PO2:  1 704,6 mil. Kč Finanční závazek: 1 502,9 mil. Kč Finanční závazek v %: 88,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

240200 Plocha odstraněných starých 
ekologických zátěží Výstupy Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

260100 

Počet projektů zaměřených na 
ochranu proti povodním nebo 
lesním požárům, případně na 
další ochranná opatření 

Výstupy Počet MŽP 0,0 5,0 1,0 20,0 0,0 0,0 

332110 Plocha regenerovaného a 
revitalizovaného území celkem Výstupy Plocha v 

ha Gestor OP 568,0 518,0 26531,5 5121,9 589,5 113,8 

332133 
Využití plochy revitalizovaných 
nebo regenerovaných území 
na zvýšení počtu návštěvníků 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 100,0 180,0 N/A N/A 0,0 0,0 

360100 

Počet podpořených projektů 
zaměřených na zvýšení kapacit 
pro výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 5,0 12,0 240,0 6,0 120,0 

360300 Zvýšení kapacit na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů Výstupy Počet MW Gestor OP 0,0 0,6 N/A N/A 0,03 5,0 

363000 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na snižování 
energetické náročnosti 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 5,0 12,0 240,0 6,0 120,0 

364000 Úspory energie celkem Výsledky Počet 
procent Gestor OP 100,0 75,0 N/A N/A 0,0 0,0 

632200 Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 

Výstupy Počet 
objektů 

Gestor OP 0,0 5,0 14,0 280,0 1,0 20,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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Tab. 82 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Inovace a podnikání OP PK 
16.3 Inovace a podnikání 
Alokace PO3:  2 383,7 mil. Kč Finanční závazek: 957,8 mil. Kč Finanční závazek v %: 40,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

110200 
Počet projektů na kooperaci 
mezi podniky a výzkumnými 
institucemi 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 25,0 5,0 20,0 1,0 4,0 

110300 
Počet nově vytvořených 
pracovních míst, zaměstnanci 
VaV - celkem 

Výsledky 
Počet 
pracovních 
míst 

Gestor OP 0,0 110,0 36,0 32,7 1,0 0,9 

110511 Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity Výstupy Plocha v 

m2 Gestor OP 0,0 2500,0 4228,7 169,2 1328,7 53,2 

110513 
Plocha nových nebo 
modernizovaných kapacit - 
ostatní 

Výstupy Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 7000,0 5488,3 78,4 1367,1 19,5 

110514 
Plocha nových nebo 
modernizovaných kapacit - 
celkem 

Výstupy Plocha v 
m2 Gestor OP 0,0 9500,0 9717,0 102,3 2695,8 28,4 

110515 
Počet nových nebo 
modernizovaných kapacit pro 
VaV 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 7,0 5,0 71,4 0,0 0,0 

132300 

Počet vytvořených licencí, 
patentů, know-how 
v souvislosti s realizovaným 
projektem 

Výsledky Počet Gestor OP 0,0 3,0 17,0 566,7 3,0 100,0 

380100 Počet projektů na podporu 
MSP Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 100,0 60,0 60,0 43,0 43,0 

380101 Počet projektů na podporu 
MSP v oblasti ICT Výstupy Počet 

projektů Gestor OP 0,0 15,0 7,0 46,7 3,0 20,0 

380200 
Počet podpořených nově 
založených MSP Výsledky Počet Gestor OP 0,0 20,0 30,0 150,0 0,0 0,0 

382101 

Objem tržeb za prodej 
vlastních výrobků a služeb 
podpořených MSP - růst tržeb 
v % 

Výsledky Počet 
procent Gestor OP 100,0 120,0 N/A N/A 0,0 0,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 
 

Tab. 83 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OP PK 
16.4 Technická pomoc 
Alokace PO4: 191,5 mil. Kč Finanční závazek: 76,2 mil. Kč Finanční závazek v %: 39,8 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

480100 Počet podpořených projektů 
technické pomoci Výsledky Počet 

projektů Gestor OP 0,0 10,0 1,0 10,0 0,0 0,0 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a 
ostatní podobné aktivity 

Výstupy Počet Gestor OP 0,0 15,0 10,0 66,7 32,0 213,3 

481900 Počet proškolených osob - 
celkem Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 1500,0 1000,0 66,7 757,0 50,5 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 



Legenda: Míra naplňování indikátorů v % 
0 - 10 % 10,01 - 50,0 % 50,01 - 90,0 % 90,01 - 110,0 % 110,01 - 150,0 % 150,01 - 200,0 % 200,01 % a více 
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OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – ADAPTABILITA 

Tab. 84 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky OP PA 
17.1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky 

Alokace PO1: 1 206,5 mil. Kč Finanční závazek: 672,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 55,7 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074600 Počet úspěšně podpořených 
osob Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 5100,0 25989,0 509,6 10902,0 213,8 

076100 Míra spokojenosti s pracovním 
místem Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

492100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na OPPA (Hl. m. 
Praha) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 230,0 187,0 81,3 30,0 13,0 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 85 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Podpora vstupu na trh práce OP PA 
17.2 Podpora vstupu na trh práce 

Alokace PO2: 919,2 mil. Kč Finanční závazek: 692,0 mil. Kč Finanční závazek v %: 75,3 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074600 Počet úspěšně podpořených 
osob Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 2550,0 13116,0 514,4 1448,0 56,9 

076200 Míra dostupnosti zaměstnání Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

492100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na OPPA (Hl. m. 
Praha) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 170,0 69,0 40,6 3,0 1,8 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 86 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Modernizace počátečního vzdělávání OP PA 
17.3 Modernizace počátečního vzdělávání 
Alokace PO3: 920,4 mil. Kč Finanční závazek: 522,4 mil. Kč Finanční závazek v %: 56,8 % 

Kód 
indikátoru 

Úplný název indikátoru Typ 
indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

074600 Počet úspěšně podpořených 
osob Výstupy Počet osob Gestor OP 0,0 5100,0 38060,0 746,3 9949,0 195,1 

076300 Míra kvality vzdělávání Výsledky Počet 
procent Gestor OP 0,0 N/A N/A N/A N/A N/A 

492100 
Počet podpořených projektů 
zaměřených na OPPA (Hl. m. 
Praha) 

Výstupy Počet 
projektů Gestor OP 0,0 170,0 100,0 58,8 5,0 2,9 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 
Tab. 87 – Naplňování indikátorů – prioritní osa Technická pomoc OP PA 
17.4 Technická pomoc 

Alokace PO4: 109,4 mil. Kč Finanční závazek: 47,5 mil. Kč Finanční závazek v %: 43,2 % 

Kód 
indikátoru Úplný název indikátoru Typ 

indikátoru 

Měrná 
jednotka 

indikátoru 

Zdroj 
indikátoru 

Výchozí 
hodnota 

indikátoru 

Cílová 
hodnota 

indikátoru 

Závazek 
příjemce 

Závazek 
příjemce 

v % 

Dosažená 
hodnota 

indikátoru 

Dosažená 
hodnota  

v % 

076400 Míra úspěšnosti projektových 
žádostí Výsledky Počet 

procent Gestor OP 0,0 55,00 N/A N/A 64,00 116,36 

481100 

Počet uskutečněných školení, 
seminářů, workshopů, 
konferencí a ostatní podobné 
aktivity 

Výstupy Počet  Gestor OP 0,0 80,00 121,0 151,3 78,00 97,50 

Zdroj: vlastní zpracování NOK-MMR na základě dat MSC2007 k 3. 11. 2010 

 


