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BB..  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE  ZZPPRRAACCOOVVAATTEELLEE  

Zpracovatelem studie je konsorcium společností HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz (dále jen 

„HOPE“) a DHV CR, spol. s r.o. (dále jen DHV). Tuto studii zpracovalo konsorcium na základě 

Smlouvy o dílo uzavřenou mezi konsorciem a Regionální radou regionu soudrţnosti Jihovýchod. 

B.1. Identifikace – vedoucí partner konsorcia 

Obchodní firma HOPE-E.S., v.o.s. 

Sídlo 

HOPE-E.S., v.o.s. 

Divize EUservis.cz, 

Palackého tř. 10, 

612 00 Brno 

Právní forma Veřejná obchodní společnost 

IČ 25342282 

DIČ CZ25342282 

Statutární orgán - 

oprávněná osoba uchazeče 

ve věcech smluvních 

Ing. Jan ŠILD 

společník 

 608/730432, fax: 549210312, e-mail: sild@euservis.cz 

Kontaktní osoba 

Ing. Jan ŠILD 

společník 

 608/730432, fax: 549210312, e-mail: sild@euservis.cz  

Bankovní spojení 

Volksbank CZ, a.s., 

Palackého 38, Brno 612 00 

číslo účtu: 4100001703/6800 

 

mailto:sild@euservis.cz
mailto:sild@euservis.cz


B.2. Identifikace – partner konsorcia 

Obchodní firma DHV CR, spol. s r.o. 

Sídlo 
DHV CR, spol. s r.o.,  Sokolovská 100/94 

186 00 Praha 8 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

IČ 45797170 

DIČ CZ45797170 

Statutární orgán - oprávněná 

osoba uchazeče ve věcech 

smluvních 

Ing. Radim Gill, ředitel a jednatel společnosti 

E-mail: radim.gill@dhv.com 

Další osoby oprávněné 

jednat za uchazeče 

RNDr. Milan Svoboda, prokurista společnosti 

E-mail: milan.svoboda@dhv.com  

Kontaktní osoba 

Mgr. David Rucki, vedoucí projektů,  

 603/415 166, fax: 596 106 515, e-mail: 

david.rucki@dhv.com 

Bankovní spojení 

ING bank V.N., organizační sloţka, 

Nádraţní 344/25, 150 00 Praha 5  

číslo účtu: 1000449603/3500 (CZK) 

 

 

mailto:radim.gill@dhv.com
mailto:milan.svoboda@dhv.com
mailto:david.rucki@dhv.com


CC..  ÚÚVVOODD  

C.1. Stručný obsah zprávy pro management  

Předkládaný dokument shrnuje výsledky dosavadní práce na evaluačním projektu realizovaných 

ve dvou fázích. Fáze I. Projektu probíhala do 31.3.2009, její součástí bylo především: 

 Návrh kumulativního rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií dle 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti 

a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj 

 Zpracování návrhu závěrečné zprávy projektu, 

 Zpracování podkladů pro výroční zprávu o realizaci ROP JV za rok 2008, 

 Prezentace návrhu závěrečné zprávy a podkladů pro výroční zprávu o realizaci ROP JV za 

rok 2008. 

Na základě podpisu Smlouvy o dílo byly dne 6.3.3009 zahájeny práce na projektu, jehoţ obsahem 

byly následující práce: 

a. Zhodnocení dosaţeného věcného a finančního pokroku programu a jednotlivých 

prioritních os 

b. Návrh kumulativního rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií dle 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 

a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj (dále jen prováděcí nařízení), část C 

příloha II a moţnosti jeho sledování (dále jen Návrh kumulativního rozdělení 

příspěvku ES)  

c. Kvalitativní analýza programu a jednotlivých prioritních os a návrhy pro zlepšení 

implementace a dosahování cílů ROP JV 

d. Zhodnocení příspěvku programu k naplňování revidované Lisabonské strategie, 

Národního programu reforem České republiky 

e. Zhodnocení prováděných evaluací a návrh budoucích evaluací 

f. Zpracování a prezentace závěrečné zprávy a návrhu kumulativního rozdělení 

z příspěvku Společenství dle harmonogramu realizace zakázky 

 



Tato zpráva shrnuje dílčí výsledky provedených prací ve výše uvedených bodech, které byly 

součástí jednotlivých dílčích výstupů evaluace. Dílčí výstupy evaluace předloţené zadavateli byly 

následující: 

 Návrh kumulativního rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle kategorií dle 

Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj (zasláno 13.3.2009) 

 Návrh Závěrečné zprávy projektu „Evaluace dosavadní implementace ROP JV“ – část 

„Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit“ (zasláno 31.3.2009) 

 Podklady pro výroční zprávu o provádění ROP JV za rok 2008 (zasláno 31.3.2009) 

 Vyhodnocení evaluačních aktivit ROP JV (zasláno 5.5.2009) 

Součástí realizovaných prací byla také příprava podkladů pro Výroční zprávu o provádění ROP JV, 

jejichţ součástí jsou informace o věcném a finančním pokroku programu, kvalitativní hodnocení 

prioritních os, podklady pro hodnocení příspěvku k naplňování Lisabonské strategie, a další 

podklady vyuţitelné pro zpracování Výroční zprávy o provádění ROP JV. 

V průběhu realizací prací byla učiněna zjištění ohledně metodiky sledování věcného pokroku, a 

to především v oblasti monitorovacích indikátorů. Tato zjištění byla diskutována se zadavatelem 

na prezentaci průběţný výsledků prací dne 26.3.2009, závěry těchto zjištění a návrhy doporučení 

jsou obsaţeny v této zprávě. 

 

C.2. Seznam všech osob a organizací, které se podílely 
zpracování projektu 

Zpráva byla zpracována interními pracovníky konsorcia společností HOPE-E.S., v.o.s., divize 

EUservis.cz (dále jen „HOPE“)  a DHV CR, spol. s r.o. (dále jen DHV).  

Na zpracování evaluace a této zprávy se podíleli: 

- Ing. JAN ŠILD – vedoucí týmu 

- Ing. PETR VOLEK  – garant vybraných evaluačních témat, evaluační expert 

- Ing. LENKA SKUBANIČOVÁ – evaluační expertka 

- Mgr. ŠTĚPÁNKA JAKEŠOVÁ, Ma.S.W. – evaluační expertka 

- Mgr. Matěj Mareš – analytik, expert na monitoring 

- Mgr. David Rucki - evaluační expert, zástupce partnera (DHV) 



DD..  AANNAALLYYTTIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  

D.1. Stručný popis aplikované metodiky realizace projektu, 
využitých dat a dokumentů 

Nejdříve byla především zpracována podrobná metodika řešení projektu a byla projednána se 

zadavatelem, jehoţ připomínky a náměty byly zapracovány do způsobu analýz, výpočtů a 

zpracování výstupů. 

 

D.1.1. Příprava dat 

Řešení projektu bylo komplikované zejména z toho důvodu, ţe zpracovatel by nucen pracovat se 

dvěma sadami dat, zejména u věcného pokroku, a to s daty k 31.12. 2008 a březnovými daty – ke 

4.3. 2009, která zpracovatel obdrţel od zadavatele v samostatném dokumentu. Na základě 

dohody se  zadavatelem bylo přistoupeno k řešení následujících úkolů: 

Tabulka: Přehled úkolů projektu 

Úkol Obsah 
Podkladů pro 
Výroční zprávu 
2008 

Kapitola 
Evaluační 
zprávy 

Zhodnocení dosaţeného věcného a finančního pokroku 
programu a jednotlivých prioritních os 

ano D.2, D.3 

 

Návrh kumulativního rozdělení přídělů z příspěvku 
Společenství podle kategorií dle Nařízení Komise (ES) č. 
1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o 
obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu 
pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a 
Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES)  
č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
(dále jen prováděcí nařízení), část C příloha II a moţnosti 
jeho sledování (dále jen Návrh kumulativního rozdělení 
příspěvku ES)  

ano E.1 

 

Kvalitativní analýza programu a jednotlivých prioritních os 
a návrhy pro zlepšení implementace a dosahování cílů 
ROP JV 

ano D.3 

Zhodnocení příspěvku programu k naplňování revidované 
Lisabonské strategie, Národního programu reforem České 
republiky 

ano - 

Zhodnocení prováděných evaluací a návrh budoucích 
evaluací 

- D.4, D.5 

Zpracování a prezentace závěrečné zprávy a návrhu 
kumulativního rozdělení z příspěvku Společenství dle 

zpracování dle 
smlouvy 

zpracování dle 
smlouvy 



harmonogramu realizace zakázky prezentace dle 
dohody 

prezentace dle 
dohody 

 

Následně zpracovatel přikročil k řešení projektu. V průběhu řešení projektu bylo zjištěno několik 

problematických míst v datech, a to zejména: 

- problémy v průběţných hodnotách indikátorů  

- chyby v některých jednotkách indikátorů  

- chyby v metodickém nastavení (definicích a vysvětlení) některých indikátorů 

- chybějící informace o národním veřejném spolufinancování (část příspěvku krajů a obcí) 

- neúplná data k předloţeným ţádostem o platbu (chybějící nebo neúplné finanční částky u 

zaregistrovaných, schválených a proplacených ţádostí o platbu) 

- některé další neodpovídající údaje v případě: 

o zaregistrovaných ţádost o platbu u dosud neschváleného projektu  

o duplicit finančních plánů 

Metodické nesrovnalosti byly řešeny průběţně se zadavatelem a vţdy bylo společně zvoleno 

řešení daného problému, na výsledek evaluace neměla tato problematická místa přímý vliv. 

   

D.1.2. Příprava a realizace terénního šetření 

Pro realizaci předmětu zakázky e) Zhodnocení prováděných evaluací a návrh budoucích evaluací 

byly provedeny polo-strukturované rozhovory a konzultacemi s pracovníky ÚRR, které probíhaly 

v průběhu března – května. Na základě podnětů z rozhovorů a konzultací pak byly formulovány 

návrhy moţných evaluací a studií pro období 2009 a další roky. 

 

D.1.3. Analýza dat 

Zpracovatel provedl analýzu připravených dat. Jak jiţ bylo uvedeno výše, bylo zpracovatelem 

přistoupeno k vytvoření 2 samostatných dokumentů. Rozdílně tedy probíhala také analýza dat. 

Pro zpracování podkladů pro výroční zprávu se vycházelo z dat k 31.12. 20081 a to jen 

z dosaţených hodnot indikátorů ve schválených a realizovaných projektech2. Naopak v evaluační 

                                            

 

1 Z IS MONIT 

2 A také 1 ukončeného projektu v Prioritní ose 1. 



zprávě, kromě toho, ţe bylo pracováno s daty dostupnými k měsíci březnu 2009, se většina 

analýz soustředila na údaje ve: 

- schválených projektech a 

- v projektech doporučených k financování, u kterých se předpokládá, ţe budou téměř ve 

100 % realizovány (bude podepsaná smlouva).  

Tyto projekty byly pro potřeb této analýzy/zprávy nazvány souhrnně jako „nasmlouvané 

projekty“3 . 

Jednalo se tedy o zcela rozdílná data. Práce s těmito údaji, za „nasmlouvané projekty“ je 

vhodná zejména v počáteční fáze realizace programu (projektů). 

 

D.1.4. Postup při hodnocení prováděných evaluací ROP JV dle 
tematického plánu výzkumu 

Na základě předaných podkladů interních a externích analýz bylo provedeno souhrnné hodnocení 

realizovaných analýz a evaluací. Byly také porovnány přístupy a obsah evaluačních aktivit dalších 

programů (jak pro období 2004 – 2006, tak pro období 2007 – 2013). Na základě této provedené 

komparativní analýzy byly dále formulovány návrhy příštích evaluací pro Evaluační plán ROP JV 

2009 (viz dílčí studie ze dne 4.5.2009 a návrhová část této zprávy). 

 

Dále bylo zpracováno: 

 návrh věcné části evaluačního plánu pro rok 2009 (viz návrhová část zprávy), 

 návrhy doporučení systému evaluace programu zachycující návaznost na jednotlivé fáze 
programového cyklu, 

 návrhy moţných evaluačních studií, včetně návrhu časového horizontu, 

 návrh souborů doporučení k případnému vyuţití pro budoucí evaluace programu. 

 

D.1.5. Datové zdroje využité pro hodnocení prováděných evaluací 

Pro realizaci hodnocení evaluačních studií byly vyuţity následující podklady: 

 Evaluační plán ROP JV na období 2007 - 2013, 

 Evaluační plán ROP JV na rok 2008, 

 Seznam realizovaných evaluačních studií ROP JV, 

 Evaluační plán NSRR pro období 2007 – 2013, 

                                            

 

3 Stejné použití termínu je použito v některých interních materiálech ŘO ROP JV. 



 Metodický list Realizace Evaluačního plánu ROP JV na rok 2008, 

 Studie „Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro 
hodnotitele a externí experty. 

 Evaluační studie a výstupy evaluačních projektů dostupné na forum.esfcr.cz 

 Evaluační studie a výstupy evaluačních projektů dostupné na www.strukturalni-fondy.cz 

 

D.1.6. Zpracování evaluační zprávy a dílčích výstupů evaluace 

Následně zpracovatel přistoupil ke zpracování závěrečné evaluační zprávy a ke zpracování zprávy 

s podklady pro Výroční zprávu za rok 2008. Dále byly zpracovány další dílčí výstupy projektu (viz 

kapitola 1.1 této zprávy) 

 

D.1.7. Prezentace výsledků  

Prezentace dílčích výsledků studie byla provedena dne 26.3.2009 v prostorách zadavatele, kdy 

došlo k prezentaci návrhu závěrečné zprávy evaluace a také byla prezentována zjištění a 

výsledky práce na podkladech pro výroční zprávu o provádění ROP JV a vyhodnocení evaluačních 

aktivit ROP JV.  

 

 



D.2. Informace o finančním pokroku programu a prioritních os 

D.2.1. Finanční pokrok – celkové zhodnocení programu 

Tabulka: Postup realizace prioritních os – celkové zhodnocení programu 

Prioritní 
osa 

Alokace 
2007-2013 

EUR* 

Předloţené projekty 

Projekty 
vyřazené z 
administrace Projekty v administraci Schválené projekty 

Zaregistrované 
ţádosti o 
platbu 

Proplacené 
ţádosti o 
platbu počet 

objem v 
EUR* počet počet objem v EUR* počet 

objem v 
EUR* 

A b C d e f g h i j k 

1 399 395 443 86 149 477 093 8 35 60 164 672 43 79 434 440 16 552 214 5 865 756 

2 154 452 813 307 125 056 939 178 72 35 749 162 57 20 205 645 2 383 209 156 688 

3 222 810 345 473 313 031 992 146 250 158 126 571 77 48 135 910 4 562 703 - 

4 28 177 824 9 26 993 527 1 - - 8 25 049 624 4 870 957 1 319 013 

Celkem 
ROP JV 804 836 425 875 614 559 550 333 357 254 040 404 185 

172 825 
618 28 369 083 7 341 458 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b   = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

1 100,0 100,0 37,4 9,3 40,7 15,1 50,0 19,9 4,1 1,5 

2 100,0 100,0 81,0 58,0 23,5 23,1 18,6 13,1 1,5 0,1 

3 100,0 100,0 140,5 30,9 52,9 71,0 16,3 21,6 2,0 - 

4 100,0 100,0 95,8 11,1 - - 88,9 88,9 17,3 4,7 

Celkem 
ROP JV 100,0 100,0 76,4 38,1 40,8 31,6 21,1 21,5 3,5 0,9 

 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního     
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předloţených projektů 

 



Graf: Postup realizace prioritních os (objem veřejných prostředků projektů dle stavu 
administrace) 

 

 

 

Graf: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008)  

(objem projektů dle stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31.12.2008 bylo ve všech prioritních osách celkem od začátku realizace programu 

předloţeno 875 projektů. Celkový objem předloţených projektů k 31.12.2008 pak činil 615 

mil. EUR veřejných dotačních prostředků. Tento objem představuje 76,4 % procenta celkové 



alokace a trojnásobek alokace na rok 2007 a 2008. V průběhu administrace bylo vyřazeno 

celkem 333 projektů o objemu veřejných dotačních prostředků 188 mil. EUR. K 31.12.2008, 

tak bylo celkem 542 aktivních projektů v objemu 427 tis. EUR veřejných dotačních prostředků. 

 

U všech prioritních os překročil objem předloţených projektů objemy souhrnu alokací na roky 

2007 a 2008. U prioritní osy 1 o téměř polovinu, u prioritní osy 2 o trojnásobek, u prioritní osy 

3 o pěti a půl násobek a u prioritní osy 4 téměř o čtyř násobek. Za celý program pak objem 

předloţených projektů překročila souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008 trojnásobně. Největší 

pokrok s ohledem na objemu předloţených projektů bylo dosaţeno v rámci prioritní osy 3, kde 

bylo přijato celkem 473 projektů představující 140,5 % celkové alokace na prioritní osu. U 

prioritní osy 1 bylo předloţeno 86  projektů představující 37,4 % celkové alokace na prioritní 

osu a u prioritní osy 2 bylo předloţeno 307  projektů představující 80,0 % celkové alokace na 

prioritní osu. 

 

Do konce roku 2008  byly schváleny projekty v objemu přes 172 mil. EUR. U prioritní osy 1 a 3 

představuje objem schválených projektů 20 % celkové alokace a u prioritní osy 2 necelých 13 

%. U prioritních os 1 a 2 však jiţ velký podíl projektů prošel výběrovým procesem a byl 

doporučen k financování (téměř všechny projekty u prioritní osy 2 a ¾ projektů u prioritní osy 

1). 

Tabulka: Reálný pokrok OP 

Prioritní 

osa 

Schválené projekty 2008 Ukončené projekty do 2008  
% podíl všech 

ukončených projektů 

na alokaci 

počet v EUR počet v EUR 

1. 43 79 434 440 - - - 

2. 57 20 205 645 1 36 444 0,02 

3. 77 48 135 910 - - - 

4. 8 25 049 624 - - - 

Celkem 

ROP JV 185 172 825 618 1 36 444 0,00 

Poznámky: 

Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti 
státního rozpočtu a kraje) 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 



D.2.2. Zhodnocení Prioritní osy 1 – Dostupnost dopravy 

Tabulka: Postup realizace prioritní osy 1 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 
2007-2013 (v 

Kč) 

Předložené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty Zaregistrov
ané 

žádosti o 
platbu** 

Proplacené 
žádosti o 
platbu** počet objem v EUR* počet počet objem v EUR* 

poče
t 

objem v EUR* 

a b c d e f g h i j k 

1.1 300 425 345 46 98 021 013 1 14 21 632 058 31 73 431 903 15 302 472 5 865 756 

1.2 40 951 942 11 9 336 816 1 4 3 280 892 6 4 678 700 752 466 - 

1.3 43 581 232 2 26 667 665 - 2 26 667 665 - - - - 

1.4 21 133 370 27 15 451 599 6 15 8 584 057 6 1 323 837 497 276 - 

Celkem 406 091 889 86 149 477 093 8 35 60 164 672 43 79 434 440 16 552 214 5 865 756 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b   = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

1.1 100 100 32,6 2,2 30,4 7,2 67,4 24,4 5,1 2,0 

1.2 100 100 22,8 9,1 36,4 8,0 54,5 11,4 1,8 - 

1.3 100 100 61,2 - 100,0 61,2 - - - - 

1.4 100 100 73,1 22,2 55,6 40,6 22,2 6,3 2,4 - 

Celkem 100 100 36,8 9,3 40,7 14,8 50,0 19,6 4,1 1,4 

 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního     
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předloţených projektů 

 

Graf: Postup realizace prioritní osy 1 

(objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 

 



Graf: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 1 
(objem projektů dle stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

  

 

 

 



D.2.3. Zhodnocení Prioritní osy 2 

Tabulka: Postup realizace prioritní osy 2 

Zdroj: IS MONIT7+ 

 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního     
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předloţených projektů 

 

Graf: Postup realizace prioritní osy 2 

(objem veřejných prostředků projektů dle stavu administrace) 

 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 (v Kč) 

Předložené 
projekty 

Vyřazené 
projekty 

Projekty v 
administraci 

Schválené projekty Zaregistrované 
žádosti o 
platbu** 

Proplacené 
žádosti o 
platbu** počet 

objem v 
EUR* 

počet počet objem v EUR* počet 
objem v 

EUR* 

a b c d e f g h i j k 

2.1 133 844 670 197 113 305 197 113 49 32 400 819 35 17 210 348 2 250 955 117 180 

2.2 23 619 648 110 11 751 741 65 23 3 348 343 22 2 995 296 132 254 39 509 

Celkem 157 464 318 307 
125 056 

939 178 72 35 749 162 57 20 205 645 2 383 209 156 688 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b   = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

2.1 100 100 84,7 57,4 24,9 24,2 17,8 12,9 1,7 0,1 

2.2 100 100 49,8 59,1 20,9 14,2 20,0 12,7 0,6 0,2 

Celkem 100 100 79,4 58,0 23,5 22,7 18,6 12,8 1,5 0,1 



Graf: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 2 
(objem projektů dle stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

 

Do konce roku 2008 byly v rámci prioritní osy předloţeny projekty v objemu 125,1 mil. EUR 

veřejných dotačních prostředků představující 81,0 % celkové alokace na prioritní osu. Alokace 

na roky 2007-2008 byla překročena o 318,5 %. Z celkového počtu 307 předloţených projektů 

bylo v průběhu hodnocení vyřazeno 58 % (178) projektů. Do konce roku 2008 bylo schváleno 57 

projektů o celkovém objemu 20,2 mil. EUR veřejných dotačních prostředků. Ze 71 projektů 

které jsou nyní v administraci spadá jiţ 70 do stavu doporučen k financování. 

V obou oblastí podpory v rámci prioritní osy přesáhl objem předloţených projektů souhrnnou 

alokaci na roky 2007 a 2008, a to o 336,7 a 209,0 %. Oblast podpory 2.1 disponovala 

k 31.12.2008 zásobníkem projektů v objemu 37,5 % celkové alokace a oblast podpory 2.2 

v objemu 28,7 % celkové alokace. 



D.2.4. Zhodnocení Prioritní osy 3 

Tabulka: Postup realizace prioritní osy 3 

Prioritní 
osa/ 

Oblast 
podpory 

Alokace 2007-
2013 (v Kč) 

Předložené projekty 
Vyřazené 
projekty 

Projekty v administraci Schválené projekty Zaregistrované 
žádosti o 
platbu** 

Proplacené 
žádosti o 
platbu** počet objem v EUR* počet počet objem v EUR* počet 

objem v 
EUR* 

a b c d e f g H i j k 

3.1 95 895 771 6 6 933 344 1 5 6 687 001 0 0 0 0 

3.2 58 750 182 127 119 666 176 31 65 60 182 442 31 17 301 374 4 281 124 0 

3.3 44 861 340 315 155 982 803 113 173 83 652 299 29 9 703 919 281 578 0 

3.4 37 517 947 25 30 449 668 1 7 7 604 829 17 21 130 616 0 0 

Celkem 237 025 240 473 313 031 992 146 250 158 126 571 77 48 135 910 4 562 703 0 

  % alokace %*** % alokace %*** %*** % alokace %*** % alokace % alokace % alokace 

  = b/b = c/c = d/b   = e/c = f/c = g/b = h/c = i/b = j/b = k/b 

3.1 100 100 7,2 16,7 83,3 7,0 - - - - 

3.2 100 100 203,7 24,4 51,2 102,4 24,4 29,4 7,3 - 

3.3 100 100 347,7 35,9 54,9 186,5 9,2 21,6 0,6 - 

3.4 100 100 81,2 4,0 28,0 20,3 68,0 56,3 - - 

Celkem 100 100 132,1 30,9 52,9 66,7 16,3 20,3 1,9 - 

Zdroj: IS MONIT7+ 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

* Veřejné prostředky (příspěvek Společenství a dotace Regionální rady, skládající se z účasti státního     
rozpočtu a kraje) 

** Ze schválených/realizovaných projektů 

*** Procento z počtu předloţených projektů 

 

Graf: Postup realizace prioritní osy 3 (objem veřejných prostředků projektů dle stavu 
administrace) 



Graf: Zásobník projektů ROP JV (k 31.12.2008) - oblasti podpory prioritní osy 3 
(objem projektů dle stavu administrace, alokace 2007 - 2013 = 100) 

 

Do konce roku 2008 byly v rámci prioritní osy předloţeny projekty v objemu 131,0 mil. EUR 

veřejných dotačních prostředků představující 140,5 % celkové alokace na prioritní osu. 

Alokace na roky 2007-2008 byla překročena o 552,6 %. Z celkového počtu 473 předloţených 

projektů bylo v průběhu hodnocení vyřazeno 146 projektů. Do konce roku 2008 bylo schváleno 

77 projektů o celkovém objemu  48,1 mil. EUR veřejných dotačních prostředků.  

Kromě oblasti podpory 3.1 přesáhl ve všech oblastech podpory v rámci prioritní osy objem 

předloţených projektů souhrnnou alokaci na roky 2007 a 2008. U prioritní osy 3.1 objem 

předloţených ţádostí odpovídal pouze 30,6 % objemu alokace na roky 2007 a 2008. Největší 

zásobník projektů (224,1 % celkové alokace) má oblast podpory 3.3 a 3,2 (142,0 % celkové 

alokace). Oblast podpory 3.4 disponovala k 31.12.2008 zásobníkem projektů v objemu 76,6 % 

celkové alokace a oblast podpory 3.1 v objemu 7,5 %. 

 

 



D.2.5. Zhodnocení  z hlediska čerpání na základě pravidla n+3 

Z hlediska pravidla n+3 bude pro úplné vyčerpání prostředků z ERDF alokovaných na ROP JV 

nezbytné v roce 2010 certifikovat prostředky v rozsahu alokace roku 2007, která činí 87 402 795 

EUR.  

K 31. 12. 2008 činil objem předloţených ţádostí o platbu za část příspěvku ERDF přes 25 mil. EUR 

a z toho bylo proplaceno příjemcům pomoci 6,7 mil. EUR. Celkový objem očekávaných ţádostí o 

platbu v roce 2009 by pak měl na základě finančních plánů projektů v kladných stavech k 31. 12. 

2008 dosáhnout objemu alokace roku 2007 v průběhu července roku 2009. Při zahrnutí projektů 

minimálně vybraných (doporučených) k financování by za předpokladu realizace projektů 

v souladu s jejich plánovanými harmonogramy měly ţádosti o platbu překročit výši alokace roku 

2007 v průběhu srpna roku 2009. Ke konci srpna by tak měl celkový objem předloţených ţádostí 

o platbu na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 dosáhnout 92 mil. EUR pro schválené a 

doporučené projekty k 31.12.2008 (při zahrnutí všech projektů v kladných stavech 108 mil. EUR). 

K září roku 2009 by pak měl objem  předloţených ţádostí o platbu dosáhnout výše 103 mil. EUR 

pro schválené a doporučené projekty k 31.12.2008 (při zahrnutí všech projektů v kladných 

stavech 127 mil. EUR). 

Zásobník projektů k 31. 12. 2008 by tak měl, s ohledem na administrativní lhůty, kdy je nutné 

počítat minimálně tři měsíce od podání ţádosti o platbu k její certifikaci, dostačovat pro plné 

pokrytí alokace roku 2007. 

Zásobník projektů k 31. 12. 2008 rovněţ dostatečně pokrývá i alokace na následující roky. Objem 

předloţených ţádostí o platbu by měl dosáhnout objemu alokace roku 2008 uţ v listopadu roku 

2009 a alokace roku 2009 by měla být předloţenými ţádostmi o platbu pokryta v květnu roku 

2010, tedy s ohledem na pravidlo n+3 v dostatečném předstihu (názorně viz graf). 

 



Graf: Zásobník projektů pro čerpání s ohledem na pravidlo n+3 (stav k 31. 12. 2008) 

(předpokládaný objem předloţených ţádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2009 a 2010 – 

podíl ERDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj dat: IS MONIT 

Poznámka:  

Pro čerpání alokace 2007 s ohledem k pravidlu n+3 by od alokace měla být ještě odečtena 

záloha poskytnutá EK. Toto však doporučujeme do VZ neuvádět. 

 

Hlavní rizika z hlediska vyčerpání alokace 2007 v roce 2009 

 nízký zásobník projektů čerpající v roce 2007 u prioritní osy 1 

 velké mnoţství projektů předpokládá předloţit ţádost o platbu aţ říjnu a 

listopadu. Tyto ţádosti však jiţ nebude, s největší pravděpodobností, moţné 

předloţit k certifikaci do konce roku. 

 malý přesah předpokládaného objemu předloţených ţádostí o platbu, které by 

měly být předloţeny do konce srpna 

 riziko zpoţdění některých projektů v návaznosti na bod výše 
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 zajistit dostatečné a včasné informace o řízení projektů (zejména riziko zajištění 

dostatečné administrativní kapacity pro zadministrování ţádostí o platbu 

k certifikaci do konce roku 2009, dále do konce 2010) 

 zajistit hladký postup administrace ţádostí o platbu a dostatečné personální 

kapacity s ohledem na předpokládané počty předloţených ţádostí (počty viz 

tabulka a graf) 

Graf: Předpoklad čerpání alokace 2007 na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 – ROP JV 

(objem předpokládaných předloţených ţádostí o platbu na základě finančního plánu do 

31.8.2009) - Příspěvek Společenství 
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Graf: Předpoklad čerpání alokace 2007 na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 – prioritní osa 

1 (objem předpokládaných předloţených ţádostí o platbu na základě finančního plánu do 

31.8.2009) 

Alokace 2007 = 100         
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 Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 

 

Graf: Předpoklad čerpání alokace 2007 na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 – prioritní osa 

2 (objem předpokládaných předloţených ţádostí o platbu na základě finančního plánu do 

31.8.2009) 
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Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 



Graf: Předpoklad čerpání alokace 2007 na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 – prioritní osa 

2 (objem předpokládaných předloţených ţádostí o platbu na základě finančního plánu do 

31.8.2009) 

Alokace 2007 = 100 
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Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 

 
 

Graf: Předpoklad čerpání alokace 2007  na základě zásobníku projektů k 31.12.2008 – ROP JV  

(objem předpokládaných předloţených ţádostí o platbu na základě finančního plánu do 

31.8.2009) 

Alokace 2007 = 100 
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Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 



Graf: Předpokládané počty předloţených ţádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2009 na 

základě finančních plánů projektů (RP JV celkem) k 31.12.2008 
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Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 

 

Tabulka: Předpokládané počty předloţených ţádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2009 

na základě finančních plánů projektů (RP JV celkem) k 31.12.2008 

 Skupina stavu 
projektů 

  

2007-
2008 

2009 
(měsíc) Celkem 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Projekty v 
administraci 2   4 3 3 8 21 25 27 46 50 47 54 288 

Projekty doporučené 
k financování 5 14 4 8 11 6 20 20 8 12 16 13 20 152 

Schválené projekty 18 21 10 19 28 17 19 24 20 36 14 14 16 238 

Předloţené ţádosti o 
platbu 51 - - - - - - - - - - - - - 

Proplacené ţádosti o 
platbu 10 - - - - - - - - - - - - - 

Celkem 79 40 20 30 42 31 60 69 55 94 80 74 90 685 

 
Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 

 



Graf: Předpokládaný objem předloţených ţádostí o platbu v jednotlivých měsících roku 2009 na 

základě finančních plánů projektů (RP JV celkem) k 31.12.2008 – příspěvek společenství 

 
 
Zdroj dat: IS MONIT ROP JV 
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D.3. Informace o věcném pokroku programu a prioritních os 

D.3.1. Věcný pokrok – celkové zhodnocení programu 

Podrobně je finanční pokrok zhodnocen v předchozí kapitole. Pro potřeby věcného hodnocení 

vyuţil zpracovatel souhrnných finančních dat ke 4. 3. 2009, kde byly uvedeny alokace 

v „nasmlouvaných projektech“ dle oblastí podpory. Níţe uvedená tabulka shrnuje tyto údaje tak, 

aby je bylo moţné dát do souvztaţnosti s věcným pokrokem v „nasmlouvaných projektech“. 

Tabulka: Aktuální základní finanční pokrok  

Prioritní osa/oblast podpory Podíl alokace v 
„nasmlouvaných 
projektech“ (%) 

Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy 31 

Oblast podpory 1.1. – Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 28 

Oblast podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy 19 

Oblast podpory 1.3 Obnova vozového parku dráţních vozidel 
hromadné přepravy osob 

62 

Oblast podpory 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu 

42 

Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného cestovního ruchu 34 

Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 35 

Oblast podpory 2.2 Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu  27 

Prioritní osa  3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel 44 

Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 7 

Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 73 

Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 62 

Oblast podpory 3.4 Veřejné sluţby regionálního významu 68 

Prioritní osa  4 – Technická pomoc 84 

Oblast podpory 4.1 Aktivity spojené s realizací a řízením ROP 86 

Oblast podpory 4.2 Podpora absorpční kapacity 83 

Zdroj: Data ŘO ROP JV, z IS MONIT k 4.3. 2009 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejdále z hlediska alokace v „nasmlouvaných projektech“ je technická 

pomoc (Prioritní osa 4). Tři věcné prioritní osy jsou na tom z hlediska „nasmlouvaných“ podílů 

relativně obdobně, přičemţ nejdále je Prioritní osa 3 -  Udržitelný rozvoj měst a venkovských 

sídel. Pokud odhlédneme od technické pomoci, jsou tři oblasti podpory v prioritní ose 3 (s 

výjimkou OP 3.1 Rozvoj urbanizačních center) rozděleny do „nasmlouvaných projektů“ asi ze 

2/3. Právě u těchto oblastí podpory a OP 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné 

přepravy osob bude nutné dohlíţet na správný výběr projektů, které budou zaměřeny na 

prozatím nepokryté specifické cíle programu/prioritní osy/oblasti podpory.  



D.3.2. Zhodnocení Prioritní osy 1 – Dostupnost dopravy 

V Prioritní ose 1 je k datu 4.3.2009 31 % alokace jiţ v „nasmlouvaných projektech“. Nejrychlejší 

postup vykazuje oblast podpory 1.3. Naopak nejpomalejší postup realizace vykazuje  oblast 

podpory 1.2, kde je i několik indikátorů s ţádným či pouze minimálním plněním (tato oblast 

podpory nicméně tvoří pouze 7,5 % finančního rozsahu prioritní osy). 

Splnění specifických cílů, tj.:  

- Zkvalitnit napojení regionu na nadregionální dopravní síť TEN–T, propojení uvnitř regionu 

a zlepšovat dopravní dostupnost prostřednictvím rekonstrukcí a modernizací komunikací 

při respektování ţivotního prostředí; 

- Výrazně zlepšit dopravní obsluţnost území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu 

s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy; 

- Vybudovat hustou síť vhodně umístěných bezpečných cyklostezek v sídlech i v krajině 

včetně související infrastruktury a také zvýšit bezpečnost chodců v urbanizovaných 

prostorech; 

se jeví v tuto chvíli jako reálné, nicméně je nutné v dalším období dohlédnout na plnění 

některých specifických cílů u oblastí podpory, pro které nejsou sledovány konkrétní indikátory a 

nelze tedy v tuto chvíli odhadnout jejich plnění (viz dále v části věnující se jednotlivým 

oblastem podpory). 

Z dostupných zdrojů lze vyhodnotit, že prozatímní postup plnění prioritní osy z hlediska 

relevance i účinnosti jako úspěšný.  

Predikovat efektivnost je v tuto chvíli obtíţné, nicméně vzhledem k výši rozdělené alokace a výši 

plánovaných indikátorů v „nasmlouvaných“ projektech, lze očekávat spíše pozitivní hodnocení.  

Predikovat dopady a udrţitelnost operací není v tuto chvíli moţné. 

 

D.3.3. Zhodnocení Oblasti podpory 1.1. – Rozvoj dopravní 
infrastruktury v regionu 

V oblasti podpory je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ asi 28 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). Očekávaný počet projektů daný plánovanou hodnotou příslušného indikátoru 

je naplněn (38). 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 1.1 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Délka nově vybud.nebo rekonstr.sil.obchvatů měst a obcí 7,30 



Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy 
celkem 104,99 

Počet odbavených cestujících na regionálních letištích 500 000,00 

Počet podpořených projektů na dopravní dostupnost 38,00 

Počet upravených regionálních letišť 0,00 

Podíl nově zrek. a nových silnic na celk. region. síti silnic 0,00 

Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva 0,00 

Počet dalších dopravních staveb 4,00 

Počet mostů 47,00 

Počet obchvatů 4,00 

Počet okruţních křiţovatek 7,00 

Počet protihlukových zdí 5,00 

Počet zařízení - letiště 1,00 

Počet zklidněných průtahů 13,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

 

Plánované hodnoty indikátorů relativně překračují podíl nasmlouvané alokace. Z pohledu plnění 

indikátorů je nyní nutné se zaměřit na sledování indikátoru Snížení hlukové zátěže obyvatelstva, 

pro který sice nebyl stanoven konkrétní cíl, ale je nutné minimálně zabránit zvýšení podílu 

hlukové zátěţe, k čemuţ můţe teoreticky dojít.  

Celkově lze tvrdit, ţe vzhledem k hodnotám indikátorů, které jsou plánované dosud 

„nasmlouvanými projekty“, byly plánované hodnoty indikátorů podhodnoceny. Ţádný indikátor 

není zatím „naplněn“. 

Plnění cílů: 

Naplnění specifických cílů oblasti podpory 1.1 by tedy dle kvantifikovaných plánovaných hodnot 

„nasmlouvaných projekt“ mělo být v pořádku.  

Zajímavé bude sledovat a zhodnotit efektivitu projektu/ů na podporu letiště, protoţe došlo 

k výraznému nárůstu výchozí hodnoty indikátorů počtu odbavených cestujících (z 315 000 na 

450 000), přičemţ se cílová hodnota indikátoru  zvýšila výrazně méně (z 450 000 na 500 000). 

Objem finančních prostředků na tuto oblast by tedy měl být dle předpokladů také sníţen (či by 

mělo být zdůvodněno jeho ponechání). 

Součástí specifického cíle c) „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu a minimalizace negativních 

vlivů na ŽP“ je i zajištění sníţení hlukové zátěţe (viz výše) a bude tedy nutné dohlíţet na 

naplnění tohoto cíle.  

 



D.3.4. Oblast podpory 1.2 – Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 
dopravy 

V oblasti podpory je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ cca 19 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). Očekávaný počet projektů je naplněn asi ze 2/3, z čehoţ lze vyvodit, ţe 

bylo podpořeno spíše větší mnoţství malých projektů. 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 1.2 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Emise prekurzoru troposférického ozónu 0,00 

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve VD 0,00 

Počet nových nebo rek.přestupních terminálů ve VD 9,00 

Počet obcí zapojených do IDS 22,00 

Počet podpořených projektů na dopravní dostupnost 10,00 

Sníţení emisí primár. část. a prekurzorů sekundár. část. 
0,00 

Počet nově instalovaných zařízení dopravní telematiky 
(naváděcí, informační a dispečerské systémy) 2,00 

Počet modernizovaných a rekonstruovaných dopravních 
prostředků ve VHD 0,00 

Počet nově instalovaných informačních a odbavovacích 
systémů 1,00 

Počet parkovišť 20,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

Plánované hodnoty 2 indikátorů překračují podíl „nasmlouvané alokace“, jedná se o: 

- počet podpořených projektů a  

- počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy 

Naopak 4 indikátory jsou doposud „plněny“ minimálně a ţádný indikátor není zatím „naplněn“. 

V tento moment nelze lze vyhodnotit, zda kvantifikace indikátorů byla provedena správně.  

Plnění cílů: 

Z hlediska naplnění specifických cílů této oblasti podpory není moţné v této chvíli odhadnout, 

zda mohou nastat problémy či nikoliv. V zásadě je nutné se zaměřit na přijetí projektů pro 

všechny specifické cíle. Zejména je pak nutné dohlédnout na naplnění dvou specifických cílů: 

- c) „usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace“, pro který není 

stanoven ţádný indikátor, ale jeho splnění bude nutné prokázat 

- e) „zajištění dopravní obslužnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a 

jejich propojení s okrajovými částmi regionu“, pro který je nedostatek sledovaných 

indikátorů v OP.  



 

D.3.5. Oblast podpory 1.3: Obnova vozového parku drážních vozidel 
hromadné přepravy osob 

V oblasti podpory 1.3 je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ cca 62 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). Podpořeny 2 projekty ze 3 očekávaných (dle nastavené hodnoty příslušného 

indikátoru).  

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 1.3 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy 
ve VD 32,00 

Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 
dostupnost) 2,00 

Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva 0,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

Plánované hodnoty indikátoru nákupu vozidel kolejové a trakční dopravy vysoce překračují 

plánovanou hodnotu (355%). Celkově byly plánované hodnoty indikátorů v této oblasti podpory 

vysoce podhodnoceny. Jediný, výše zmíněný, v PD kvantifikovaný indikátor je „naplněn“ (pokryt 

„nasmlouvanými“ projekty). 

Plnění cílů: 

Splnění specifických cílů této oblasti podpory není moţné přesně predikovat na základě daných 

indikátorů, protoţe indikátory ve vazbě na specifické cíle nebyly stanoveny. Nicméně dle odhadu 

zpracovatele je moţné očekávat plnění všech 4 specifických cílů. Částečně problematické můţe 

být pouze zvýšení počtu přepravovaných cestujících (součást prvního specifického cíle Zvýšení 

úrovně kultury cestování VHD projevující se zvýšením počtu přepravovaných cestujících, protože 

zde působí mnoho jiných externích faktorů neţ obnova vozového parku dráţních vozidel (celkový 

vývoj ekonomiky, moţnosti a ceny parkování ve městě, ale i pohonných hmot apod.). 

 

D.3.6. Oblast podpory 1.4:  Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou 
dopravu 

V oblasti podpory 1.4 je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ cca 45 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). Podpořeno je nyní 55 % projektů z celkového počtu očekávaných projektů 

(dle nastavené hodnoty příslušného indikátoru). 

Plnění indikátorů: 



Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 1.4 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Délka nově vybudovaných cyklostezek 38,57 

Počet podpořených projektů na dopravní dostupnost 19,00 

Počet uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 1.roce 
prov. 61 980,00 

Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva 20,00 

Délka technicky zhodnocených stezek s vyloučením 
motorové dopravy 6,38 

Počet bezbariérových přístupů 31,00 

Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné 
signalizace pro nevidomé 13,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

V této oblasti podpory byly definovány pouze pro 2 indikátory výstupu. a jeden indikátor 

výsledku. Plánované hodnoty indikátoru délka nově vybudovaných cyklostezek jiţ téměř 

„dosáhla“ cílové hodnoty (z 96 %). Celkově lze tedy tvrdit, ţe vzhledem k rozdělené alokaci byla 

plánovaná hodnota indikátoru spíše podhodnocena. Jediný věcný kvantifikovaný indikátor je 

v tak podstatě „naplněn“. Výsledky oblasti podpory budou hodnoceny aţ evaluačními studiemi a 

bude třeba vyuţít dalších, v programu, nesledovaných indikátorů (viz dále). 

 

Plnění cílů: 

Slnění specifických cílů je v tento moment moţné predikovat částečně, a to pozitivně. Pro 

splnění specifických cílů při evaluaci však bude pravděpodobně nutné zpětně vyhodnotit i jiné 

indikátory neţ sleduje OP. Z tohoto hlediska bude vhodné se zaměřit na sledování splnění 2 

specifických cílů, pro které by bylo vhodné definovat vhodné (doplňkové) indikátory: 

- c) zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců ve městě 

- d) postupné sniţování pouţívání motorových vozidel pro kratší vzdálenosti 

D.3.7. Zhodnocení Prioritní osy 2 

V Prioritní ose 2 je k datu 4.3.2009 34 % alokace jiţ v „nasmlouvaných projektech. Obě oblasti 

podpory mají obdobný pokrok v realizaci.  

V této prioritní ose byly nastaveny metodicky problematicky některé indikátory, které bude 

nutné v nejkratším moţném termínu zpřesnit, uzavřít s příjemci dodatky ke smlouvám o dotaci, 

resp. vyţádat si nové hodnoty těchto indikátorů ve všech, jiţ běţících projektech. Metodické 

zpřesnění indikátorů a revize jejich hodnot je nezbytná, aby bylo moţné relevantně zhodnotit 

postup plnění odpovídajících specifických cílů.  

Splnění specifických cílů oblasti podpory, tj.:  



- Zkvalitnit a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro cestovní ruch s respektováním 

zájmů ochrany přírody a krajiny; 

- Zkvalitnit a rozvíjet marketingové, propagační a informační sluţby, organizaci řízení 

cestovního ruchu a produkty v cestovním ruchu; 

se jeví v tuto chvíli jako pravděpodobné. 

 

Celkově by měl ŘO dohlédnout na plnění některých specifických cílů u jednotlivých oblastí 

podpory, pro které nejsou sledovány indikátory a nelze tedy odhadnout jejich plnění. 

Z dostupných zdrojů lze vyhodnotit prozatímní postup plnění prioritní osy z hlediska 

relevance i účinnosti jako úspěšný 

Predikovat dopady a udrţitelnost operací není v tuto chvíli moţné. 

 

D.3.8. Oblast podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

V této oblasti podpory je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ 35 % z celkové alokace (od stavu 

doporučen k financování dále). Podpořeno je v tento moment asi 55 % z očekávaného počtu 

projektů.   

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 2.1 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Délka nově vybudovaných stezek pouze pro hippo a pěší 97,62 

Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení 
(certifikovaných subjektů) v CR 49,00 

Počet nově vybud.nebo zrekonstr.lůţek celkem 2 581,00 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 33,50 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 48,50 

Počet nových a tech. zhodn. objekt. turist. infras 143,00 

Počet projektů zaměřených na Rozvoj cestovního ruchu 83,00 

Počet vytvořených pracovních míst v pr.cest.ruchu 616,25 

Počet zrekonstruovaných památkových objektů 19,00 

Délka přístupových komunikací 21,31 

Počet (nově vybudovaných či technicky zhodnocených) 
doplňkových zařízení pro cyklotrasy 140,00 

Počet hotelů 29,00 

Počet kongresových center 16,00 

Počet lázeňských center 1,00 

Počet penzionů 20,00 

Počet TIC 11,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 



 

Plánované hodnoty indikátorů u „nasmlouvaných“ projektů dosahují hodnot v rozmezí 63 % aţ 

2000 % (tato maximální hodnota se týká indikátoru Počet nově vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných lůžek celkem). Určitým problémem je, ţe indikátor Počet nově vybudovaných 

nebo zrekonstruovaných lůžek celkem nesleduje oba typy lůţek odděleně, coţ zkomplikuje 

hodnocení zejména proto, ţe opatření klade důraz na obnovu a zkvalitnění infrastruktury. Počet 

zrekonstruovaných lůţek by tedy bylo vhodné, alespoň pro vnitřní potřebu, sledovat samostatně. 

V oblasti podpory 2.1 existují nesrovnalosti v počtech vytvořených míst (nesouhlasí počty za 

muţe, ţeny a celkem), které bude nutné prověřit a opravit.  

Celkově byly plánované hodnoty indikátorů podhodnoceny či vysoce podhodnoceny.  

Plnění cílů: 

Na základě dostupných dat lze v tuto chvíli očekávat splnění prvních dvou specifických cílů, tj.:  

- zkvalitnění a rozvoj základní a doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch; 

- obnova, trvalá údrţba, zpřístupnění a vyuţití památek regionálního významu; 

 U třetího specifického cíle zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky však nelze v tento 

moment na základě dostupných dat predikovat pravděpodobnost jeho naplnění. Díky projektům 

této oblasti podpory totiţ poroste i ostatní turistika, tzn. ta, která není ekologicky šetrná a oba 

podíly tudíţ není moţné odhadnout. Na sledování  tohoto specifického cíle nebyly stanoveny 

indikátory, coţ by mělo být napraveno a indikátory by měly být definována tak, aby bylo by tedy 

vhodné začít sledovat jeho plnění. 

 

D.3.9. Oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  

V oblasti podpory 2.2 je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ cca 27 % alokace (tzn. projektů od stavu 

doporučen k financování dále). Celkem je podpořeno cca 30 % z očekávaného počtu projektů (dle 

stanovených indikátorů).  

 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 2.2 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 2,00 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 1,25 

Počet projektů zaměřených na Rozvoj cestovního ruchu 45,00 

Počet vytvoř.produktů pro orientaci a směrování 
návštěvníků 95 079,00 



Počet vytvořených pracovních míst v pr.cest.ruchu 14,75 

Počet vytvořených propag. nebo market. produktů 289 802,00 

Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty 23,00 

Počet podpořených kulturních akcí 27,00 

Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního 
ruchu 183,00 

Počet vytvořených www stránek 29,50 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

Plánované hodnoty věcných indikátory u „nasmlouvaných“ projektů dosahují velmi rozdílných 

hodnot, a to mezi 53% aţ 517 tis. %. 

Problém byl identifikován u plnění indikátorů Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro CR (plnění na 517 tis. %) a Počet vytvořených produktů pro 

orientaci a směřování návštěvníků (plnění na 100 tis. %). Z těchto hodnot lze vyvodit, ţe 

s nejvyšší pravděpodobností došlo k záměně počtu produktů a počtu kusů produktů. Zpracovatel 

nemůţe v tuto chvíli odhadnout míru záměny v jednotlivých projektech a tedy správné hodnoty 

tohoto indikátoru. 

Celkově byly plánované hodnoty indikátorů v této oblasti podpory podhodnoceny. 

Plnění cílů: 

Na základě dostupných dat lze nelze spolehlivě vyhodnotit plnění specifických cílů oblasti 

podpory 2.2. Pro sledování plnění specifického cíle a) Podpora koncepčního a strategického 

přístupu k řešení problematiky rozvoje cestovního ruchu není stanoven relevantní indikátor. 

Plnění zbylých 2 specifických cílů: 

- b) vyuţití potenciálu regionu jeho efektivní propagací; 

- c) zkvalitnění informačních sluţeb v cestovním ruchu v regionu. 

lze hodnotit v tuto chvíli z dostupných dat spíše pozitivně, nicméně je nutné metodicky 

přepočítat hodnoty 2 výše uvedených, nedostatečně definovaných, indikátorů. 

D.3.10. Zhodnocení Prioritní osy 3  

V Prioritní ose 3 je k datu 4.3.2009 44 % alokace jiţ v „nasmlouvaných projektech“. Oblasti 

podpory 3.2 – 3.3 vykazují obdobný pokrok v realizaci z hlediska rozdělené alokace (tzn. mezi 61 

– 73 %), tedy celkově velmi vysoké hodnoty (březen 2009). Výrazně naopak zaostává z tohoto 

hlediska Oblast podpory 3.1. Rozvoj urbanizačních center. 

Zahrnutí jednotlivých tématických oblastí (tj. sociální, zdravotní, vzdělávací apod.) 

v jednotlivých oblastech podpory je velmi rozdílné. Mnoho indikátorů je v této prioritní ose 

mnohonásobně “přesmlouváno“ a mnoho indikátorů není naopak v „nasmlouvaných“ projektech 

zahrnuto vůbec. Existují zde vysoké rozdíly mezi jednotlivými indikátory. I z tohoto důvodu je 

nutné, aby se ŘO při rozdělování zbylé části alokace výrazně zaměřil na ty oblasti, kde 



indikátory nejsou plněny (plánovány „nasmlouvanými“ projekty). Z hlediska „plnění indikátoru“ 

je na tom nejhůře oblast podpory 3.4, kam bude nutné upřít pozornost ŘO. 

V ţádné z oblastí podpory nejsou zatím zahrnuty projekty, které by byly zaměřeny na podporu:  

- veřejné zeleně 

- brownfields 

- budování otevřených sítí 

Z dostupných zdrojů lze tedy vyhodnotit prozatímní postup plnění prioritní osy z hlediska 

relevance i účinnosti jako rozporuplný.  

Predikovat dopady a udrţitelnost operací není v tuto chvíli moţné. 

 

D.3.11. Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center 

Za oblast podpory 3.1 je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ asi 27 % z celkové alokace na tuto 

oblast podpory (od stavu doporučen k financování dále). Dohromady je podpořeno cca 50 % 

z očekávaného počtu projektů. Pro Jihlavu bylo jiţ podpořeno 5 místo původně plánovaných 4 

projektů, zatímco projekty pro Brno zatím podpořeny nebyly ţádné. 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 3.1 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Plocha nově vybud.objektů - sociální sluţby 65,00 

Plocha nově vybud.objektů - vzdělávání 2 852,00 

Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné 
zeleně 0,17 

Plocha nových obj.-zájm. a volnočas. akt. 0,00 

Plocha regen.a revit.objektů sociál.sluţ.a zdr.péče 561,00 

Plocha regen.a revit.objektů určených pro vzdělávání 980,00 

Plocha regen.a revit.objektů ve městech celkem 980,00 

Plocha regen.a revit.objektů zájmové a volnočas.pov. 213,19 

Plocha regen.a revit.území - ve městech 4,17 

Plocha revit.nevyuţ.nebo zaned.areálů brownfields 0,00 

Počet nově vytvořených prac. míst na udrţ.rozvoj měst 5,35 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna 0,00 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy 5,00 

Počet vzděl. zař. -speciální vybavení k výuce 2,00 

Počet zdravotnických zař. - přístroj. vybavení 0,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

 



V této oblasti podpory jsou hodnoty indikátorů  za „nasmlouvané“ projekty velmi rozdílné, 

přičemţ se pohybují mezi 0 a 347 %. Z těchto hodnot a z podílu rozdělené alokace vyplývá, ţe 

některé z indikátorů, resp. jejich kvantifikované cíle byly podhodnoceny. 

K překročení plánovaných hodnot došlo u Plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání (z 

285 %) a Plochy regenerovaného a revitalizovaného území ve městech (347 %).  

Naopak dosud nejsou v „nasmlouvána“ projektech pokryty vůbec či jen minimálně následující 

oblasti - aktivity: 

- regenerace ani nové vybudování objektů pro zájmové a volnočasové aktivity 

- nové vybudování objektů pro sociální sluţby na straně druhé 

- nové vybavení zdravotnických zařízení speciálním přístrojovým vybavením 

Dále nejsou v tuto chvíli v „nasmlouvaných projektech“ pokryty indikátory horizontálních témat: 

- na plochu zaloţené či zrekonstruované veřejné zeleně   

- na plochu revitalizovaných brownfields 

Plnění specifických cílů: 

Specifické cíle v oblasti podpory 3.1 byly stanoveny částečně průřezově a z dostupných dat lze 

předpokládat spíše jejich postupné plnění. Problémem se můţe stát naplnění specifického  cíle 

g) Podpora inovací. 

Rovněţ se ŘO musí zaměřit na zajištění plnění horizontálních témat (zejména v rámci projektů 

Jihlavy, které byly jiţ podpořeny, ale v hodnotách indikátorů z tyto „nasmlouvané projekty“ se 

to neprojevilo). 

 
 

D.3.12. Oblast podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek 

 

Celkově je v oblasti podpory k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ 73 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). Dohromady jiţ bylo podpořeno 172 % z očekávaného počtu projektů 

(podpora je tedy rozdělována prostřednictvím výrazně většího mnoţství menších projektů oproti 

původním předpokladům). 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 3.2 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Délka nových a rekonstr.místních komunikací celkem 3,78 

Plocha nově vybud.objektů - sociální sluţby 841,00 

Plocha nově vybud.objektů - vzdělávání 5 045,65 



Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné 
zeleně 117,91 

Plocha nových obj.-zájm. a volnočas. akt. 46 618,51 

Plocha regen.a revit.objektů sociál.sluţ.a zdr.péče 2 753,14 

Plocha regen.a revit.objektů určených pro vzdělávání 30 452,20 

Plocha regen.a revit.objektů ve městech celkem 58 548,18 

Plocha regen.a revit.objektů zájmové a volnočas.pov. 98 672,34 

Plocha regen.a revit.území - ve městech 15,82 

Plocha revit.nevyuţ.nebo zaned.areálů brownfields 758,47 

Počet nově vytvořených prac. míst na udrţ.rozvoj měst 89,36 

Počet otevřených sítí 0,00 

Počet projektů zvyšující atraktivitu - vybraných měst 62,00 

Počet vzděl. zař. -speciální vybavení k výuce 18,00 

Počet zdravotnických zař. - přístroj. vybavení 4,00 

Délka přístupových komunikací 0,10 

Počet parkovišť 1 384,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

V oblasti podpory 3.2 jsou „nasmlouvané“ hodnoty indikátorů velmi rozdílné, pohybují se mezi 0 

(u indikátoru za otevřené sítě) a 1700 % (indikátor dopadu: Počet nově vytvořených pracovních 

míst). Obdobně jako u předchozí oblasti podpory, i zde byly některé z indikátorů výrazně 

podhodnoceny. Naopak vysoké překročení plánovaných hodnot se týká zejména indikátorů 

v oblasti: 

- vzdělávání a 

- volnočasových aktivit 

 

Plnění specifických cílů: 

Specifické cíle v oblasti podpory zaměřené na regionální střediska  byly stanoveny částečně 

průřezově a z dostupných dat lze předpokládat spíše jejich postupné plnění. 

ŘO se bude muset nezbytně  zaměřit na plnění horizontálních témat v oblasti: 

- veřejné zeleně a 

- brownfields 

kde nejsou zatím hodnoty indikátoru naplňovány, resp. ani projekty naplánovány. 

 

D.3.13. Oblast podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 

V této oblasti podpory je k datu 4.3.2009 „nasmlouváno“ 61 % alokace (od stavu doporučen 

k financování dále). A podpořeno bylo jiţ 220 % z očekávaného počtu projektů (podpora je tedy 

rozdělována prostřednictvím výrazně většího mnoţství menších projektů oproti původním 

předpokladům). 

Plnění indikátorů: 



Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 3.3 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Plocha nově vybud.objektů - sociální sluţby 323,30 

Plocha nově vybud.objektů - vzdělávání 9 902,56 

Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné 
zeleně 4,62 

Plocha nových obj.-zájm. a volnočas. akt. 22 241,99 

Plocha regen.a revit.objektů sociál.sluţ.a zdr.péče 1 036,00 

Plocha regen.a revit.objektů určených pro vzdělávání 21 953,47 

Plocha regen.a revit.objektů ve venkov.oblastech celkem 18 680,37 

Plocha regen.a revit.objektů zájmové a volnočas.pov. 43 892,41 

Plocha regen.a revit.území - ve venkovských oblastech 13,93 

Plocha revit.nevyuţ.nebo zaned.areálů brownfields 0,03 

Počet nově vytvořených prac. míst na udrţitelný rozvoj 
venkova 48,90 

Počet otevřených sítí 0,00 

Počet podpořených projektů na rozvoj venkov.oblastí 
celkem 77,00 

Počet vzděl. zař. -speciální vybavení k výuce 22,00 

Počet zdravotnických zař. - přístroj. vybavení 0,00 

Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 2,70 

Počet parkovišť 159,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

V oblasti podpory zaměřené na rozvoj a stabilizaci venkovských sídel jsou hodnoty indikátorů v 

„nasmlouvaných“ projektech velmi rozdílné, přičemţ se pohybují mezi 0 % (otevřené sítě) a 2230 

% u souhrnného indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve venkovských 

oblastech). 

I v této oblasti podpory byly některé z indikátorů byly výrazně podhodnoceny a u jiných jsou 

naopak vysoce překročeny plánované hodnoty indikátorů, a to zejména v oblasti: 

- vzdělávání: 

o 2170 % Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro 

vzdělávání;  

o 971 % Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání  

- volnočasových aktivit (zejména plocha nových objektů; revitalizovaných pak výrazně 

méně) 

Naopak nejsou naopak vůbec „nasmlouvány“ projekty, které by zahrnovaly indikátory pro 

následující oblasti: 

- otevřené sítě 

- vybavení zdravotnických zařízení speciálním vybavením 



- brownfileds 

 

Plnění specifických cílů: 

Z dostupných dat lze předpokládat postupné pravděpodobné plnění některých specifických cílů 

za oblast podpory 3.3, a to: 

- b) zvýšení estetičnosti a kvality venkovského prostředí 

- c) zvýšení kvality, úrovně a dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb a služeb 

občanské vybavenosti – u tohoto specifického cíle musí ale ŘO dohlédnout na část týkající 

se zdravotnictví, která zatím není dostatečně pokryta projekty) 

Splnění specifického cíle a) hospodářské oživení venkovských sídel prostřednictvím nových 

aktivit je nyní obtíţně predikovatelné a z dostupných indikátorů jej nelze sledovat. 

Splnění specifického cíle d) zastavení trendu vysídlování venkovských oblastí lze obtíţně 

predikovat, protoţe je ovlivněn především dalšími externími – komplexními socioekonomickými - 

faktory.    

ŘO se musí nezbytně zaměřit také na plnění horizontálních témat v této oblasti podpory, a to u: 

- veřejné zeleně 

- brownfields 

 

D.3.14. Oblast podpory 3.4 Veřejné služby regionálního významu 

U oblasti podpory 3.4 bylo podpořeno dvojnásobné mnoţství projektů pro sluţby regionálního 

významu, přičemţ nebyly dosud podpořeny projekty na rozvoj atraktivity měst. Právě na 

podporu atraktivity měst by tedy měly být pravděpodobně nasměrovány zbylé části alokace. 

 

Plnění indikátorů: 

Plánované hodnoty indikátorů v projektech od stavu P 3 dále ukazuje následující tabulka. 

Tabulka: Plánované hodnoty indikátorů v „nasmlouvaných projektech“ v oblasti podpory 3.4 

Název indikátoru Nasmlouvané cílové hodnoty 

Plocha nově vybud.objektů - sociální sluţby 391,47 

Plocha nově vybud.objektů - vzdělávání 381,11 

Plocha nově vybud.objektů - zdravotnictví 0,00 

Plocha regen.a revit.objektů sociál.sluţ.a zdr.péče 16 918,86 

Plocha regen.a revit.objektů určených pro vzdělávání 0,00 

Plocha regen.a revit.objektů ve městech celkem 0,00 

Plocha regen.a revit.objektů zájmové a volnočas.pov. 0,00 

Plocha regen.a revit.území - ve městech 0,00 



Počet nově vytvořených prac. míst na udrţ.rozvoj měst 11,00 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 5,50 

Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 3,00 

Počet otevřených sítí 0,00 

Počet podpořených projektů na sluţby regionálního 
významu (celkem) 23,00 

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující 
atraktivitu) - vybraných měst 0,00 

Počet vzděl. zař. -speciální vybavení k výuce 51,00 

Počet zdravotnických zař. - přístroj. vybavení 5,00 

Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC 0,00 

Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních 
poskytovatelů pro vstup na 0,00 

Počet projektů zaměřených na regionální hostingové a 
peeringové sluţby 0,00 

Zdroj: IS MONIT, k 4.3. 2009 

Plánované hodnoty jednotlivých indikátorů u „nasmlouvaných projektů“ jsou velmi rozdílné, 

pohybují se mezi 0  a 2500 % (Počet vzdělávacích zařízení vybavených speciálním vybavením 

sloužícím k výuce).   

Stejně jako u ostatních oblastí podpory pod Prioritní osou 3 byly některé z indikátorů výrazně 

podhodnoceny. K překročení indikátorů došlo nicméně výrazně méně neţ u oblastí podpory  3.1 – 

3.3, a to pouze u: 

- vybavení vzdělávacích zařízení 

- vybavení zdravotnických zařízení 

- plochy regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální sluţby a zdravotní péči. 

Relativně velké mnoţství indikátorů není dosud pokryto v „nasmlouvaných“ projektech vůbec, a 
to v oblasti: 

- regenerace a revitalizace volnočasových aktivit 

- regenerace a revitalizace vzdělávacích zařízení 

- nově budovaných zdravotnických zařízení 

- budování otevřených sítí 

 

Plnění specifických cílů: 

Na základě dostupných dat není moţné v tuto chvíli predikovat plnění specifických cílů, nicméně 

vzhledem v vysokému podílu „nasmlouvané“ alokace a vysokému počtu málo či vůbec 

neplněných indikátorů lze doporučit, aby této oblasti podpory byla věnována ze strany ŘO 

zvýšená péče. 

 



D.4. Přehled realizovaných aktivit v oblasti evaluace programu 
ROP JV a jejich hodnocení 

Realizované průběţné evaluace vycházejí ze schváleného ročního evaluačního plánu ROP JV pro 

rok 2008. Připravené evaluační aktivity jsou realizovány tak, aby reflektovaly potřeby ŘO, NOK i 

EK, které vychází ze schváleného Evaluačního plánu ROP JV 2007 – 2013. Řada evaluačních 

aktivit byla upravena o aktivity, které vycházejí z průběţných výsledků evaluačních projektů 

realizovaných na národní úrovni (evaluace realizované NOK MMR), případně jsou průběţně 

upravovány na základě zkušeností získaných při realizaci evaluačních aktivit jiných ŘO. Řada 

aktivit evaluace ROP JV je na pomezí monitoringu a evaluací, především interní analýzy je 

moţné klasifikovat spíše jako aktivity monitoringu (tj. průběţné sledování věcného i finančního 

pokroku programu a následné návrhy pro oblast dalšího postupu řízení ROP JV). 

Dle dostupných zdrojů informací byly v roce 2008 zahájeny realizace následujících průběţných 

evaluací ROP JV: 

 Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit – aktivita probíhá i 
v roce 2009  

Účelem a předmětem evaluace je zejména zhodnocení věcného a finančního pokroku celého ROP 

JV a jeho prioritních os, včetně návrhů a doporučení pro zlepšení jeho řízení a realizace. 

Součástí této aktivity evaluace je také vyhodnocení realizovaných evaluačních aktivit ROP JV, 

v rámci této aktivity je tak realizována i tato studie. 

 Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění, 
aktivita probíhá i v roce 2009 

Účelem této externě realizované evaluační studie je zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy 

ROP JV tak, aby byla schopna zajistit kvalitní data pro budoucí průběţné i závěrečné zhodnocení 

plnění cílů ROP JV a jeho příspěvku k NSRR a politikám Společenství. Konkrétním předmětem 

zakázky je zhodnocení celé indikátorové soustavy ROP JV, jednotlivých indikátorů, návrh jejího 

doplnění, návrh dosud nestanovených hodnot v programovém dokumentu ROP JV a zjištění 

dostupnosti vhodných externích datových zdrojů. Projekt navazuje na realizaci aktivit dokončení 

a optimalizace Národního číselníku indikátorů, které v prvním čtvrtletí roku 2009 koordinoval 

NOK MMR. 

 Analýza a vyhodnocení Příručky pro žadatele a příjemce ROP JV, aktivita probíhá i 
v roce 2009 

Účelem zakázky je zkvalitnění dokumentace pro ţadatele a příjemce dotace z Regionálního 

operačního programu Jihovýchod (ROP JV), a to jak z hlediska obsahu, tak i z hlediska 

uţivatelské vstřícnosti. Konkrétním předmětem je analytické vyhodnocení textu Příručky pro 



ţadatele a příjemce ROP JV a vybrané ostatní přímo související dokumentace určené ţadatelům 

a příjemcům. 

 Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP JV – aktivita probíhá i v roce 
2009 

Účelem je identifikace, vyhodnocení a návrh konkrétních doporučení pro úzká místa ve vnitřním 

procesu hodnocení a výběru projektů, tj. od sběru ţádostí, přes jejich hodnocení a výběr, po 

oznámení výsledků a podepisování smluv. Konkrétně jde zejména o vytvoření promyšleného 

návrhu úpravy hodnoticích kritérií pro jednotlivé aktivity v rámci oblastí podpory ROP JV a o 

zkvalitnění výběru projektů. 

Výše uvedené aktivity nejsou doposud ukončeny, u některých studií jsou k datu zpracování této 

studie dostupné dílčí výstupy evaluačních projektů, nicméně relevantní vyhodnocení evaluačních 

aktivit bude pravděpodobně moţné v druhé polovině roku 2009. Výše uvedené studie jsou 

realizovány externími evaluátory, přičemţ výstupy projektů budou k dispozici pro posouzení 

v období červen – září 2009. Výše uvedené aktivity byly dle schváleného evaluačního plánu pro 

rok 2008 původně plánovány na období leden – červen 2009, aktuálně odhadované datum 

dokončení analýz je září 2009. 

 

Dále byly v průběhu roku 2008 realizovány následující aktivity evaluací se silnou vazbou na 

aktivity monitoringu programu a dále aktivity zaměřené na posouzení změny bodové hranice pro 

výběr projektů:  

 Informace o realizaci a čerpání ROP Jihovýchod – aktivita ukončena v roce 2008 

Jde o poskytování pravidelných informací o pokroku a problémech vzniklých při implementaci 

ROP JV. Cílovou skupinou je odborná veřejnost a především členové  MV ROP JV a vedení RR RS 

JV. Jedná se o interně prováděné analýzy, které jsou zpracovávány pracovníky ÚRR. Lze 

konstatovat, ţe úroveň zpracování interních analýz je na velmi dobré úrovni, a to jak z pohledu 

pouţívané metodiky, tak z pohledu kvality výsledků dílčích analýz.  

 Evaluační studie ke změně bodové hranice pro výběr projektů – aktivita ukončena 
v roce 2008 

Evaluační studie byla zaměřená na hodnotící kritéria a Metodický pokyn pro hodnotitele a externí 

experty. Hlavním závěrem této studie je konstatování skutečnosti, ţe hranice 60 bodů je 

nastavena příliš vysoko, coţ by v důsledku mohlo vést k velkému počtu nepodpořených projektů.  

Ve studii je rovněţ uvedeno, ţe vzhledem k přísnosti schválených kritérií je zaručena dostatečná 

kvalita projektů i pokud jejich bodové ohodnocení dosáhne na 50 bodů. Analýza slouţí především 

jako posudek externího evaluátora, který slouţí jako podpora pro provedenou změnu systému 



hodnocení a výběru projektů ROP JV, jedná se tedy o ad hoc tematickou analýzu, které nebyla 

výslovně předjímána v evaluačním plánu ROP JV pro rok 2008.  

 

Další studie a analýzy, které byly realizovány pracovníky ÚRR jsou zejména tyto: 

 Roční problémové vyhodnocení za rok 2008, 

 Výroční zpráva za rok 2007 

 Pravidelné zprávy pro MV o věcném a finančním pokroku ROP JV 

 

Výše uvedené studie a analýzy je moţné povaţovat převáţně za aktivity monitoringu programu, 

jedná se o průběţné sledování implementace programu, které částečně vychází z legislativních 

poţadavků definovaných na úrovni EU. 

D.5. Celkové hodnocení dosavadních evaluačních aktivit ROP 
JV 

Jak jiţ bylo uvedeno v předchozích částech této studie, prozatím není moţné relevantně 

posoudit většinu evaluačních aktivit ROP JV za rok 2008 vzhledem k tomu, ţe díky posunu 

v harmonogramu jednotlivých evaluačních projektů tyto stále probíhají a jejich ukončení se 

předpokládá aţ v průběhu měsíců červen – září 2009. V rámci celkového hodnocení je tedy 

moţné posoudit připravenost implementační struktury identifikovat potenciální úzká místa, 

která mají být předmětem hodnocení, připravit interní nebo externí evaluační projekty na 

základě evaluačního plánu identifikujícího reálné potřeby programu, v případě externích 

evaluací dobře formulovat zadání tak, aby byl výstup evaluace vyuţitelný, a následně vyuţít 

výstup evaluace pro optimalizaci implementace programu. 

Z pohledu evaluační kapacity ROP JV lze konstatovat, ţe útvary zajišťující metodiku 

implementace programu a útvary přímo zajišťující monitoring a evaluaci programu mají 

dostatečnou odbornou i personální kapacitu pro zajištění kvalitního hodnocení programu, 

které bude naplňovat legislativní nároky ve smyslu nařízení upravujících problematiku evaluace 

programu, i ve smyslu národních pravidel a metodik pro hodnocení OP v období 2007 – 2013. 

Celkové hodnocení připravenosti implementační struktury ROP JV v oblasti evaluace 

programu tak lze považovat za velmi dobré.  

Lze však také konstatovat, ţe vzhledem k tomu, ţe socioekonomické evaluace jsou v ČR velmi 

mladou disciplinou, které je de facto vázána na programové financování (z velké části především 

na programy spolufinancované ze SF EU), obecné povědomí o úloze evaluací, moţných 

přínosech procesu evaluace, ale také o moţných rizikách, omezeních, potřebách zdrojů, dat a 

informací pro provedení evaluace je zatím na základní úrovni. Obdobně také doposud 

neexistují relevantní praktické zkušenosti s procesy evaluace ROP JV, a to jak s evaluacemi 



interními, tak s evaluacemi zajišťovanými ve spolupráci s nezávislými externími subjekty. Další 

oblastí, kterou zatím není moţné relevantně vyhodnotit, ale která je naprosto klíčová pro 

celkové úspěšné vnímání přínosů evaluace, je implementace navrhovaných doporučení, 

případně zamítnutí navrhovaných doporučení a zdůvodnění přijetí či zamítnutí 

formulovaných návrhů vzešlých z evaluace. Tento proces navazující bezprostředně na realizaci 

evaluačních projektů je obecně vnímán jako nejslabší místo širšího vnímání procesu evaluace 

veřejných výdajových programů, je tedy nutné se na tuto fázi aktivně zaměřit v konkrétních 

podmínkách ROP JV (tj. návaznost analytické, návrhové a implementační fáze). Důleţité je 

zejména vytvořit v rámci implementační struktury povědomí, ţe evaluací není procesem, kdy je 

„pouze“ posuzována shoda s danými pravidly a postupy (jak je tomu v případě auditu), ani 

průběţným sledováním věcného a finančního pokroku programu (jak je tomu v případě 

monitoringu), ale hodnocením úspěšnosti implementace, hledáním optimálních řešení, 

identifikace slabých (či rizikových) míst implementace, identifikace příkladů dobré praxe a 

nejlepších postupů, formulace doporučení a následná aplikace relevantních doporučení  směrem 

k optimalizaci implementace programu. 

 



EE..  NNÁÁVVRRHHOOVVÁÁ  ČČÁÁSSTT  

E.1. Návrh kumulativního rozdělení příspěvku ES a možnosti 
jeho sledování 

V této části zprávy shrnujeme obsah Návrh kumulativního rozdělení přídělů z příspěvku 

Společenství podle kategorií dle Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, 

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 

týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj. Návrh, který byl zaslán zadavateli 13.3.3009, je obsaţen v následující tabulce. 

Tabulka: Kumulativní rozdělení alokací z příspěvku Společenství podle kategorií (k 31.12.2008) 

Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

11 - Informační a 

komunikační 

technologie (přístup, 

zabezpečení, 

interoperabilita, 

předcházení rizikům, 

výzkum, inovace, e-

obsah atd.) 

1 - Nevratná 

pomoc 

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ064 373 532 3 498 641 

18 - Mobilní majetek 

ţeleznic 
         11 113 215 

23 - Regionální / 

místní komunikace 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 12 - Výstavba CZ064 282 774 

248 218 685     

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

12 - Výstavba CZ064 43 124 205 

      
17 - Veřejná 

správa 
CZ063 24 210 310 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

24 - Cyklistické stezky 

1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 

správa 
CZ064 368 655 

17 065 196 
  

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 306 081 

        CZ064 545 609 

25 - Městská doprava 

1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 

správa 
CZ064 461 338 

37 306 427 

  

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

12 - Výstavba CZ064 1 914 819 

28 - Intelligent 

Transport Systems 

(inteligentní dopravní 

systémy) 

1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 11 - Přeprava CZ063 560 101 

870 976 

    
17 - Veřejná 

správa 
CZ064 1 363 087 

29 – Letiště           7 142 858 

52 - Podpora čisté 

městské dopravy 
          23 461 006 

55 - Propagace 

přírodního bohatství 

1 - Nevratná 

pomoc 

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 361 487 6 859 539 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

        CZ064 319 189 

56 - Ochrana a rozvoj 

přírodního dědictví 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 737 143 5 420 709 

57 - Jiná podpora 

zlepšení sluţeb 

cestovního ruchu 

1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 

14 - 

Pohostinství a 

ubytovací 

sluţby 

CZ063 2 722 579 

93 323 196 

      CZ064 2 265 428 

      
17 - Veřejná 

správa 
CZ064 1 666 716 

      

20 - Sociální 

práce, 

veřejné, 

sociální a 

osobní sluţby 

CZ064 407 213 

      

22 - Jiné 

nespecifikova

né sluţby 

CZ064 968 223 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

14 - 

Pohostinství a 

ubytovací 

sluţby 

CZ064 1 627 480 

      CZ064 330 368 

      CZ063 1 897 462 

        CZ064 788 559 

      

16 - Činnosti 

v oblasti 

nemovitostí, 

pronájmu a 

CZ064 755 136 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

podnikatelské 

činnosti 

      
17 - Veřejná 

správa 
CZ063 115 556 

        CZ064 633 637 

      

22 - Jiné 

nespecifikova

né sluţby 

CZ063 146 168 

58 - Ochrana a 

zachování kulturního 

dědictví 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 67 243 

16 864 428 

        CZ064 151 721 

      

20 - Sociální 

práce, 

veřejné, 

sociální a 

osobní sluţby 

CZ064 139 016 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ064 341 348 

59 - Rozvoj kulturní 

infrastruktury 
1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 

správa 
CZ063 271 867 

26 783 261 

      CZ064 5 152 392 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 1 136 717 

        CZ064 1 170 959 

60 - Jiná podpora 

zlepšování kulturních 

sluţeb 

          2 275 359 

61 – Integrované 

projekty pro obnovu 

měst a venkova 

          81 511 404 

75 – Vzdělávací 

infrastruktura 
1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 

správa 
CZ063 1 255 638 

28 475 691 

      CZ064 525 194 

      
18 - 

Vzdělávání 
CZ064 3 146 702 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 1 152 324 

        CZ064 767 565 

      
18 - 

Vzdělávání 
CZ063 93 453 

        CZ064 238 328 

76 – Zdravotní 

infrastruktura 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 12 353 443 29 431 682 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

    

19 - Činnosti 

týkající se 

lidského 

zdraví 

CZ064 4 202 744 

77 – Infrastruktura 

péče o děti 
1 - Nevratná 

pomoc 

1 - Město 
17 - Veřejná 

správa 
CZ063 483 608 

22 677 295 

      CZ064 846 938 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 1 123 973 

        CZ064 147 249 

79 - Jiná sociální 

infrastruktura 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 3 522 623 

18 194 916 

        CZ064 2 564 369 

      

20 - Sociální 

práce, 

veřejné, 

sociální a 

osobní sluţby 

CZ063 349 164 

        CZ064 916 428 

    

5 - Venkovské 

oblasti (jiné neţ 

hory, ostrovy a 

řídce nebo velmi 

řídce osídlené 

oblasti) 

17 - Veřejná 

správa 
CZ063 616 036 

        CZ064 1 638 639 

      18 - CZ064 164 354 



Kód 

Téma 1 

Prioritní téma 

Kód 

Téma 2 

Forma 

financování 

Kód 

Téma 3 

Typ území 

Kód 

Téma 4 

Hospodářská 

činnost 

Kód 

Téma 5 

Zeměpisná 

poloha 

Dosaţená 

hodnota P4 (EUR) 

Alokace na 

prioritní 

téma v OP 

(EUR) 

      Vzdělávání CZ063 341 352 

      

20 - Sociální 

práce, 

veřejné, 

sociální a 

osobní sluţby 

CZ064 1 103 219 

81 – Mechanismy 

lepšího vytváření, 

monitorování a 

hodnocení dobrých 

politik a programů na 

vnitrostátní, 

regionální a místní 

úrovni, budování 

kapacit pro provádění 

politik a programů. 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ064 4 255 852 8 622 415 

85 – Příprava, 

provádění, 

monitorování a 

kontrola 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ064 7 625 944 7 903 880 

86 - Hodnocení a 

studie; informace a 

komunikace 

1 - Nevratná 

pomoc 
1 - Město 

17 - Veřejná 

správa 
CZ064 9 516 244 7 424 857 

Celkem         156 635 502 704 445 636 

Zdroj dat: IS MONIT 

 

Poznámky: 

Částky přepočítány kursem ECB leden 2009, 1 EUR = 26,63 Kč 

Zahrnuty projekty v kladných stavech od stavu P4 (schválené projekty) včetně 

Na základě definice v OP jsou za městské oblasti považovány obce s více jak 5000 obyvateli a obce 

Pohořelice a Židlochovice, které jsou příjemci v oblasti podpory 3.2 „Rozvoj regionálních středisek“. 



E.2. Návrh možných evaluací ROP JV pro budoucí období  

Pro období roku 2009 lze zcela jednoznačně doporučit dokončení právě realizovaných 

evaluačních studií, tj.: 

 Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení evaluačních aktivit, 

 Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění, 

 Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP JV, 

 Systém hodnocení projektů a hodnotících kriterií ROP JV, 

 

V této části studie nejsou uvedeny analýzy a studie, které lze povaţovat za standardní součást 

procesů monitoringu programu, tj. pravidelné zprávy pro MV, problémové vyhodnocení ROP JV, 

příprava VZ o provádění ROP JV, apod. Návrhy se soustřeďují do oblasti tematických, 

operativních, strategických, případně územních evaluací.  

Pro období roku 2009 a následujících let navrhujeme na základě analýzy současně realizovaných 

evaluací ROP JV, připravovaných a realizovaných evaluací dalších operačních programů v ČR i 

zahraničí tyto studie: 

 

Název studie: Roční operační vyhodnocení realizace programu za rok 2009 

Stručná charakteristika: Cílem je provádět periodická vyhodnocování věcného a finančního 

pokroku programu dle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory a získat podklady pro výroční 

zprávy o provádění programů (případně pro zprávy pro MV s jinou frekvencí). 

Forma: Interní / Externí vstupy a konzultace 

Harmonogram: příprava od září 2009, realizace leden – březen 2010 

Financování: 400.000,- Kč 

 



Název studie: Regionální hodnocení výsledků a dopadů 

Stručná charakteristika: Cílem je posoudit regionální rozloţení výsledků a dopadů průběţně 

dosahovaných podpořenými projekty na území podporovaných krajů. Studie můţe být podkladem 

pro sledování naplňování cílů programu, případně zdrojem doporučení pro úpravy regionálního 

směřování podpory. 

Forma: Externí 

Harmonogram: září 2009 – duben 2010 

Financování: 1.000.000,- Kč 

 

Název studie: Externí podpora při přípravě podkladů pro strategické hodnocení 

Stručná charakteristika: Cílem je vytvořit podmínky pro efektivní externí podporu při zajišťování 

dat a podkladů pro prováděné strategické hodnocení dle čl. 29 obecného nařízení, usnadnit 

komunikaci s NOK MMR a zajistit hladkou přípravu realizace strategické evaluace v průběhu roku 

2009.  

Forma: Externí (pouze podpora, podstatná část podkladů pro strategickou evaluaci budou tvořit 

výstupy monitoringu programu) 

Harmonogram: červen – prosinec 2009 

Financování: 500.000,- Kč 

 

Název studie: Analýza vnějších bariér implementace programu ROP JV 

Stručná charakteristika: Cílem je identifikovat a vyhodnotit vnější bariéry implementace ROP JV, 

např. bariéry předkládání projektů v těch oblastech podpory, kde není dostatečná absorpční 

kapacita, případně nejsou předkládány a realizovány takové projekty, které nejlépe vyhovují 

zaměření a cílům ROP JV, případně existují jiné, např. legislativní či technické bariéry. 

Forma: Externí 

Harmonogram: září 2009 – březen 2010 

Financování: 800.000,- Kč 

 



E.3. Doporučení pro oblast evaluací ROP JV pro rok 2009 a 
následující období 

Následující text obsahuje návrhy doporučení pro oblast evaluací ROP JV pro rok 2009 a 

následující období. Jednotlivá doporučení jsou hodnocena z pohledu své závaţnosti (vysoká, 

střední, nízká), dále je uveden návrh časového horizontu pro implementaci doporučení 

(krátkodobý – cca do 3 měsíců, střednědobý – 3 - 6 měsíců, dlouhodobý – více neţ 6 měsíců, 

případně je navrţeno uplatňování navrţených opatření průběţně). 

Číslo 

doporučení 

Popis doporučení Závažnost 

doporučení 

Časový 

horizont 

implementace 

doporučení 

D.1.1 Pro průběţné či periodiky opakované analýzy 

navrhujeme zvážit výběr externího 

dodavatele, který by mohl poskytovat 

služby na základě rámcové smlouvy. 

Výhodou je sníţení vysoké časové i 

administrativní zátěţe spojené se výběrem 

externího dodavatele u jednotlivých dílčích 

zakázek a také vyšší efektivnost zpracování 

dílčích evaluačních úkolů z důvodu znalosti 

prostředí programu, kontextu evaluace 

programu, interního prostředí systému 

evaluace, dat a informačních zdrojů, apod. 

Výsledkem také bude sníţení celkových 

nákladů na realizaci evaluačních aktivit 

z důvodu niţší administrativní náročnosti 

přípravy dílčích evaluačních projektů.  

vysoká  krátkodobý  

D.1.2 Pro efektivní vyuţívání výstupů evaluačních 

projektů je nutné aktivně sbírat náměty na 

případné analýzy od všech relevantních 

organizačních složek ÚRR. Pro efektivní 

sběr je vhodné poskytnout předem 

definovanou strukturu, sebrané náměty tak 

mohou slouţit jako zásobník moţných 

evaluačních projektů. Náměty na moţné 

evaluační studie by měly být shromaţďovány 

na úrovni oddělení monitoringu a evaluací. 

Pro maximalizaci přínosu evaluace ROP JV je 

střední průběţně  



vhodné také silné zapojení útvarů 

garantujících metodiku ROP JV. 

D.1.3 Pro maximalizaci přínosu evaluací ROP JV 

doporučujeme na konci roku 2009 provést 

interní vyhodnocení, která 

z formulovaných doporučení 

v jednotlivých evaluačních studiích byla 

implementována a jak byla tato 

implementace úspěšná. Vyhodnocení 

praktické vyuţitelnosti výstupů evaluace je 

klíčové pro udrţení podpory vedení úřadu 

pro realizaci evaluačních aktivit, i pro 

podporu jednotlivých odborných útvarů ÚRR 

JV. 

střední  střednědobý  

D.1.4  Pro maximalizaci přínosů evaluací a vyuţití 

co největších synergií doporučujeme 

udržovat kontakty s ostatními útvary 

zajišťujícími evaluaci všech ŘO OP v ČR. 

Kromě existujících intenzivních vazeb mezi 

jednotlivými ŘO ROP je vhodné sdílet 

zkušenosti i s tematickými OP, případně 

s programy Evropské územní spolupráce. 

Kromě standardních moţností sdílení 

zkušeností (např. účastí na pracovních 

skupinách pro evaluaci NSRR) je vhodné 

sdílet informace např. prostřednictvím 

tematických diskusních fór (např. 

forum.esfcr.cz, kde je jedna část věnována 

velmi intenzivně oblasti evaluací). 

střední  průběţně 

D.1.5 Při výběru externích dodavatelů 

doporučujeme do zadávacích podmínek 

uvést co nejkonkrétnější vymezení 

evaluačních oblastí a evaluačních otázek 

tak, aby bylo možné co nejlépe směřovat 

potenciální uchazeče (příp. jiţ dodavatele) 

směřovat ţádoucím směrem. Za vhodné také 

povaţujeme uvedení předpokládané ceny 

zakázky, a to z důvodu efektivního stanovení 

moţného rozsahu prací a externě 

vysoká krátkodobý  



zajišťovaných sluţeb. Jako příklad dobré 

praxe mohou posloužit zadávací podmínky 

OP LZZ (případně OP RLZ), kde vzhledem 

k relativně dlouhodobým zkušenostem 

pracovníků MPSV zajišťujících evaluací 

programů existuje ustálená podoba 

zadávacích podmínek ve velmi dobré kvalitě. 

D.1.6 Doporučujeme vyváženě využívat jak 

interní, tak externí evaluační kapacity. 

Výhodou interních kapacit je detailní znalost 

prostředí, postupů, přístup k informačním 

zdrojům a datům vyuţívaným pro evaluaci. 

Výhodou externích evaluací je nezávislý 

externí pohled na danou problematiku, 

moţnost většího nadhledu ve specifických 

oblastech hodnocení programu, moţnost 

přenesení práce  na externí kapacity při 

vysokém vytíţení interních zdrojů, apod. 

Nicméně u externích evaluací je nutné 

počítat s nutností poměrně intenzivní 

spolupráce především při zajišťování dat a 

informačních zdrojů pro evaluace. 

střední průběţně 

D.1.7 Doporučujeme sdílet výstupy evaluačních 

projektů s ostatními ŘO (jak ROP, tak i 

ostatními OP). Evaluační studie mohou být 

zdrojem inspirace pro opatření vedoucí 

k optimalizaci implementace programu. 

střední průběţně 

D.1.8 Vzhledem k současné fázi programového 

cyklu je vhodné zaměřit se na takové oblasti 

analýz, které zcela konkrétně přinášejí 

argumenty, zdůvodnění a podporu pro 

konkrétní dílčí opatření vedoucí 

k optimalizaci implementace programu. Není 

však také moţné relevantně hodnotit např. 

dopady jednotlivých intervencí, které 

v současné době nejsou sledovatelné a 

objektivně ověřitelné. V této fázi programu 

tak není účelně realizovat ani hodnocení 

relevantnosti nastavení programu, ani 

střední střednědobé 



hodnocení dopadů či udrţitelnosti, v úvahu 

přicházejí studie hodnotící hospodárnost, 

účelnost a účinnost podporovaných 

intervencí. Nicméně u vybraných oblastí 

podpory bude moţné sledovat dopady a 

udrţitelnost od roku 2010 dále, kdy jiţ bude 

moţné první relevantní výsledky hodnotit. 

  

 

 



E.4. Doporučení pro oblast metodiky a implementace 

Následující text obsahuje návrhy doporučení pro oblast metodiky a další implementace ROP JV. 

Jednotlivá doporučení jsou hodnocena z pohledu své závaţnosti (vysoká, střední, nízká), dále je 

uveden návrh časového horizontu pro implementaci doporučení (krátkodobý – cca do 3 měsíců, 

střednědobý – 3 - 6 měsíců, dlouhodobý – více neţ 6 měsíců, případně je navrţeno uplatňování 

navrţených opatření průběţně). 

Číslo 

doporučení 

Popis doporučení Závažnost 

doporučení 

Časový 

horizont 

implementace 

doporučení 

D.2.1 Operativní sledování věcného a finančního 

pokroku lze efektivně provádět 

prostřednictvím interních pracovníků ÚRR 

ROP JV – doporučujeme proto využívat 

interní monitorovací, metodickou a 

evaluační kapacitu ÚRR. Tito disponují 

nejen dostatečnou odbornou  a metodickou 

připraveností, ale také detailní znalostí 

prostředí implementace programu a zdroji 

informací pro průběžné operativní sledování 

věcného a finančního pokroku. Pro operační 

hodnocení (evaluaci) je pak vhodné 

spolupracovat s externím evaluátorem, který 

pomůže vyhodnotit souvislosti věcného a 

finančního pokroku a přispět externím 

pohledem na aktuální stav implementace 

programu. 

střední průběţně  

D.2.2 Pro oblast kvalitativního hodnocení programu 

je vhodné přesně stanovit evaluační 

oblasti, okruhy a evaluační otázky 

(případně  pokud se na kvalitativním 

hodnocení podílí externí evaluátor, je vhodné 

nechat navrhnout úpravy či doplnění 

formulovaných evaluačních okruhů či otázek). 

Kvalitativní hodnocení tak bude lépe 

využitelné do výročních zpráv o provádění 

ROP JV, při podrobném zadání lze také 

očekávat podrobnější a lépe využitelné 

střední krátkodobý 



výsledky. 

D.2.3 Na základě průběžného sledování věcného a 

finančního pokroku je vhodné průběžně 

vyhodnocovat varianty případných změn 

ve vyhlašování dalších výzev programu. 

Pro jednotlivé oblasti podpory je nutné 

vyhodnotit míru naplnění cílů stanovených 

programem, a to buď prostřednictvím 

vyhodnocení plnění monitorovacích 

indikátorů (pokud je to možné) nebo u 

„průřezově“ formulovaných cílů formou ad-

hoc posouzení míry jejich naplnění. Pro 

směrování alokace do dalších výzev je 

možné využít následujících základních 

postupů: 

o Upravit hodnotící kritéria tak, aby tato 

odpovídala těm typům projektů, které 

nejlépe přispívají k těm cílům programu, 

které se při dosavadní implementaci 

programu nedařilo naplňovat. 

o Omezit výzvu formou úpravy 

podporovaných aktivit tak, aby bylo 

možné podporovat jen ty typy projektů, 

které přispějí k naplnění cílů programu, 

které nejsou dosud naplněny. 

o Zvážit realokaci prostředků z těch oblastí 

podpory, kde již bylo cílů dosaženo 

o Zvážit úpravu OP – včetně případných 

přesunů prostředků mezi jednotlivými 

prioritními osami, případně lze revidovat 

cíle (nevýhodou je složitá schvalovací 

procedura), 

o Po konzultaci s NOK, případně EK, 

revidovat dosažitelnost formulovaných 

cílů programu, je nutné zdůvodnit, proč 

některých cílů nebylo dosaženo 

Volba konkrétního postupu je odvislá od 

strategie ŘO (Regionální rady), je také 

vysoká Krátkodobý 



nutné definovat politická, procesní, 

metodologická a další omezení jednotlivých 

variant v konkrétní fázi projektového cyklu 

(např. s ohledem na pravidlo N+2(3)), dále 

s ohledem na oblast veřejné podpory, 

posouzení regionálních dopadů, apod. 

D.2.4 Personální zajištění implementace programu 

je v současné době v zásadě dostatečné, pro 

minimalizaci dočasných tlaků na kapacity je 

vhodné rozložit jednotlivé výzvy tak, aby 

jak z pohledu hodnocení a výběru 

projektů, tak z pohledu administrace již 

běžících projektů byly kapacity 

vytěžovány rovnoměrně. Toto předpokládá 

rozložení výzev, které jsou připraveny do 

delšího časového úseku, nikoliv 

koncentrování výzev do jednoho termínu. 

střední střednědobý 

D.2.5 Pro zajištění optimálního zatěžování 

implementační struktury je vhodné průběžně 

vyhodnocovat pracovní zátěž jednotlivých 

pracovníků, případně porovnávat tuto 

zátěž na úrovni jednotlivých územní 

pracovišť a také provádět srovnání 

s dalšími OP (ROP i ostatní OP), např. 

z pohledu počtu projektů na jednoho 

projektového / finančního manažera. 

střední střednědobý 

D.2.6 Pro zajištění maximální soudržnosti týmu a 

jeho dalšího rozvoje je nutné průběžně 

investovat čas a prostředky do oblasti 

vzdělávání (hard i soft skills), team-

buildingu, profesního růstu a motivace 

pracovníků implementace. Důležitou 

součástí je také budování institucionální 

kultury, vytvářet podmínky pro efektivní 

komunikaci pracovníků implementace, apod. 

Zdravý vývoj týmu je klíčovým předpokladem 

úspěšné implementace programu. 

vysoká průběţně 

 


