
 

 

     

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 

Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího 

zkvalitnění  

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA  

 

 

 

 

 

 
Tento projekt je spolufinancován z prostředků EU 

 

 

 
 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva – 2. pracovní verze 
                                                                            2 

 

 

 
 

Zadavatel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhotovitel:  

 

RegioPartner, s.r.o. 

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9    

 

 

 

AQE advisors, a.s. 

Moravské náměstí 127/3, 602 00 Brno 
 

 

Naviga 4, s.r.o. 

Pernerova 293/11, 186 00 Praha 8  

 

 

 

Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod 

Kounicova 271/13, 602 00 Brno 

 

 

 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            3 

 

 

OBSAH 

 

SEZNAM ZKRATEK .............................................................................................................. 4 

MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ .................................................................................................... 6 

1. ÚVOD .................................................................................................................................. 10 

1.1. Východiska řešení projektu ........................................................................................... 10 

1.2. Cíle projektu .................................................................................................................. 10 

1.3. Expertní tým .................................................................................................................. 11 

2. POPIS PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A POUŢITÝCH METOD ................. 12 

2.1. Průběh řešení projektu ................................................................................................... 12 

2.2. Metodika řešení projektu ............................................................................................... 13 

3. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ ........................... 15 

3.1. Analýza jednotlivých otázek ......................................................................................... 17 

3.2. Závěry vyplývající z dotazníkového šetření .................................................................. 32 

4. ANALYTICKÁ ČÁST ....................................................................................................... 34 

4.1. Hodnocení logické struktury, vzájemné provázanosti a agregovatelnosti indikátorů ... 34 

4.2. Analýza indikátorů, jejich definic, logiky, srozumitelnosti, vypovídací schopnosti 

a přesnosti ............................................................................................................................. 51 
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy ........................................................................................... 52 
Prioritní osa 2 - Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu ............................................................... 63 
Prioritní osa 3 - Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel ...................................................... 70 
Prioritní osa 4 – Technická pomoc ............................................................................................... 94 

4.3. Analýza datových zdrojů pro naplňování indikátorů (zejména externích) ................. 100 

4.4. Analýza soustavy indikátorů, zejména s ohledem na sledování pokroku při naplňování 

cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace a earmarking ........................ 117 

5. NÁVRHOVÁ ČÁST (DOPORUČENÍ) .......................................................................... 132 

5.1. Návrh mapy indikátorů stávající indikátorové soustavy a moţnosti jejich agregace . 132 

5.2. Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy a indikátorů, návrh jejich změn a definic, 

způsob jejich agregace, návrh stanovení hodnot indikátorů, na které se odvolává 

programový dokument ....................................................................................................... 140 

5.3. Nalezení a zjištění povahy a kvality externích datových zdrojů pro indikátory ......... 142 

5.4. Návrh komplexní soustavy indikátorů, zejména s ohledem na měření pokroku při 

naplňování cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace a earmarking 

a návrh způsobů měření pokroku ROP JV pro dosahování stanovených cílů.................... 144 

6. SEZNAM PŘÍLOH .......................................................................................................... 148 

 



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            4 

 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

AM agregační mapa 

B + R Bike and Ride 

B11 komunikace pro bezmotorovou dopravu 

C9 společné stezky pro chodce a cyklisty 

CCRJM Centrála cestovního ruchu Jiţní Moravy 

CO oxid uhelnatý 

CR cestovní ruch 

CZK česká koruna 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

EK Evropská komise 

EU Evropská unie 

EUR euro 

FAQ Frequently Asked Questions – často kladené otázky 

HDP hrubý domácí produkt 

HW hardware 

CH4 metan (methan) 

IAD individuální automobilová doprava 

ICT informační a komunikační technologie 

IDS integrovaný dopravní systém 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 

ILO Mezinárodní organizace práce 

IS ŘO Informační systém řídicího orgánu 

IS Ţ/P Informační systém ţadatele(ů)/příjemce(ů) 

ITS inteligentní dopravní systémy a sluţby 

JZD jednotné zemědělské druţstvo 

K + R Kiss and Ride 

KROK Databáze KROK (kraje a okresy) 

MD Ministerstvo dopravy 

MHD městská hromadná doprava 

MK Ministerstvo kultury 

MOS Databáze Městská a obecní statistika 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MSP malé a střední podniky 

MZdr Ministerstvo zdravotnictví 

MŢP Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

NČI Národní číselník indikátorů 

NH3 amoniak 

NNO nestátní nezisková organizace 

NOK Národní orgán pro koordinaci 

NOx, oxidy dusíku 

NPR Národní program reforem 

NSRR Národní strategický referenční rámec 

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek 
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OP operační program 

P + R Park and Ride 

PO příspěvková organizace 

PPS parita kupní síly 

RIC regionální inovační centrum 

RIS regionální inovační strategie 

ROP regionální operační program(y) 

ROP JV Regionální operační program Jihovýchod 

ROP JZ Regionální operační program Jihozápad 

ROP MSK Regionální operační program Moravskoslezsko 

ROP SČ Regionální operační program Střední Čechy 

RPJ Roční pracovní jednotka 

ŘO řídicí orgán 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

SC strategický cíl 

SEA strategické hodnocení dopadu na ţivotní prostředí 

SF EU Strukturální fondy Evropské unie 

SOZS Strategické obecné zásady Společenství 

SWOT analýza silných a slabých stránek, příleţitostí a hrozeb 

TOP tematický(é) operační program(y) 

TP technická pomoc 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚRR NUTS 2 JV Úřad regionální rady NUTS 2 Jihovýchod 

VHD veřejná hromadná doprava 

VOC Volatile organic compounds – volné těkavé látky 
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MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ  

 

 

Hlavním cílem projektu bylo posouzení vhodnosti nastavení indikátorové soustavy 

ROP JV, a to jak vzhledem k efektivnímu monitorování naplňování cílů a řízení ROP JV, tak 

její provázanosti ve vztahu k vnějšímu prostředí. 

Soustava indikátorů byla posuzována z pohledu komplexnosti a provázanosti 

jednotlivých indikátorů a to jak uvnitř programu, tak vně ve vztahu k indikátorům vyššího 

řádu, indikátorům NSRR, Core indikátorům a indikátorům Lisabonské strategie. Dále 

hodnotitel posoudil vhodnost zvolených indikátorů a přiměřenost jejich cílových hodnot pro 

jednotlivé oblasti podpory a prioritní osy. Celá evaluace je tedy koncipována tak, aby podala 

informace o vhodnosti, měřitelnosti a dostupnosti výchozích a průběţných dat 

stanovených indikátorů pro jednotlivé oblasti podpory a prioritní osy.  

V souladu se zadávací dokumentací byl projekt z obsahového hlediska rozdělen do 

dvou základních částí – části analytické a části návrhové. Analytická část se zaměřila na 

4 problémové okruhy (úkoly). Detailní analýza těchto problémových okruhů (kapitola 

4 Závěrečné zprávy) se stala základem pro návrhovou část (kapitola 5 Závěrečné zprávy), 

která obsahuje souhrn návrhů a zejména obecnějších doporučení. Nicméně obě části 

(analytická i návrhová) se významně prolínají. 

Z časového hlediska byl projekt rozdělen do dvou etap. První etapa byla datována do 

20. 3. 2009 a výstupem této etapy byla Průběţná zpráva obsahující aktuální agregační mapu. 

Druhá etapa, datovaná do 15. 7. 2009, se zaměřila na detailní analýzu indikátorové soustavy 

dle úkolů uvedených v zadání. Výstupem této etapy je Závěrečná evaluační zpráva, která 

obsahuje návrhy a doporučení pro úpravy indikátorové soustavy ROP JV, včetně návrhu 

upravené soustavy indikátorů doporučených pro ROP JV (příloha 4). 

 

Souhrn základních závěrů 

 

1) Závěry vyplývající z dotazníkového šetření 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe z celkového vzorku respondentů 

(98 respondentů) pouze menšina vykazovala problémy ve vztahu k monitorovacím 

indikátorům. Přesto z dotazníkového šetření vyplynuly obecné problémy spojené 

s monitorovacími indikátory, např. nejasnost a nesrozumitelnost významu indikátorů a jejich 

popisu, nejasnost vymezení, co vše do indikátoru zařadit, chybějící definice indikátorů, 

nedostatečné členění indikátorů dle typu projektu, nedostatečná podpora ze strany ÚRR 

v oblasti indikátorů – různý výklad indikátorů ze strany pracovníků ÚRR, duplicita 

indikátorů.  

 

2) Závěry z hodnocení logické struktury, vzájemné provázanosti a agregovatelnosti 

indikátorů 

V této části byly hodnoceny zejména kontextové indikátory a jejich reflektování 

hlavních problémů identifikovaných v socio-ekonomické analýze a analýze SWOT. Dále byly 

analyzovány indikátory jednotlivých prioritních os.   
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Z hodnocení vyplývá, ţe indikátorová soustava ROP JV je nastavena tak, ţe je moţné 

na základě definovaných indikátorů hodnotit plnění globálního a specifických cílů ROP JV, 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpor. Kaţdá prioritní osa je pokryta indikátory, které 

monitorují nejdůleţitější aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpor, přičemţ kaţdá prioritní 

osa je přiměřeně k oblastem podpory pokryta indikátory výstupu a výsledku. Ke kaţdé 

prioritní ose jsou přiřazeny vhodné indikátory monitorující pokrok v tzv. horizontálních 

tématech – udrţitelného rozvoje a rovných příleţitostí.  

Indikátory kontextu by měly reflektovat hlavní determinanty utvářející prostředí, ve 

kterém jsou aktivity ROP realizovány. Problémové oblasti spadající do kompetence ROP JV 

nejsou indikátory kontextu pokryty proporcionálně a nerespektují hlavní závěry SWOT 

analýzy zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Celkově soustava kontextových indikátorů 

působí nepřehledně. Zpracovatel proto navrhuje celkové zpřehlednění a zpřesnění 

kontextových indikátorů, včetně doplnění o hodnoty pro Českou republiku, aby bylo moţné 

rychlé srovnání.    

I přes dílčí nedostatky poskytuje současná soustava indikátorů ROP JV dostatečně 

velké mnoţství informací pro vypracování monitorovacích zpráv. Kritérium citlivosti 

indikátorů na oblasti intervencí je naplněno dostatečným způsobem. Indikátory kontextu, 

globálního cíle, horizontálních témat i indikátory prioritních os jsou dostatečně propojeny, 

kompatibilní a agregovatelné do vyšších úrovní. Jako příklad lze uvést indikátor Počet nově 

vytvořených pracovních míst celkem, který se rozpadá na počet nově vytvořených pracovních 

míst pro muţe a počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny. Indikátory se vzájemně 

doplňují a pokrývají tak všechny aktivity v rámci prioritních os Programu.  

Dílčím závěrem je, ţe výběr a logická provázanost indikátorů výstupu, výsledku 

a dopadu odpovídá limitům v dostupnosti dat a kvantifikovatelnosti socioekonomických jevů. 

Nicméně s ohledem na dokončení optimalizace NČI, které bylo provedeno v nedávné době, je 

vhodná aktualizace indikátorové soustavy ROP JV.    

 

3) Závěry z analýzy indikátorů, jejich definic, logiky, srozumitelnosti, vypovídací schopnosti 

a přesnosti 

Ve většině případů jsou názvy a definice indikátorů jednoznačně a srozumitelně 

definované. Přesto byly identifikovány některé problémové indikátory nebo skupiny 

indikátorů. Jedná se zejména o skupinu indikátorů sledujících plochu nově vybudovaných 

a zrekonstruovaných objektů ve městech a na venkově. Dalším opakujícím se problémem je 

záměna indikátorem sledované jednotky a jejích dílčích částí (např. Počet vytvořených 

propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch – 633 101, Počet nových 

a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury – 632 300, Počet nových 

a rekonstruovaných parkovišť).  

Všechny indikátory mají přiřazené základní identifikační údaje – název, měrnou 

jednotku, definici a kód v případě centrálních indikátorů. Zpracovatel přesto doporučuje 

zpracovat pro potřeby ţadatelů a příjemců metodický pokyn, který by rozšiřoval definice 

indikátorů, které jsou v řadě případů příliš stručné. Vzhledem k drobným odlišnostem v pojetí 

některých centrálních indikátorů jednotlivými OP není moţno centrálně stanovit dostatečně 

podrobné vymezení a způsob měření indikátorů. Pro kaţdý indikátor by mělo být v případě 

potřeby uvedeno podrobné vymezení indikátoru a zdroj pro jeho kvantifikaci, na základě 

kterého můţe být dosaţená hodnota také zkontrolována ÚRR. Tyto doplňující informace by 

měly být pravidelně aktualizovány.  



                      

 
 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            8 

 

 

Pro řadu indikátorů horizontálních témat a doplňkových indikátorů nejsou stanoveny 

cílové, popř. výchozí hodnoty. Zejména v případě doplňkových indikátorů toto není v rozporu 

s běţnou praxí, není zde nicméně naplněn poţadavek normativity, který je jednou ze 

základních náleţitostí indikátorů. Dosaţenou hodnotu tak srovnáním se stanoveným cílem 

nebo normou není moţno zhodnotit jako uspokojivou nebo neuspokojivou.    

Cílové hodnoty většiny indikátorů lze průřezově ve všech prioritních osách označit 

jako často silně podhodnocené. V důsledku tohoto podhodnocení dochází v řadě případů 

k převýšení nasmlouvaných hodnot nad cílovými hodnotami v řádu set aţ tisíců. 

Podhodnocení cílových hodnot je společným rysem řady operačních programů a je poměrně 

logickým důsledkem zkušeností minulého programového období, kdy čerpání podpory ze SF 

EU zůstávalo za očekáváními. Velmi nízké cílové hodnoty však do značné míry znemoţňují 

hodnocení úspěšnosti plnění cílů prostřednictvím dosahovaných výstupů a výsledků, protoţe 

neodpovídají vynaloţené alokaci. 

 

4) Závěry z analýzy datových zdrojů pro naplňování indikátorů (zejména externích) 

Z hlediska charakteristik datových zdrojů (dostupnosti statistických dat za sledovaný 

region, periodicity sledování a aktuálnosti indikátorů, délky časové řady a dobou mezi 

kvantifikací a zveřejněním indikátoru) lze povaţovat indikátorovou soustavu ROP Jihovýchod 

po úpravách navrţených v souvislosti s optimalizací NČI za dobře nastavenou. 

Pro většinu monitorovacích indikátorů jsou dostupná a validní statistická data, a to jak 

ze statistik ČSÚ, tak i dalších zdrojů. Primárním zdrojem externích dat jsou statistiky ČSÚ. 

Významný problém je v případě indikátoru 653107 - Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva, 

u kterého z běţně dostupných dat nelze zajistit dostatečně relevantní vstupní ani průběţné 

hodnoty. Doporučujeme tedy buď zpracování evaluační studie nebo tento indikátor 

z indikátorové soustavy vyřadit. 

Periodicitu sběru a zveřejnění dat lze povaţovat za dostatečnou, aktuálně jsou 

dostupná data většinou za rok 2007, u řady indikátorů za rok 2008. Aktualizace dat probíhá 

primárně na roční bázi, případně s čtvrtletní periodicitou. Zpracovatel doporučuje pro zajištění 

rychlejší a flexibilnější aktualizace dat pro potřeby hodnocení pokroku programu navázat 

spolupráci přímo s krajskými pobočkami ČSÚ, ČHMI a dalších institucí, které mohou 

poskytnout i aktuálnější data. 

 

5) Závěry z analýzy soustavy indikátorů, zejména s ohledem na sledování pokroku při 

naplňování cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace a earmarking 

Nejsilnější vazba byla identifikována mezi ROP JV a NSRR, potaţmo SOZS ve 

strategickém cíli IV NSRR v prioritě Vyváţený rozvoj regionů. I přes skutečnost, ţe 

indikátory ROP JV přispívají pouze k jedné ze tří priorit tohoto strategického cíle (priority 

NSRR Rozvoj městských oblastí a Rozvoj venkovských oblastí nejsou pokryty indikátory), lze 

hodnotit toto pokrytí za dostatečné (zejména ve vztahu k problematickému nastavení 

indikátorové soustavy NSRR). 

Co se týče naplňování horizontálních témat, je pokrytí indikátory dostatečné 

u horizontálního tématu udrţitelného rozvoje i tématu rovných příleţitostí a tyto indikátory 

jsou v rámci indikátorové soustavy vhodně odlišeny. Za nedostatek zpracovatel povaţuje 

chybějící výchozí a cílové hodnoty u většiny indikátorů horizontálních témat a koncentrace 
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hodnocení tématu rovných příleţitostí pouze na indikátory nově vytvořených pracovních míst 

a jejich členění na pracovní místa pro muţe a ţeny. 

Pro hodnocení inovací a inovativnosti nabízí indikátorová soustava pouze jeden 

monitorovací indikátor (doplňkový indikátor Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost 

RIC), coţ je z hlediska posuzování naplnění cílů v této oblasti nedostatečné. 

Indikátorová soustava umoţňuje posuzovat naplňování Národního programu reforem 

v části Zaměstnanost v plné šíři. Naopak Mikroekonomická část a její oblasti, kde existuje 

vazba mezi ROP Jihovýchod a NPD, nejsou pokryty ţádnými indikátory. 

 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, ţe ačkoliv je indikátorová soustava ROP JV nastavena 

vyhovujícím způsobem a umoţňuje získávat relevantní informace o naplňování cílů ROP JV, 

měl by se ÚRR zaměřit na odstranění některých dílčích nedostatků, které byly tímto 

evaluačním projektem identifikovány a přijmout odpovídající opatření.  
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1. ÚVOD 

 
1.1. VÝCHODISKA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

Projekt „Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího 

zkvalitnění“ je jedním z dílčích projektů komplexní „Evaluace dosavadní implementace ROP 

JV“, jehoţ zadavatelem byla Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod. 

Řešitel projektu byl vybrán na základě výběrového řízení. Projekt byl zahájen 

29. 2. 2009 podpisem Smlouvy o dílo. Řešitelem projektu bylo konsorcium tří firem 

RegioPartner s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4, s.r.o.  

 

 

1.2. CÍLE PROJEKTU 

 

Klíčovým předpokladem pro posouzení dosahování cílů a vyuţití poskytnutých 

finančních prostředků v rámci realizace Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále 

ROP JV) je soustava indikátorů, která je určena k vyhodnocování a monitorování výstupů, 

výsledků a dopadů uskutečněných intervencí v rámci jednotlivých prioritních os a oblastí 

podpor. Výstupy z této soustavy slouţí jako podklad pro Řídicí orgán ROP JV k posouzení 

naplňování cílů ROP JV, případně k identifikaci odchylek od těchto cílů.  

Pro zhodnocení naplňování cílů ROP JV je nutno věnovat pozornost několika 

procesům dosavadní implementace, jejichţ optimální nastavení a fungování dosaţení cílů 

přímo ovlivňují. Jedním z nich je nastavení indikátorové soustavy ROP JV, která musí 

komplexně, proporcionálně a vypovídajícím způsobem pokrývat cíle a aktivity 

jednotlivých prioritních os a oblastí podpory tak, aby umoţnila měřitelnost naplňování cílů. 

Ambicí komplexního výstupu tohoto projektu je přispět ke zlepšení implementace 

ROP JV, resp. ke zkvalitnění nastavení indikátorové soustavy tak, aby byla schopna zajistit 

kvalitní data pro budoucí i závěrečné zhodnocení plnění cílů ROP JV a jeho příspěvku 

k Národnímu strategickému referenčnímu rámci (NSRR)  a politikám Společenství. Cílem 

projektu je proto komplexní zhodnocení indikátorové soustavy ROP JV a specifikace návrhů 

a doporučení jejího doplnění.  V závěru projektu budou dána jasná a efektivní doporučení ke 

zlepšení implementace ROP JV.  

Jako hlavní cíl projektu řešitel vidí posouzení vhodnosti nastavení indikátorové 

soustavy ROP JV, a to jak vzhledem k efektivnímu monitorování naplňování cílů a řízení 

ROP JV, tak její provázanosti na indikátorovou soustavu Národního strategického 

referenčního rámce (dále NSRR). 

Cílová evaluace je koncipována tak, aby podala informace o vhodnosti, měřitelnosti 

a dostupnosti výchozích a průběţných dat stanovených indikátorů pro jednotlivé oblasti 

podpory a prioritní osy.  

Hodnotitel posoudil indikátorovou soustavu z pohledu komplexnosti a provázanosti 

jednotlivých indikátorů. Provázanost byla hodnocena jak dovnitř programu, tak vně ve 

vztahu k indikátorům vyššího řádu, indikátorům NSRR, Core indikátorům a indikátorům 

Lisabonské strategie.  
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Byla posouzena vhodnost zvolených indikátorů a přiměřenost jejich cílových hodnot 

pro jednotlivé oblasti podpory a prioritní osy, a to jak ve vztahu k měřitelnosti dosahování 

stanovených cílů ROP, tak posouzení náročnosti získávání relevantních dat.  

 

 

1.3. EXPERTNÍ TÝM  

 

Na evaluaci indikátorové soustavy ROP JV se podíleli kmenoví pracovníci konsorcia 

společností RegioPartner, s.r.o., AQE advisors, a.s. a Naviga 4, s.r.o.  

Expertní tým byl sloţen následovně:  

Ing. Lucie Bučinová, vedoucí týmu 

 koordinace členů týmu, komunikace se zadavatelem 

 finalizace textu závěrečné zprávy 

Mgr. Lenka Sekyrová 

 analýza indikátorů, jejich definic, logiky, srozumitelnosti, vypovídací 

schopnosti a přesnosti 

 analýza naplňování indikátorů ve vztahu k finanční alokaci a reálnosti cílových 

hodnot 

 agregační mapa stávající a navrhované soustavy indikátorů ROP JV 

Bc. Zuzana Labajová 

 hodnocení logické struktury, vzájemné provázanosti a agregovatelnosti 

indikátorů 

 agregační mapa stávající a navrhované soustavy indikátorů ROP JV 

Mgr. Jan Ţenka 

 zastřešující metodické vedení a konzultace 

Ing. Martina Trnková, roz. Vágnerová 

 příprava a realizace dotazníkového šetření,  

 statistické vyhodnocení dotazníkového šetření 

Ing. Martin Krištof 

 analýza datových zdrojů pro naplňování indikátorů (zejména externích) 

 analýza soustavy indikátorů, zejména s ohledem na sledování pokroku při 

naplňování cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace 

a earmarking 
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2. POPIS PRŮBĚHU REALIZACE PROJEKTU A POUŢITÝCH METOD  

 

2.1. PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

V souladu se zadávací dokumentací byl projekt z obsahového hlediska rozdělen do 

dvou základních částí – části analytické a části návrhové.  

Analytická část se zaměřila na 4 problémové okruhy (úkoly). Detailní analýza těchto 

problémových okruhů (kapitola 4) se stala základem pro návrhovou část (kapitola 5), která 

obsahuje návrhy a konkrétní doporučení. Nicméně obě části (analytická i návrhová) se 

významně prolínají, neboť hodnotitel v mnoha případech při identifikaci problémových míst 

v analytické části přímo specifikoval doporučení k eliminaci daného problému, čímţ je 

zachována přehlednost a srozumitelnost textu.  

 

1) Analytická část 

 Úkol 1 Analýza logické struktury, vzájemné provázanosti a agregovatelnosti 

indikátorů. 

 Úkol 2 Analýza indikátorů, jejich definic, logiky, srozumitelnosti, vypovídací 

schopnosti a přesnosti. 

 Úkol 3 Analýza datových zdrojů pro naplňování indikátorů (zejména externích). 

 Úkol 4 Analýza soustavy indikátorů, zejména s ohledem na sledování pokroku při 

naplňování cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace 

earmarking. 

 

 

2) Návrhová část 

 Návrh 1 Návrh mapy indikátorů stávající indikátorové soustavy a moţnosti jejich 

agregace. 

 Návrh 2 Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy a indikátorů, návrh jejich změn 

a definic, způsob jejich agregace, návrh stanovení hodnot indikátorů, na které 

se odvolává programový dokument ROP JV. 

 Návrh 3 Nalezení a zjištění povahy a kvality externích datových zdrojů pro 

indikátory. 

 Návrh 4a Návrh komplexní soustavy indikátorů, zejména s ohledem na měření 

pokroku při naplňování cílů ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, 

inovace a earmarking. 

 Návrh 4b Návrh způsobů měření pokroku ROP JV pro dosahování stanovených cílů 

ROP JV, NSRR a SOZS, horizontální témata, inovace a earmarking 

prostřednictvím navrţené soustavy indikátorů a jejich datových zdrojů. 
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Z časového hlediska byl projekt rozdělen do dvou etap.  

První etapa byla datována do 20. 3. 2009 a výstupem této etapy byla Průběţná 

zpráva. Základním výstupem této etapy byla agregační mapa indikátorové soustavy ROP JV.  

Vzhledem k tomu, ţe paralelně se zpracováním analýzy indikátorové soustavy ROP 

JV probíhala realizace projektu „Dokončení optimalizace NČI“, výstupy těchto projektů se 

v některých částech vzájemně překrývají, zejména pak v části zpracování agregační mapy.  

Agregační mapa ROP JV zpracovaná v průběhu první etapy byla vytvořena v úzké 

součinnosti zpracovatele tohoto projektu se zpracovatelem projektu „Dokončení optimalizace 

NČI“, NOK a řídicího orgánu ROP JV. Agregační mapa uvedená v elektronické příloze 2 je 

shodná s agregační mapou ROP JV vytvořenou v rámci projektu „Dokončení optimalizace 

NČI“.  

Součástí této etapy bylo taktéţ vyhodnocení dostupnosti externích dat pro indikátory 

kontextu, a to v návaznosti na hodnocení věcného pokroku ve Výroční zprávě za rok 2008.  

 Druhá etapa, datovaná do 15. 7. 2009, se zaměřila na detailní analýzu indikátorové 

soustavy dle úkolů uvedených výše. Výstupem této etapy je Závěrečná evaluační zpráva, 

která obsahuje návrhy a doporučení pro úpravy indikátorové soustavy ROP JV, včetně návrhu 

„nové“ soustavy indikátorů relevantních pro ROP JV (elektronická Příloha 4).     

 

Detailní harmonogram řešení projektu: 

Aktivita Termín 

Datum zahájení plnění předmětu zakázky a její realizace        28. 2. 2009 

Předání průběţné zprávy  do  20. 3. 2009 

Formulace připomínek k průběţné zprávě  do  26. 3. 2009 

Zapracování připomínek k průběţné zprávě  do  31. 3. 2009 

Zprávy o průběhu prací a příp. konzultace dle potřeby,       

zpravidla poslední  

týden v měsíci  

Prezentace a předání první verze závěrečné zprávy  do 29. 6. 2009 

Formulace připomínek k závěrečné zprávě  do   8. 7. 2009 

Zapracování připomínek k závěrečné zprávě  do 15. 7. 2009 

Datum ukončení plnění předmětu zakázky – předání finální verze 

závěrečné zprávy a prezentace výsledků a přínosů evaluace 

 do 15. 7. 2009 

 

 

2.2. METODIKA ŘEŠENÍ PROJEKTU 

 

Metodika pouţitá pro řešení projektu vychází z metodických dokumentů Evropské 

komise, kterými jsou zejména "The Guide" a pracovní dokument Evropské komise 

„Indicators for Monitoring and Evaluation: A Practical Guide“. Z dokumentů 
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zpracovaných na národní úrovni hodnotitel vyuţíval zejména dokument "Hodnocení 

indikátorů/ukazatelů a vhodnosti jejich nastavení" a "Zásady tvorby indikátorů pro 

evaluaci a monitoring". Klíčovým dokumentem pak byl aktualizovaný „Národní číselník 

indikátorů“. Kompletní seznam informačních zdrojů je uveden v příloze 1. 

 

 Analýza 

Metoda analýzy slouţila jako základ pro celou realizaci evaluace. Data byla 

analyzována tak, aby bylo moţno provést porovnání a vyvození závěrů, takţe 

z hodnocení vyplynulo, zda zvolená řešení jsou v porovnání s cíli a plánovaným 

průběhem dostačující nebo nikoli. Porovnání můţe být časové (před/po), 

kontrafaktické (s opatřením a bez něj) nebo normativní. Tyto typy porovnání se liší 

svou schopností stanovit čisté efekty programu a vedou k rozdílným poţadavkům na 

prostředky pro hodnocení. 

 analýzy dokumentů – v úvodní fázi proběhlo zmapování veškerých dostupných 

relevantních dokumentů k ROP JV (programový dokument, prováděcí dokument, 

příslušné části operačního manuálu, interní dokumentace ŘO), NSRR a dalších 

relevantních dokumentů 

 analýza dat – byla prováděna na základě informací poskytnutých ŘO, na základě 

statistických údajů ČSÚ (aplikace Českého statistického úřadu METIS a VDB, 

metodické kapitoly publikací ČSÚ, MŢP, MD, resp. dalších organizací 

a metodické poznámky v rámci statistických databází KROK a MOS, které jsou 

k dispozici na intranetu ČSÚ) 

 srovnávací analýzy –spočívaly v porovnání výsledků jednotlivých dílčích šetření 

a srovnání poţadovaného stavu  

 

 Terénní šetření  

Terénní šetření slouţilo především k získání reflexe subjektů, které jsou přímo 

zapojeny do realizace ROP JV. 

 Dotazníkové šetření – dotazníkové šetření realizované v rámci paralelně běţícího 

evaluačního projektu „Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce“ 

bylo doplněno o specifické otázky týkající se vnímání indikátorové soustavy ze 

strany ţadatelů a příjemců podpory  

 Evaluační návštěvy - Evaluační návštěvy jsou specifickou formou terénního 

šetření. Metoda rozhovoru je obecně pouţívána v případě, kdy je potřeba zjistit 

specifické informace a získat komplexní pohled na problém. V rámci tohoto 

dílčího projektu se evaluační návštěvy omezily na vedení rozhovorů s pracovníky 

řídicího orgánu zodpovědnými za práci s indikátorovou soustavou.  

 

 Syntéza 

Náplní této aktivity bylo provedení syntézy získaných poznatků a propojení doposud 

provedených analýz a průzkumů. Na základě syntézy byly vytvořeny závěry, návrhy 

a doporučení.  
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3. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

 Jak jiţ bylo uvedeno v předchozím textu, zpracovatel této dílčí evaluace vyuţil 

dotazníkového šetření realizovaného v paralelně běţícím evaluačním projektu. Dotazník byl 

doplněn o specifické dotazy z oblasti problematiky indikátorů, coţ umoţnilo získat reflexi ze 

strany ţadatelů a příjemců v rámci jednoho šetření, aniţ by docházelo k přílišnému zatíţení 

respondentů.  

Dotazníkové šetření proběhlo formou telefonického dotazování, kdy se celkem 

podařilo získat 98 vyplněných dotazníků, coţ reprezentuje 21% z unikátních ţadatelů 

a představuje reprezentativní vzorek pro hodnocení. Pro oblast indikátorů byly vymezeny 

4 kombinované otázky, které měly v první fázi charakter uzavřené otázky (výběr z moţností) 

a v případě, kdy respondent odpověděl kladně, měl moţnost připojit i komentář, případně 

identifikovat konkrétní indikátor nebo indikátory. 

 

Jednalo se o tyto otázky: 

 Otázka č. 30 - Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt 

a jejich vyčíslení s nedostatečným nebo nesrozumitelným vysvětlením některých 

pojmů, které indikátory pouţívaly? 

 Otázka č. 31 - Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt 

a jejich vyčíslení s nedostatečným nebo nesrozumitelným popisem postupu stanovení 

hodnot indikátorů? 

 Otázka č. 32 - Byl pro Vás některý indikátor natolik problematický, ţe jste se ho 

rozhodli nezadat, přestoţe jste se domnívali, ţe by ho Váš projekt naplňoval? 

 Otázka č. 33 - Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt 

a jejich vyčíslení s jiným problémem? 

 

Škála odpovědí na všechny čtyři otázky byla shodná: 

 Ano 

 Ne  

 Nevím 

 bez odpovědi 

 

 V případě, kdy respondent odpověděl „Ano“, měl moţnost uvést problémový indikátor 

nebo specifikovat, jaký konkrétní problém se vyskytl. 

Následující tabulka a obrázek demonstrují strukturu vzorku respondentů, jak 

z hlediska absolutní, tak i relativní četnosti: 
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Tabulka 1: Struktura vzorku respondentů – absolutní a relativní četnost 

Typ respondenta Počet Četnost 

Obec/město 37 37,76% 

NNO 17 17,35% 

Podnikatel (malý a střední podnik, fyzická osoba) 15 15,31% 

Příspěvková organizace kraje, města a obce (školství, zdravotnictví, 

kultura ) 
15 15,31% 

Organizace poskytující poradenství při zpracování ţádostí a řízení projektů 8 8,16% 

Kraj 3 3,06% 

Vzdělávací instituce (mimo příspěvkových organizací) 3 3,06% 

Celkem 98 100,00% 

 

 

 
Obrázek 1: Struktura vzorku respondentů – relativní četnost (hodnoty uváděné v %) 
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3.1. ANALÝZA JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 

 

Otázka č. 30: Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt a jejich 

vyčíslení s nedostatečným nebo nesrozumitelným vysvětlením některých pojmů, které 

indikátory pouţívaly? 

 

Na otázku odpověděla výrazně nadpoloviční většina respondentů „Ne“, tedy ţe se 

nesetkali s nedostatečným nebo nesrozumitelným vysvětlením některých pojmů, které byly 

u indikátorů pouţity. Přesně čtvrtina dotazovaných pak uvedla, ţe se s nějakým problémem 

setkala. 

 
Tabulka 2: Struktura vzorku respondentů u otázky č. 30 – absolutní a relativní četnost 

Odpověď Počet odpovědí Četnost odpovědí 

Ano 20 25,0% 

Ne  46 57,5% 

Nevím 11 13,8% 

Bez odpovědi 3 3,8% 

Celkem 80 100,0% 

 
 

Graf 1: Struktura odpovědí na otázku č. 30 – relativní četnost 

 
 

 

Následně byla provedena kontingenční analýza za účelem zjištění distribuce odpovědí 

dle typu respondentů: 
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Tabulka 3: Struktura odpovědí na otázku 30 dle typu respondenta – relativní četnosti (seřazeno dle podílu 

odpovědí „Ano“ 

Druh respondenta / Odpověď Ano Ne Nevím 
Bez 

odpovědi 
Celkem 

Organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů 
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

NNO 47,06% 52,94% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kraj 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% 

Příspěvková organizace kraje, města 

a obce (školství, zdravotnictví, 

kultura) 

33,33% 53,33% 13,33% 0,00% 100,00% 

Obec/město 13,51% 59,46% 18,92% 8,11% 100,00% 

Podnikatel (malý a střední podnik, 

fyzická osoba) 
0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Vzdělávací instituce (mimo 

příspěvkových organizací) 
 66,67% 33,33%  100,00% 

Celkem 23,47% 57,14% 16,33% 3,06% 100,00% 

 

Největší problémy s indikátory v této rovině vykazují organizace poskytující 

poradenství při zpracování ţádostí a řízení projektů (50 %), dále pak NNO (47 %) 

a následně pak kraj a příspěvkové organizace (shodně 35,3 %). Vysoký podíl u respondentů 

z kraje je dán jeho nízkým absolutním i relativním podílem ve vzorku respondentů (pouze 3 

respondenti). 

Vysoký podíl respondentů z řad organizací poskytujících poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů, kteří při výběru monitorovacích indikátorů 

zaznamenali nějaký problém, můţe vycházet ze skutečnosti, ţe tyto subjekty řeší většinou 

více ţádostí o dotaci, případně podpořených projektů a pravděpodobnost, ţe se setkají 

s problémem v oblasti monitorovacích indikátorů, je tedy řádově vyšší neţ u ţadatelů, kteří 

mají podánu jednu nebo několik málo ţádostí.  
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Graf 2: Struktura odpovědí na otázku 30 dle typu respondentů (seřazeno dle četnosti odpovědí „Ano“) 
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Celkově malý počet doplňujících odpovědí (komentářů) byl daný poměrně nízkou 

četností odpovědí „Ano“ v rámci otázky. Komentáře také většinou vykazovaly nízkou 

specifičnost, respondenti neuváděli konkrétní indikátory, ale spíše poukazovali na obecné 

problémy nebo nedostatky: 

 
Tabulka 4: Počet odpovědí s komentářem 

Počet respondentů s komentáři 20 

Podíl na počtu respondentů 20,41% 

Podíl na počtu respondentů s odpovědí Ano 86,96% 

Specifické komentáře 6 

Podíl z počtu respondentů 6,12% 

Podíl z počtu komentářů 30,00% 

 

 

Respondenti uvedli následující konkrétní indikátory, u kterých zaznamenali problém: 

 651120 - Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

 652000 - Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) celkem  

 633101 - Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch 

 633111 - Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků  

 Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty 

 

Souhrn komentářů respondentů: 

 Celkově nedostatečné vymezení indikátorů a chybějící definice indikátorů 

 Kaţdý pracovník ÚRR JV posuzuje indikátory jinak - kaţdý podává jiné informace 

 Nejsou jasné některé termíny, pojmy a postupy – např. veřejná podpora, výběrová 

řízení 

 

Konkrétní problémy s indikátory: 

 Nejednoznačnost vymezení indikátorů - Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované 

veřejné zeleně a Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) celkem 

 Příliš obecné vymezení indikátoru Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields) celkem  

 U indikátorů Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch a Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků 

není jasné, co vše je moţno zahrnout 

 U indikátoru Počet nových a rekonstruovaných parkovišť ţadatel zaměnil počet 

parkovišť za počet parkovacích míst 
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Otázka č. 31: Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt a jejich 

vyčíslení s nedostatečným nebo nesrozumitelným popisem postupu stanovení hodnot 

indikátorů? 

 

Na otázku odpověděla opět výrazně nadpoloviční většina respondentů (celkem 

59 %, tedy o 1,5 % více neţ u předchozí otázky) „Ne“, tedy ţe se nesetkali s nedostatečným 

nebo nesrozumitelným popisem postupu stanovení hodnot indikátorů. Oproti předchozí otázce 

je výrazně niţší podíl respondentů, kteří se s nějakým problémem setkali – jejich podíl 

činí 16,3 %. Dopočet do 100% pak tvoří odpovědí „Nevím“ (21,4 %, coţ je podíl vyšší neţ 

u odpovědí „Ano“) a respondenti, kteří neodpověděli (3,1 %) 

 
Tabulka 5: Struktura vzorku respondentů u otázky č. 31 – absolutní a relativní četnost 

Odpověď Počet odpovědí Četnost odpovědí 

Ano 16 16,3% 

Ne  58 59,2% 

Nevím 21 21,4% 

Bez odpovědi 3 3,1% 

Celkem 98 100,0% 

 
Graf 1: Struktura odpovědí na otázku č. 31 – relativní četnost 
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Následně byla provedena kontingenční analýza za účelem zjištění distribuce odpovědí 

dle typu respondentů: 

 
Tabulka 6: Struktura odpovědí na otázku č. 31 dle typu respondenta – relativní četnosti (seřazeno dle 

podílu odpovědí „Ano“ 

Druh respondenta / Odpověď Ano Ne Nevím 
Bez 

odpovědi 
Celkem 

NNO 35,29% 64,71% 0,00% 0,00% 100,00% 

Kraj 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,00% 

Příspěvková organizace kraje, města 

a obce (školství, zdravotnictví, 

kultura ) 

20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 100,00% 

Obec/město 13,51% 59,46% 18,92% 8,11% 100,00% 

Organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů 
12,50% 75,00% 12,50% 0,00% 100,00% 

Podnikatel (malý a střední podnik, 

fyzická osoba) 
0,00% 53,33% 46,67% 0,00% 100,00% 

Vzdělávací instituce (mimo 

příspěvkových organizací) 
0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 100,00% 

Celkem 16,33% 59,18% 21,43% 3,06% 100,00% 

 

Největší problémy s indikátory v rovině nedostatečného nebo nesrozumitelného 

popisu postupu stanovení hodnot vykazují NNO (35,3 %), dále pak kraj (33,3 %) a jako třetí 

v pořadí příspěvkové organizace (20 %). Vysoký podíl u respondentů z kraje je opět dán jeho 

nízkým absolutním i relativním podílem ve vzorku respondentů (pouze 3 respondenti). 

Zajímavý je celkově výrazně niţší podíl odpovědí „Ano“ v této oblasti jak celkově, tak 

u jednotlivých typů respondentů. 
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Graf 4: Struktura odpovědí na otázku č. 31 dle typu respondentů (seřazeno dle četnosti odpovědí „Ano“) 
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Celkově malý počet doplňujících odpovědí (komentářů) byl daný dosti nízkou četností 

odpovědi „Ano“ v rámci otázky. Komentáře také většinou vykazovaly nízkou specifičnost, 

respondenti stejně jako u předchozí otázky neuváděli většinou konkrétní indikátory, ale spíše 

poukazovali na obecné problémy nebo nedostatky: 

 

Tabulka 7: Počet odpovědí s komentářem 

Počet respondentů s komentáři 12 

Podíl na počtu respondentů 12,24% 

Podíl na počtu respondentů s odpovědí Ano 75,00% 

Specifické komentáře 7 

Podíl z počtu respondentů 7,14% 

Podíl z počtu komentářů 58,33% 

 

Oproti předchozí otázce byl sice niţší počet i podíl komentářů, zvýšil se ale počet 

komentářů, ve kterých byly uvedeny konkrétní indikátory, a to celkem v 7 případech a více 

neţ polovina respondentů tak v této otázce uvedla konkrétní indikátory. 

Průřezově měly komentáře velmi podobný charakter jako v předchozí otázce, 

8 komentářů (resp. komentářů a indikátorů) bylo zcela shodných s předchozí otázkou. U více 

respondentů (dva oproti jednomu) byl jako problémový identifikován indikátor 633101 - 

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch. 

 

 

Otázka č. 32: Byl pro Vás některý indikátor natolik problematický, ţe jste se ho rozhodli 

nezadat, přestoţe jste se domnívali, ţe by ho Váš projekt naplňoval? 

 

Na otázku odpověděla opět výrazně nadpoloviční většina respondentů (celkem 

59,2 %) „Ne“, tedy ţe se nesetkali s indikátorem, který by byl problematický natolik, aby 

nebyl v rámci ţádosti zadán. Oproti předchozím otázkám je ještě výrazně niţší podíl 

respondentů, kteří se s nějakým problémem setkali – jejich podíl činí 6 % (pouze 6 

respondentů). Výrazně vyšší je podíl odpovědi „Nevím“ (30,6 %) a respondenti, kteří 

neodpověděli (4,1 %). 

 
Tabulka 8: Struktura vzorku respondentů u otázky č. 32 – absolutní a relativní četnost 

Odpověď Počet odpovědí Četnost odpovědí 

Ano 6 6,1% 

Ne  58 59,2% 

Nevím 30 30,6% 

Bez odpovědi 4 4,1% 

Celkem 98 100,0% 
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Graf 5: Struktura odpovědí na otázku č. 32 – relativní četnost 

 
 

Následně byla provedena kontingenční analýza za účelem zjištění distribuce odpovědí 

dle typu respondentů: 

 

  
Tabulka 9: Struktura odpovědí na otázku č. 32 dle typu respondenta – relativní četnosti (seřazeno dle 

podílu odpovědí „Ano“ 

Druh respondenta / Odpověď Ano Ne Nevím 
Bez 

odpovědi 
Celkem 

NNO 23,53% 64,71% 11,76% 0,00% 100,00% 

Organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů 

12,50% 50,00% 37,50% 0,00% 100,00% 

Obec/město 2,70% 59,46% 29,73% 8,11% 100,00% 

Podnikatel (malý a střední podnik, 

fyzická osoba) 

0,00% 53,33% 40,00% 6,67% 100,00% 

Kraj 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Vzdělávací instituce (mimo 

příspěvkových organizací) 

0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 100,00% 

Příspěvková organizace kraje, města 

a obce (školství, zdravotnictví, 

kultura) 

0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Celkem 16,33% 59,18% 21,43% 3,06% 100,00% 
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Největší problémy s indikátory vykazují opět NNO (23,53 %), dále pak organizace 

poskytující poradenství při zpracování ţádostí a řízení projektů (12,5 %) a v marginálním 

měřítku města a obce (2,7 %). Celkově výrazně niţší podíl odpovědí „Ano“ v této oblasti jak 

celkově, tak u jednotlivých typů respondentů je dán skutečností, ţe zadávání indikátorů do 

ţádosti je věnována výrazně větší pozornost i s ohledem na fakt, ţe jsou v případě schválení 

ţádosti závazné a v některých případech ovlivňují hodnocení ţádosti. 
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Graf 6: Struktura odpovědí na otázku 32 dle typu respondentů (seřazeno dle četnosti odpovědí „Ano“) 
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Velmi malý počet doplňujících odpovědí (komentářů) byl daný výrazně niţší četností 

odpovědí „Ano“ v rámci otázky. S výjimkou jednoho respondenta všichni ostatní respondenti, 

kteří uvedli odpověď „Ano“, uvedli i příslušný problémový indikátor. 

 

Tabulka 10: Počet odpovědí s komentářem 

Počet respondentů s komentáři 5 

Podíl na počtu respondentů 5,10% 

Podíl na počtu respondentů s odpovědí Ano 83,33% 

Specifické komentáře 5 

Podíl z počtu respondentů 5,10% 

Podíl z počtu komentářů 100,00% 

 

 

Respondenti uvedli, oproti jiţ uvedeným, následující problém s tímto indikátorem: 

 Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního ruchu – nejasné vymezení 

indikátoru 

 

 

Otázka 33: Setkali jste se při výběru monitorovacích indikátorů pro Váš projekt a jejich 

vyčíslení s jiným problémem? 

 

Na otázku uvedlo 72,4 % respondentů odpověď „Ne“. Stejně jako u předchozí otázky 

je výrazně niţší podíl respondentů, kteří se s nějakým problémem setkali – jejich podíl činí 

8,2 %. Dopočet do 100% pak tvoří odpovědí „Nevím“ (21,4 %, coţ je podíl vyšší neţ 

u odpovědí „Ano“) a respondenti, kteří neodpověděli (3,1 %). 

 

Tabulka 11: Struktura vzorku respondentů u otázky 33 – absolutní a relativní četnost 

Odpověď Počet odpovědí Četnost odpovědí 

Ano 8 8,2% 

Ne  71 72,4% 

Nevím 16 16,3% 

Bez odpovědi 3 3,1% 

Celkem 8 8,2% 
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Graf 7: Struktura odpovědí na otázku č. 33 – relativní četnost 

 
 

Následně byla provedena kontingenční analýza za účelem zjištění distribuce odpovědí 

dle typu respondentů: 
 

Tabulka 12: Struktura odpovědí na otázku č. 33 dle typu respondenta – relativní četnosti (seřazeno dle 

podílu odpovědí „Ano“ 

Druh respondenta / Odpověď Ano Ne Nevím 
Bez 

odpovědi 
Celkem 

Organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů 
37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 100,00% 

Podnikatel (malý a střední podnik, 

fyzická osoba) 
13,33% 66,67% 13,33% 6,67% 100,00% 

NNO 5,88% 82,35% 11,76% 0,00% 100,00% 

Obec/město 5,41% 70,27% 18,92% 5,41% 100,00% 

Kraj 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 100,00% 

Vzdělávací instituce (mimo 

příspěvkových organizací) 
0,00% 33,33% 66,67% 0,00% 100,00% 

Příspěvková organizace kraje, města 

a obce (školství, zdravotnictví, 

kultura ) 

0,00% 86,67% 13,33% 0,00% 100,00% 

Celkem 16,33% 59,18% 21,43% 3,06% 100,00% 

Největší další problémy s indikátory vykazují organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů, v malé míře pak NNO a města a obce.  
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Graf 7: Struktura odpovědí na otázku č. 33 dle typu respondentů (seřazeno dle četnosti odpovědí „Ano“) 
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Celkově malý počet doplňujících odpovědí (komentářů) opět odpovídá dosti nízké 

četnosti odpovědí „Ano“ v rámci otázky, na druhou stranu všichni respondenti s odpovědí 

„Ano“ uvedli i specifický komentář. 

 
Tabulka 13: Počet odpovědí s komentářem 

Počet respondentů s komentáři 7 

Podíl na počtu respondentů 7,14% 

Podíl na počtu respondentů s odpovědí Ano 87,50% 

Specifické komentáře 7 

Podíl z počtu respondentů 7,14% 

Podíl z počtu komentářů 100,00% 

 

 

Respondenti uvedli následující problémy s indikátory a doporučení nad rámec jiţ 

uvedených, spíše obecného charakteru
1
: 

 

Problémy s indikátory 

 Nedostatečně podrobné vysvětlení indikátorů 

 Není dostatečně podrobné členění indikátorů podle zaměření projektu 

 Přílišná obecnost a nesrozumitelnost indikátorů 

 650505 - Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech 

– nejasné vymezení indikátoru 

 

 

                                                 
1
 Pouze jeden z komentářů obsahoval konkrétní indikátor. 
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3.2. ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍ Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

1) Celkové zhodnocení problematičnosti monitorovacích indikátorů 

Z celkového vzorku respondentů pouze menšina vykazovala problémy ve vztahu 

k monitorovacím indikátorům, největší problémy spatřovali respondenti v případě 

nedostatečného nebo nesrozumitelného vysvětlení některých pojmů, které indikátory 

pouţívaly. Stupeň problémů v dalších oblastech je zachycen v tabulce seřazené dle relativní 

četnosti odpovědí „Ano“ na jednotlivé otázky: 

 
Tabulka 14: Seřazení dle relativní četnosti odpovědí „ANO“ 

Nedostatečné nebo nesrozumitelné vysvětlení některých pojmů, které 

indikátory pouţívaly. 
23,5 % 

Nedostatečný nebo nesrozumitelný popis postupu stanovení hodnot indikátorů. 16,3 % 

Jiné problémy při výběru monitorovacích indikátorů projektu a jejich vyčíslení. 8,2 % 

Nezadání problémového indikátoru, přestoţe by ho projekt naplňoval. 6,1 % 

 

 

2) Obecně vnímané problémy spojené s monitorovacími indikátory 

Významná část odpovědí indikuje následující problémy týkající se nedostatečného 

nebo nesrozumitelného vymezení indikátorů a dalších souvisejících problémových oblastí: 

 

 Nejasnost a nesrozumitelnost významu indikátorů a jejich popisu 

 Nejasnost vymezení, co vše do indikátoru zařadit 

 Chybějící definice indikátorů 

 Nedostatečné členění indikátorů dle typu projektu 

 Nedostatečná podpora ze strany ÚRR v oblasti indikátorů – různý výklad indikátorů 

ze strany pracovníků URR  

 Duplicita indikátorů 

 

3) Problémovost monitorovacích indikátorů dle typu respondentů 

Na základě kontingenční analýzy jednotlivých problémových oblastí a typů 

respondentů lze vymezit následující skupiny: 

a) Skupina s výraznými problémy v oblasti monitorovacích indikátorů 

b) Skupina s občasnými problémy v oblasti monitorovacích indikátorů 

c) Skupina s ţádnými nebo zcela marginálními problémy v oblasti indikátorů 

 

Skupina  Typ respondenta 

Skupina s výraznými 

problémy v oblasti 

monitorovacích 

indikátorů 

 Organizace poskytující poradenství při zpracování ţádostí 

a řízení projektů 

 NNO 

 Kraj 
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Skupina s občasnými 

problémy v oblasti 

monitorovacích 

indikátorů 

 Příspěvková organizace kraje, města a obce (školství, 

zdravotnictví, kultura) 

 Obec/město 

Skupina s ţádnými nebo 

zcela marginálními 

problémy v oblasti 

indikátorů 

 Podnikatel (malý a střední podnik, fyzická osoba) 

 Vzdělávací instituce (mimo příspěvkových organizací) 

 

Dále je pak pro konkrétnost uvedena kontingenční tabulka zachycující podíl odpovědí 

„Ano“ u jednotlivých otázek dle typu respondenta: 

 
Tabulka 15: Podíl odpovědí „Ano“ u jednotlivých otázek dle typu respondenta 

Typ respondenta / Otázka O30 O31 O32 O33 Průměr 

Organizace poskytující poradenství při 

zpracování ţádostí a řízení projektů 
50,0% 12,5% 12,5% 37,5% 28,1% 

NNO 47,1% 35,3% 23,5% 5,9% 27,9% 

Kraj 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 16,7% 

Příspěvková organizace kraje, města 

a obce (školství, zdravotnictví, kultura) 
33,3% 20,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

Obec/město 13,5% 13,5% 2,7% 5,4% 8,8% 

Podnikatel (malý a střední podnik, fyzická 

osoba) 
0,0%     13,3% 3,3% 

Vzdělávací instituce (mimo 

příspěvkových organizací) 
0,0%       0,0% 

 

 

Vysoký podíl respondentů z řad organizací poskytujících poradenství při zpracování 

ţádostí a řízení projektů, kteří při výběru monitorovacích indikátorů zaznamenali nějaký 

problém, můţe vycházet ze skutečnosti, ţe tyto subjekty řeší většinou více ţádostí o dotaci, 

případně podpořených projektů a pravděpodobnost, ţe se setkají s problémem v oblasti 

monitorovacích indikátorů, je tedy řádově vyšší neţ u ţadatelů, kteří mají podánu jednu nebo 

několik málo ţádostí.  

Je však nutno podotknout, ţe zejména v případě kraje jsou výsledky šetření zkresleny 

jejich nízkým zastoupením ve vzorku respondentů (pouze 3 respondenti). 
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4. ANALYTICKÁ ČÁST 

 

Vzhledem k tomu, ţe jiţ analytická část z důvodu logické návaznosti obsahuje mnoţství 

doporučení, je u výroků, které doporučení obsahují uvedeno pro lepší přehlednost a orientaci 

v textu písmeno D (doporučení).   

 

4.1. HODNOCENÍ LOGICKÉ STRUKTURY, VZÁJEMNÉ PROVÁZANOSTI 

A AGREGOVATELNOSTI INDIKÁTORŮ 

 

Cílem této části analýzy indikátorové soustavy ROP JV je posoudit, zda jsou prioritní 

osy a oblasti podpory přiměřeně a rovnováţně pokryty indikátory. Hodnotitel se mimo jiné 

zaměřil na koherenci indikátorové soustavy s hlavními závěry situační a SWOT analýzy 

a posuzuje téţ pokrytí nejvýznamnějších problémových oblastí relevantními indikátory 

kontextu.  

Analýza provedená v rámci této kapitoly dává odpověď na níţe uvedené evaluační 

otázky. 

 

Evaluační otázky: 

 

1) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat plnění globálních 

a specifických cílů ROP JV a cíle jednotlivých prioritních os a oblastí podpor? 

2) Zahrnuje soustava indikátorů vhodné indikátory ke sledování nejdůleţitějších aktivit 

v rámci jednotlivých oblastí podpor? 

3) Jsou prioritní osy a oblasti přiměřeně a rovnováţně pokryty indikátory? 

4) Reflektuje výběr indikátorů kontextu dostatečně strukturu, hlavní závěry 

a nejvýznamnější socioekonomické problémy regionu identifikované 

v socioekonomické analýze a analýze SWOT? 

5) Bude tato soustava indikátorů poskytovat relevantní informace pro vypracování 

monitorovacích zpráv? 

6) Existuje logická spojitost a návaznost mezi indikátory na různých úrovních 

indikátorové soustavy? 

7) Jsou indikátory kontextu, globálního a specifických cílů Programu a prioritních os 

dostatečně propojeny, kompatibilní a agregovatelné na vyšších úrovních? 

8) Navazují na sebe indikátory v rámci jednotlivých skupin (indikátory výstupu, výsledku 

a dopadu)? Doplňují a zpřesňují se při charakteristice socioekonomických jevů, nebo 

dochází k vzájemným překryvům? 

 

 

 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            35 

 

 

4.1.1. Indikátory kontextu 

Kontextové indikátory zabezpečují kvantifikovanou informaci o sociální, ekonomické 

a ekologické situaci a mohou identifikovat potřeby v určitém čase. Charakterizují sociální 

a ekonomické prostředí, ve kterém se bude program realizovat. Jedná se tedy 

o kvantifikovaná východiska pro analýzy ex-ante, interim a ex-post. Vyjadřují pomocí 

prezentace tendencí hlavních makroekonomických indikátorů a pomoci komparací pozice ČR 

s průměry EU sociálně-ekonomický rámec, ve kterém jsou uskutečňovány programové cíle.  

 

(1) 

D 

Indikátory kontextu, dle definice uvedené v ROP Jihovýchod (s. 151), 

„charakterizují hlavní determinanty utvářející prostředí, ve kterém jsou aktivity 

ROP realizovány.“ Socioekonomická analýza ROP JV se zabývá pouze oblastmi, 

které jsou relevantní pro strategii programu, přičemţ klíčové problémové oblasti 

mimo kompetence programu nejsou téměř zastoupeny. Socioekonomická analýza 

a potaţmo SWOT analýza jsou strukturovány do 4 oblastí – Ekonomický a sociální 

vývoj, Dopravní dostupnost, Města a venkov a Zdroje pro rozvoj. V rámci těchto 

oblastí jsou řešeny klíčové problémy, které by měly pokrývat indikátory kontextu. Ve 

stávajícím rozvrţení však indikátory kontextu tuto podmínku nesplňují komplexně, 

neboť nezahrnují indikátory pro oblast dopravní dostupnosti. 

(2) 

D 

Závěry SWOT analýzy reflektují výše zmíněné 4 oblasti, které jsou relevantní 

vzhledem ke strategii a intervencím ROP JV. Přesto výběr kontextových indikátorů 

není zcela v souladu se závěry SWOT analýzy.  

Mezi hlavní slabé stránky uvedené ve SWOT analýze patří: 

V oblasti dopravní dostupnosti: nedobudovaná regionální silniční síť a pomalá 

modernizace dopravních komunikací, negativní vliv intenzivní dopravy na 

obyvatelstvo, v oblasti Měst a venkova je nedostatečná úroveň materiálního 

vybavení vzdělávacích zařízení, problematický technický stav budov a objektů 

slouţících pro vzdělávání ve městech, rostoucí deficit mezi poptávkou a nabídkou 

zařízení sociálních sluţeb, nepříznivá věková a vzdělanostní struktura obyvatelstva na 

venkově, celkový pokles počtu obyvatel.  

Všechny zmíněné slabé stránky jsou přitom částečně ovlivnitelné intervencemi ROP. 

Hodnotitel tedy doporučuje kvantifikovat tyto problémy prostřednictvím indikátorů:  

o Počet obyvatel celkem 

o Délka silnic II. třídy  

o Délka silnic III. třídy  

o Měrné emise z mobilních zdrojů  

o Index vzdělanosti 

o Počet míst v zařízeních sociální péče 

(3) 

D 

Problémové oblasti spadající pod kompetence ROP nejsou indikátory kontextu 

pokryty proporcionálně. Cestovní ruch je zastoupen pěticí indikátorů, ekonomická 

úroveň regionu je zastoupena 12 indikátory z celkového počtu 21 indikátorů kontextu. 

Toto rozvrţení hodnotitel nepovaţuje za optimální z důvodu kladení důrazu Evropské 
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komise na úspornost a přehlednost indikátorové soustavy. Hodnotitel se domnívá, ţe 

soustava indikátorů kontextu je nepřehledná a proto navrhuje zváţení dalšího pouţití 

některých indikátorů, jejichţ vynechání by přispělo k větší přehlednosti 

a úspornosti celé soustavy kontextových indikátorů.  

 

Indikátory kontextu (dle OP z 5. 11. 2007) Doporučení 

Regionální HDP na obyvatele v PPS Ponechat 

Regionální HDP na obyvatele, ČR = 100 Vypustit 

Regionální HDP na obyvatele, EU 25 Ponechat 

Čistý disponibilní důchod na 1 obyvatele v b.c., 

ČR = 100 

Vypustit 

 

Zdůvodnění: Sledované indikátory Regionální HDP na obyvatele, EU 25 

a Regionální HDP na obyvatele v PPS nejlépe vystihují úroveň vyspělosti regionu 

a umoţňují dostatečné srovnání.  

(4) 

D 

 

Indikátory kontextu (dle OP z 5. 11. 2007) Doporučení 

Obecná míra nezaměstnanosti za NUTS 2 

celkem 

Ponechat 

Obecná míra nezaměstnanosti - ţeny Vypustit 

Obecná míra nezaměstnanosti - muţi Vypustit 

 

Zdůvodnění: Region NUTS 2 Jihovýchod má výrazné vnitroregionální disparity 

v míře nezaměstnanosti (dle SWOT), o čemţ dělení na muţe a ţeny nic nevypovídá. 

Regionální disparity v nezaměstnanosti by měly být zohledněny pod prioritními 

osami, a u těch aktivit, které budou přispívat ke sníţení obecné míry 

nezaměstnanosti. 

(5) 

D 

 

Indikátory kontextu (dle OP z 5. 11. 2007) Doporučení 

Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15-64 let Nahradit indikátorem Míra 

zaměstnanosti za NUTS 2 

celkem 

o Míra zaměstnanosti v primárním sektoru 

 

Pouţití indikátoru Míra 

zaměstnanosti za NUTS 2 

celkem 

o Míra zaměstnanosti v sekundárním sektoru 

 

Pouţití indikátoru Míra 

zaměstnanosti za NUTS 2 

celkem 
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o Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru 

o  

Pouţití indikátoru Míra 

zaměstnanosti za NUTS 2 

celkem 

 

Zdůvodnění: pouţití indikátoru Míra zaměstnanosti za NUTS 2 celkem poskytuje 

dostatek informací pro potřeby hodnocení zaměstnanosti a umoţňuje dostatečné 

srovnání v rámci České republiky, potaţmo i s regiony EU. 

(6) 

D 

 

Indikátory kontextu (dle OP z 5. 11. 2007) Doporučení 

Naděje doţití při narození Ponechat, případně nahradit 

indikátorem Index stáří  

Podíl obyvatel se vzděláním středním 

s maturitou 
Nahradit indikátorem Index 

vzdělanosti 

o Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním        Nahradit indikátorem Index 

vzdělanosti 

 

Zdůvodnění: sledování indexu vzdělanosti přímo vypovídá o kvalifikační struktuře 

obyvatelstva. Vzdělanostní a věková struktura obyvatelstva regionu by 

prostřednictvím těchto dvou agregátů (indexu vzdělanosti, indexu stáří) byla 

jednoduše srovnatelná s ostatními regiony NUTS 2 i hierarchicky vyššími územními 

celky (ČR, resp. Evropské unie). 

(7) 

D 

 

Indikátory kontextu (dle OP z 5. 11. 

2007) 

Doporučení 

Průměrná doba pobytu Ponechat  

Zahraniční turisté v regionu - počet osob Vypustit 

Zahraniční návštěvníci regionu – počet 

přenocování 

Vypustit 

o Návštěvníci v regionu – počet přenocování Vypustit 

o Turisté v regionu - počet osob Ponechat  

   

Zdůvodnění: sledování indikátorů Průměrná doba pobytu a Turisté v regionu – 

počet osob dostačujícím způsobem pokrývají pokrok v oblasti cestovního ruchu. 

Vynechání výše uvedených indikátorů přispěje k větší přehlednosti indikátorové 

soustavy.  

(8) 

D 

Pokud by tedy zadavatel reflektoval výše navrţené změny, došlo by k celkovému 

sníţení počtu kontextových indikátorů z 21 původních na 13 navrţených. Hodnotitel 

zkoumal mnoţství kontextových indikátorů u ostatních ROP, kde se tento počet 
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pohybuje mezi 7-15 indikátory. Došlo by tedy k celkovému zpřehlednění 

indikátorové soustavy a podchycení všech socioekonomicky důleţitých oblastí, které 

jsou povaţovány za problémové a aktivity ROP JV tedy směřují k jejich zmírnění či 

odstranění. 

Navrhovaná soustava kontextových indikátorů by pak měla následující podobu: 

(1) Regionální HDP na obyvatele v PPS 

(2) Regionální HDP na obyvatele, EU 25 

(3) Obecná míra nezaměstnanosti za NUTS 2 celkem  

(4) Míra zaměstnanosti za NUTS 2 celkem  

(5) Naděje doţití při narození 

(6) Index vzdělanosti 

(7) Průměrná doba pobytu 

(8) Turisté v regionu - počet osob 

(9) Počet obyvatel celkem 

(10) Délka silnic II. třídy  

(11) Délka silnic III.třídy 

(12) Měrné emise z mobilních zdrojů  

(13) Počet míst v zařízeních sociální péče 
 

(9) Zpracovatel doporučuje přidat sloupec obsahující hodnoty indikátorů za Českou 

republiku. Národní srovnání zvýší vypovídací schopnost a umoţní zachovat sledování 

některých indikátorů v absolutních hodnotách – tedy v podobě, v jaké jsou uvedeny 

v Národním číselníků indikátorů. 

 

 

4.1.2. Indikátory globálního cíle a horizontálních témat Programu 

 

(10) Soustava indikátorů globálního cíle a horizontálních témat programu přiměřeně 

pokrývá navrţené prioritní osy. Zvolené indikátory hodnotí pokrok 

v nejvýznamnějších oblastech intervencí. Mezi klíčové indikátory dopadu na úrovni 

programu zpracovatel ROP vhodně zařadil indikátor Regionální HDP na obyvatele 

v PPS. 

(11) 

D 

Hodnotitel upozorňuje na cílové hodnoty indikátoru globálního cíle – Regionální 

HDP na obyvatele v PPS. Chybí zde uvedení, ke kterému roku se cílová hodnota 

vztahuje. Pokud je cílová hodnota myšlena aţ k roku 2013 (coţ lze předpokládat ve 

vztahu k datování programového období), je cílová hodnota značně podhodnocena. 

Vývoj hodnot Regionálního HDP na obyvatele v PPS, dle ČSÚ, znázorňuje tabulka:  
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Regionální HDP na 

obyvatele v PPS 

2005 2006 2007 Cílová hodnota 

uvedená v ROP 

Kraj Vysočina 14 582 15 588 16 975 15 039 

Jihomoravský kraj 15 951 16 886 18 801 16 332 

Zdroj: ČSÚ 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, ţe jiţ v roce 2006 (tzn. ještě před datem zahájení 

realizace programu) byla hodnota Regionálního HDP na obyvatele v PPS v obou 

krajích vyšší neţli hodnota cílová. Ani po započtení dopadů současné hospodářské 

krize nelze očekávat výrazný pokles tohoto indikátoru. Předpokládaný vývoj 

směnného kurzu by taktéţ neměl ovlivnit lokální HDP natolik, aby klesl zpět k cílové 

hodnotě. V průběhu roku 2010 jiţ lze očekávat oţivení ekonomiky a HDP bude 

nadále růst. Z uvedeného vyplývá, ţe cílová hodnota Regionálního HDP na 

obyvatele v PPS v obou krajích byla významně podhodnocena. Zpracovatel s o 

ohledem na výše zmíněné skutečnosti doporučuje následující cílové hodnoty 

indikátoru Regionálního HDP na obyvatele v PPS: 

Kraj Vysočina: 20 999 

Kraj Jihomoravský: 22 541 

(12) 

D 

Indikátory horizontálního tématu pro udrţitelný rozvoj – Emise prekurzoru 

troposférického ozónu, Sníţení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních 

částic – jsou vzhledem k hodnocenému území málo vypovídající. Tyto indikátory jsou 

dle hodnocení SEA (Analýza SEA JV) vhodné pro hodnocení celého území ČR a jsou 

intervencemi ROP velmi málo ovlivnitelné. I přes poměrně dobře dostupná data ( viz 

Dostupnost dat pro monitorovací indikátory) hodnotitel navrhuje zváţení dalšího 

pouţití těchto indikátorů. 

(13) Další indikátory horizontálního tématu Udrţitelný rozvoj – Sníţení hlukové zátěţe 

obyvatelstva, Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované zeleně a Plocha 

revitalizovaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem – hodnotí přínos 

intervencí ROP z hlediska ochrany ţivotního prostředí a zvýšení kvality ţivota obyvatel 

obcí a měst.  

(14) Pro hodnocení horizontálního tématu Rovných příleţitostí je v ROP JV pouţit indikátor 

Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (z toho pro muţe/ţeny). ROP JV 

poměrně široce specifikuje aktivity, které budou při naplňování tohoto indikátoru 

podporovány (OP JV, str. 92). Z pohledu kvantifikace počtu nově vytvořených 

pracovních míst se hodnotitel domnívá, ţe cílová hodnota je výrazně podceněna. 

Detailní analýza k problematice horizontálních cílů je uvedena v kap. 4.4. 
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4.1.2.1. Hodnocení citlivosti kontextových indikátorů a indikátorů globálního cíle vůči 

případné intervenci  

 

 Cílem této části bylo zhodnocení, do jaké míry mohou realizované intervence ovlivnit 

hodnotu indikátorů (zejména kontextových a globálního cíle). Hodnotitel si kladl otázku, zda 

lze tvrdit, ţe případný pozitivní či negativní posun doloţený těmito indikátory byl způsoben 

programem, resp. zda mohou být indikátory ovlivněny dalšími externími vlivy. 

 

 (15) Hospodářská recese ovlivňuje nyní ekonomiky všech zemí a bude tedy nutné při 

vyhodnocení programu vzít její vliv v potaz. Zejména některé indikátory (např. 

Regionální HDP na obyvatele v PPS, Obecná míra nezaměstnanosti, indikátory 

monitorující zaměstnanost v jednotlivých hospodářských sektorech), mohou na 

konci programovacího období vykázat naprosto překvapivé závěry, tzn., ţe cílové 

hodnoty mohou být zcela odlišné, neţ jakých se předpokládalo dosáhnout v době, kdy 

byl program připravován.  

(16) Hodnocení citlivosti byly podrobeny následující indikátory:  

  

Indikátory kontextu  Míra ovlivnění externími vlivy 

Regionální HDP na obyvatele v PPS Indikátor významně ovlivňovaný 

externími vlivy nezávislými na míře 

strukturální pomoci. Typickým 

příkladem je současná globální 

hospodářská krize ovlivňující trendy 

HDP prakticky ve všech zemích.  

Druhým aspektem je vývoj parity kupní 

síly v závislosti na směnném kurzu, 

který je rovněţ nezávislý na strukturální 

pomoci.  

Regionální HDP na obyvatele, ČR = 

100 

Indikátor můţe odráţet a být zkreslován 

mírou citlivosti regionální ekonomiky 

na externí vlivy ovlivňující vývoj HDP.  

Regionální HDP na obyvatele, EU 

25 = 100 

Indikátor můţe odráţet a být zkreslován 

mírou citlivosti národní ekonomiky na 

externí vlivy ovlivňující vývoj 

evropského HDP.  

Druhým aspektem je vývoj parity kupní 

síly v závislosti na směnném kurzu, 

který je rovněţ nezávislý na strukturální 

pomoci. 

Čistý disponibilní důchod na 

1 obyvatele v b.c. , ČR = 100 

Indikátor nevykazuje citlivost na vnější 

vlivy s výjimkou reflexe reálné 

struktury ekonomických aktivit v daném 
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regionu, které mohou být příčinou 

enormního růstu nebo poklesu 

sektorových mezd.  

Obecná míra nezaměstnanosti za 

region NUTS 2 celkem, resp. 

muţi/ţeny 

Indikátor je významně závislý na 

celkovém vývoji ekonomiky v regionu 

i celé ČR. Významný nárůst 

nezaměstnanosti je způsoben např. 

důsledky globální hospodářské krize.  

Průměrná měsíční mzda v Kč Indikátor nevykazuje citlivost na vnější 

vlivy s výjimkou reflexe reálné 

struktury ekonomických aktivit v daném 

regionu, které mohou být příčinou 

enormního růstu nebo poklesu 

sektorových mezd. 

Míra zaměstnanosti ve věkové 

skupině 15-64 let 

Indikátor je významně závislý na 

celkovém vývoji ekonomiky v regionu 

i celé ČR. 

Míra zaměstnanosti v jednotlivých 

sektorech 

Indikátor je významně závislý na 

celkovém vývoji ekonomiky v regionu 

i celé ČR. Indikátor reflektuje reálnou 

strukturu ekonomických aktivit v daném 

regionu. 

Naděje na doţití při narození 

(muţi/ţeny) 

Z pohledu délky programovacího 

období indikátor nevykazuje citlivost 

vůči externím vlivům. 

Podíl obyvatel se vzděláním středním 

s maturitou/vysokoškolským 

Z pohledu délky programovacího 

období indikátor nevykazuje citlivost 

vůči externím vlivům. 

Průměrná doba pobytu Indikátor je závislý na celkovém vývoji 

ekonomiky a globálních trendů 

v turismu.  

Zahraniční turisté v regionu - počet 

osob 

Indikátor je závislý na celkovém vývoji 

světové ekonomiky a globálních trendů 

v turismu. 

Zahraniční návštěvníci regionu – 

počet přenocování 

Indikátor je závislý na celkovém vývoji 

světové ekonomiky a globálních trendů 

v turismu. 

o Návštěvníci v regionu – počet 

přenocování 

Indikátor je závislý na celkovém vývoji 

světové i domácí ekonomiky 

a globálních trendů v turismu. 

o Turisté v regionu - počet osob Indikátor je závislý na celkovém vývoji 

světové i domácí ekonomiky 
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a globálních trendů v turismu. 

Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva Indikátor významně ovlivnitelný 

strukturálními operacemi, zejména 

v kombinaci podpory ROP JV 

s podporou OP Ţivotní prostředí a OP 

Doprava. Hodnotitel neidentifikoval 

významné externí vlivy, vůči kterým je 

indikátor citlivý.  

Emise prekurzoru troposférického 

ozónu 

Indikátor významně ovlivnitelný 

strukturálními operacemi, zejména 

v kombinaci podpory ROP JV 

s podporou OP Ţivotní prostředí 

a vývojem environmentálních 

standardů.  

Sníţení emisí primárních částic 

a prekurzorů sekundárních částic 

Indikátor významně ovlivnitelný 

strukturálními operacemi, zejména 

v kombinaci podpory ROP JV 

s podporou OP Ţivotní prostředí 

a vývojem environmentálních 

standardů. 

Počet nově vytvořených pracovních 

míst 

Tento indikátor vykazuje specifické 

charakteristiky, zejména z pohledu 

problematičnosti ve vztahu k příjemcům 

podpory – důsledky globální 

hospodářské krize mohou negativně 

ovlivnit ekonomické podmínky 

příjemce podpory, který nebude 

schopen dostát závazku vytvoření 

určitého počtu nových pracovních míst 

(specifikováno v podmínkách pro 

přidělení podpory). Důsledkem pak je 

vrácení podpory pro nedodrţení 

závazného indikátoru. 

Ostatní indikátory svým charakterem nejsou významným způsobem citlivé na 

vnější impulsy.  
 

(17) Hodnotitel se taktéţ zamýšlel nad potenciálním rizikem naplňování indikátorů na 

úkor reflexe potřeb a moţností území. Hodnotitel proto analyzoval indikátorovou 

soustavu za účelem identifikace indikátorů, u kterých by mohlo dojít k vypisování 

výzev pouze z důvodu vyčerpání pomoci ze SF, aniţ by pomoc reflektovala potřeby 

a zájmy území. Vývoj území by měl být kontinuálně sledován a to by se mohlo 

odráţet na případných úpravách zaměření podpory, a tím potaţmo i monitorovacích 

indikátorů. 

Hodnotitel došel k závěru, ţe naplňování indikátorů není na úkor reflexe potřeb 

a moţností území. V současné době indikátory plně reflektují potřeby území a není 
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tedy potřeba zásadně měnit zaměření podpory, potaţmo monitorovací indikátory.  

4.1.3. Indikátory pro hodnocení prioritních os Programu 

 
(18) Indikátory globálního cíle programu jsou logicky provázány s indikátory pro měření 

cílů prioritních os. Struktura indikátorové soustavy odpovídá rozvrţení hlavních 

oblastí podpory. 

(19) Prioritní osy jsou přiměřeně a proporcionálně pokryty indikátory výstupu i výsledku, 

které poskytnou relevantní informace pro budoucí monitorovací zprávy. Kritérium 

„sensitivity“ indikátorů na oblasti intervence je naplněno dostatečným způsobem. 

 

4.1.3.1. Dopravní dostupnost  

Indikátory prioritní osy Dopravní dostupnost musí být koncipovány tak, aby pokryly 

specifické cíle této prioritní osy, kterými jsou:  

 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. 

 

(20) Indikátory prioritní osy Dopravní dostupnost příkladně reflektují Specifický cíl 1:  

Zkvalitnit dopravní dostupnost a dopravní obsluţnost území při respektování 

ochrany ţivotního prostředí. 

(21) Specifickým problémem je nejasné a nejednotné rozlišení mezi indikátory výstupu 

a výsledku. V rámci prioritní osy Dostupnost dopravy se jedná o indikátor Počet 

nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy. 

Hodnotitel se domnívá, ţe se jedná o indikátor výstupu, nikoliv výsledku, jak je 

v indikátorové soustavě ROP JV uvedeno. 

(22) Indikátory výstupu plně reflektují cíle prioritní osy: celkové zlepšení dopravní 

obsluţnosti regionu (Počet podpořených projektů zaměřených na rozvoj dopravy), 

zlepšení dopravního propojení uvnitř regionu (Délka nových a rekonstruovaných 

silnic II. a III. třídy). Pomocí indikátoru Počet upravených regionálních letišť lze 

sledovat změny, které přispějí k rozvoji letiště v Brně – Tuřanech. Toto letiště má 

předpoklady stát se důleţitým bodem, který přispěje k celkovému rozvoji regionu.   

(23) Potřeba udrţitelných forem dopravy je pokryta čtveřicí indikátorů, které reflektují 

rozvoj veřejné dopravy s ohledem na ţivotní prostředí (Počet nově pořízených 

ekologických vozidel ve veřejné dopravě, Počet nově pořízených vozidel kolejové 

a trakční dopravy ve veřejné dopravě) a zvyšování celkové bezpečnosti dopravy 
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(Délka nově vybudovaných cyklostezek s vyloučením motorové dopravy, Délka nově 

vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí). 

(24) Indikátory výsledku (Podíl rekonstruovaných silnic na celkové délce regionální 

silniční sítě II. a III. tříd, Počet obcí zapojených do IDS, Počet nových nebo 

zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné hromadné dopravy, Počet 

uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu) v rámci prioritní osy 

Dostupnost dopravy opět zdůrazňují a monitorují zkvalitnění propojenosti uvnitř 

regionu a udrţitelné formy dopravy (veřejná doprava, cesty a chodníky pro pěší 

a cyklisty).  

(25) 

D 

Hodnotitel nalezl nesrovnalost týkající se indikátoru Přírůstek počtu osob 

přepravených veřejnou hromadnou dopravou celkem. Tento indikátor je uveden 

v Programovém dokumentu jako indikátor výsledku, ale jiţ není zahrnut v agregační 

mapě ROP JV a není ani sledován. Hodnotitel tedy doporučuje urychlené zařazení do 

agregační mapy, aby bylo moţné tento indikátor sledovat a vyhodnotit (neboť 

indikátor uvedený v Programovém dokumentu byl schválen EK a jeho monitorování 

je tedy závazné). 

(26) 

D 

Jako indikátor dopadu je zde uveden indikátor Počet odbavených cestujících na 

regionálních letištích. Hodnotitel se domnívá, ţe tento indikátor nesplňuje poţadavky 

pro indikátor dopadu, který by měl obecně definovat širší dopad na region. Navrhuje 

proto pouţití tohoto indikátoru jako indikátoru výsledku, kde by se tak zohlednil 

význam letiště.  

Hodnotitel navrhuje jako indikátor dopadu v rámci prioritní osy Dopravní 

dostupnost Míru nehodovosti v regionu.  

(27) 

D 

Výsledky intervencí v oblasti dopravy by vhodně dokreslil indikátor Expozice 

obyvatelstva nadlimitním koncentracím PM10, který umoţňuje monitoring 

environmentálních aspektů intervencí programu. Hodnotitel tedy doporučuje jeho 

zahrnutí do indikátorové soustavy ROP JV.  

 

 

4.1.3.2. Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

  

Indikátory prioritní osy Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu musí být 

koncipovány tak, aby pokryly specifické cíle této prioritní osy, kterými jsou:  

 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.  

 

(28) Prioritní osa Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu je monitorována pomoci 

6 indikátorů výstupu a tří indikátorů výsledku. 

(29) Podpora v této prioritní ose je zaměřena na rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

a monitorována pomocí těchto indikátorů výstupu: Počet podpořených projektů na 
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rozvoj cestovního ruchu, Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek 

celkem, Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší. Dále je 

podporováno zkvalitňování sluţeb a vytvoření vlastních konkurenceschopných 

produktů a programů cestovního ruchu (Počet zrekonstruovaných památkových 

objektů, Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků, Počet 

vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch). Tyto 

podporované aktivity jsou pokryty zvolenými monitorovacími indikátory. 

(30) Pro monitorování výsledků jsou zvoleny tyto indikátory – Počet nově certifikovaných 

ubytovacích zařízení v cestovním ruchu, Počet nových a technicky zhodnocených 

objektů turistické infrastruktury, Počet vytvořených pracovních míst v rámci 

projektů na rozvoj cestovního ruchu. 

(31) V této prioritní ose jsou zohledněny rovné příleţitosti na trhu práce, kdy jsou do 

monitorování zahrnuty dva indikátory sledující Počet nově vytvořených pracovních 

míst pro muţe a Počet vytvořených pracovních míst pro ţeny.  

(32) Indikátory prioritní osy jsou logicky navázány na indikátory kontextu (Průměrná 

doba pobytu, Turisté v regionu – počet osob) sledující pokrok v oblasti cestovního 

ruchu. 

(33) ROP JV pouţívá k monitorování této prioritní osy ještě další indikátory, tzv. 

indikátory doplňkové, o kterých bude pojednáno níţe.  

 

 

4.1.3.3. Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel  

 

Indikátory prioritní osy Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel musí být 

koncipovány tak, aby pokryly specifické cíle této prioritní osy, kterými jsou:  

 Rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních center jako akcelerátorů růstu a rozvoje 

regionu.  

 Posilování úlohy regionálních středisek jako dalších významných rozvojových center 

regionu.  

 Udrţitelný rozvoj a stabilizace sídel ve venkovském prostoru a zvýšení jejich atraktivity 

pro ţivot. 

 Zvyšování kvality ţivota obyvatel regionu. 

 

(34) Jedním ze specifických cílů je rozvoj socioekonomických funkcí urbanizačních 

center, pro který byla zvolena dvojice indikátorů výstupu Počet podpořených 

projektů zvyšujících atraktivitu center z toho Brno / Jihlava. Hodnotitel se domnívá, 

ţe toto rozdělení je pro další monitorování velmi vhodné, neboť zohledňuje odlišné 

potřeby obou měst – urbanizačních center v rámci regionu NUTS 2 JV.     

(35) Další dva indikátory výstupu – Počet podpořených projektů zvyšujících atraktivitu 

vybraných měst celkem, Počet podpořených projektů zvyšujících atraktivitu 

venkovských sídel celkem – jsou dalšími indikátory, které zohledňují odlišné potřeby 
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a tedy projekty lišící se tím, zda jsou určeny pro město či venkovské oblasti. 

(36) Indikátory výsledku pokrývají hlavní aktivity, které povedou k dosaţení specifických 

cílů. Jedná se o indikátory reflektující plochy regenerovaného a revitalizovaného 

území a objektů slouţících sociálním sluţbám, sluţbám volnočasové povahy, 

vzdělávání a zdravotní péči. ROP JV zvlášť monitoruje tyto indikátory pro město 

a pro venkovské oblasti, coţ zohledňuje odlišné potřeby měst a venkova.   

(37) 

D 

Indikátory hodnotící dopady prioritní osy jsou pokryty dvojící indikátorů Počet nově 

vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst a Počet 

nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj 

venkovských oblastí. Hodnotitel se domnívá, ţe by bylo vhodné pro vnitřní potřeby 

ROP JV sledovat tyto dva indikátory i s ohledem na rovné příleţitosti, tzn. sledování 

Počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj 

měst/venkovských oblastí pro muţe/ţeny.  

(38) Hodnotitel se domnívá, ţe indikátor dopadu Počet obyvatel nově pokrytých 

širokopásmovým přístupem k internetu je spíše indikátorem výsledku.  

(39) V rámci této prioritní osy jsou do indikátorové soustavy zahrnuty i dva indikátory 

horizontálního tématu udrţitelného rozvoje – Plocha nově zaloţené nebo 

rekonstruované veřejné zeleně, Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields) celkem. Pouţití těchto dvou indikátorů umoţňuje 

sledovat pokrok pro celkové zkvalitnění podmínek pro ţivot obyvatel ve městech 

(zejména plocha veřejné zeleně) nebo na venkově (brownfields – nevyuţívaná 

zemědělská druţstva, JZD).  

 

 

4.1.3.4. Technická pomoc 

 

Indikátory prioritní osy Technická pomoc musí být koncipovány tak, aby pokryly 

specifické cíle této prioritní osy, kterými jsou:  

 Zajišťovat odpovědnou a účinnou správu a implementaci ROP a zajišťovat efektivní 

a účinnou technickou pomoc pro všechny relevantní aktéry procesu implementace ROP. 

 Zvyšovat absorpční kapacitu v regionu a zajišťovat úspěšné čerpání prostředků ze SF EU. 

 

(40) Indikátory prioritní osy Technická pomoc umoţňují monitorování efektivního řízení 

a vyuţívání pomoci z ROP JV. Indikátory poskytují informace o financování nákladů 
spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním 

informací na úrovni celého ROP JV.  

(41) Prioritní osa je pokryta čtyřmi indikátory výstupu a čtyřmi indikátory výsledku.  

(42) Pro monitorování správné implementace ROP JV jsou do indikátorové soustavy 

zahrnuty tyto indikátory výstupu Realizace evaluačních studií a zpráv, Počet 

vytvořených metodických a technicko - informačních materiálů. Zvyšování 

absorpční kapacity regionu je monitorováno Počtem uskutečněných školení, 

seminářů, workshopů, konferencí a Počtem uskutečněných školení, seminářů, 
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workshopů a konferencí s mezinárodní účastí.  

(43) Indikátory výsledku příkladně reflektují specifické cíle prioritní osy. Účinná správa 

a implementace ROP JV je pokryta dvojicí indikátorů: Počet účastí na zahraničních 

akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací, Počet 

uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků. Zvyšování absorpční 

kapacity je hodnoceno pomocí naplňování dalších dvou indikátorů výsledku: Počet 

osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční 

kapacity, Počet proškolených osob.  

 

 

4.1.3.5. Shrnutí 

 

(44) Specifickým problémem českých ROPů je nejasné a nejednotné rozlišení mezi 

indikátory výstupu a výsledku na jedné straně a indikátory výsledku a dopadu na 

straně druhé. Definice jednotlivých typů indikátorů pouţitých v programu vychází 

z relevantních metodických materiálů EK (Indicator for monitoring and evaluation;  

The Guide), ale konkrétní výběr relevantních indikátorů je mnohdy diskutabilní. 
Příkladem jsou následující indikátory:  

o Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné 

hromadné dopravy – určen jako výsledek, ale spíše se jedná se o výstup 

o Počet obyvatel nově pokrytých širokopásmovým přístupem k internetu - 

odpovídá indikátoru výsledku, nikoliv dopadu  

o Počet odbavených cestujících na regionálních letištích -  jedná se o výsledek, 

nikoliv dopad. 

(45) Výběr a logická provázanost indikátorů výstupu, výsledku a dopadu odpovídá 

limitům v dostupnosti dat a kvantifikovatelnosti socioekonomických jevů. 

Zpracovatel pouţil nejlepší moţné indikátory, které měl v době zpracování 

Programového dokumentu k dispozici. S ohledem na dokončení optimalizace NČI, 

které bylo provedeno v nedávné době, by bylo vhodné aktualizovat indikátorovou 

soustavu ROP JV.   

 

4.1.4. Indikátory na úrovni oblastí podpory  

 

(46) Prováděcí dokument ROP JV blíţe specifikuje podporované aktivity v rámci 

jednotlivých prioritních os. Indikátory uvedené v tomto dokumentu jsou totoţné 

s indikátory Operačního programu JV. Hodnotitel se domnívá, ţe Prováděcí 

dokument by měl obsahovat kompletní indikátorovou soustavu, včetně doplňkových 

indikátorů. Z tohoto pohledu povaţujeme indikátory uvedené v Prováděcím 

dokumentu za nedostatečné, neboť pouze kopírují indikátory uvedené jiţ v ROP JV.  

(47) Zvolené doplňkové indikátory uvedené v Agregační mapě pokrývají aktivity, které 

nebylo moţné pokrýt indikátory v rámci Programového dokumentu. Pro prioritní osu 

Dostupnost dopravy se jedná o tyto indikátory: Počet nově vybudovaných 
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a technicky zhodnocených parkovišť, Počet modernizovaných a rekonstruovaných 

dopravních prostředků ve VHD (mimo dráţních vozidel), Počet modernizovaných 

dráţních vozidel, Délka nově vybudovaných stezek s vyloučením motorové dopravy, 

Délka technicky zhodnocených stezek s vyloučením motorové doprav,. Počet nově 

instalovaných informačních a odbavovacích systémů, Počet nově instalovaných 

zařízení dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy).  

Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou dopravu, 

Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro nevidomé 
pokrývají specifický cíl usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace.  

(48) 

D 

Aktivita, která dosud není pokryta v rámci prioritní osy Dostupnost dopravy, je 

aktivita na podporu výstavby návazných systémů Park and Ride (parkoviště pro 

osobní vozy s moţností přestupu na VHD), Bike and Ride (prostor pro bezpečné 

uschování kola s moţností přestupu na VHD), Kiss and Ride (krátkodobé parkovací 

místo slouţící k naloţení a vyloţení osob a materiálu při přestupu na VHD) apod. 

Navrhujeme tedy zavedení indikátoru Počet nových či modernizovaných parkovišť 

typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z IAD na VHD. 

(49) 

D 

Soubor indikátorů v rámci prioritní osy Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

pokrývá bezezbytku aktivity definované v rámci Prováděcího dokumentu ROP JV. 

Jedná se o : Počet nově vybudovaných či technicky zhodnocených doplňkových 

zařízení pro cyklotrasy (odpočívadla, úschovny kol, atd.), Počet nových a technicky 

zhodnocených hotelů, Počet nových a technicky zhodnocených penzionů, Počet 

nových a technicky zhodnocených turistických informačních center, Počet nových 

a technicky zhodnocených lázeňských center, Délka nových a technicky 

zhodnocených přístupových komunikací k turisticky vyuţitelným objektům 

a památkám, Počet doplňkových zařízení pro cyklostezky (cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, odpočívadla, apod.), Počet podpořených kulturních akcí, Počet 

nových přístupových míst k internetu pro turisty, Počet účastí na veletrzích 

a workshopech cestovního ruchu, Počet vytvořených www stránek.  

Specifický cíl zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky není pokryt 

indikátory. Po zhodnocení moţností kvantifikace cíle zpracovatel došel k závěru, ţe 

specifický cíl zvýšení podílu ekologicky šetrných forem turistiky není moţné pokrýt 

indikátorem. Tento specifický cíl je velice široce pojat (Co je ekologická forma 

turistiky? Bude se účastník této formy cestovního ruchu chovat ekologicky?) 

Doporučujeme tedy vyhodnocení cíle prostřednictvím evaluační studie.  

(50) Indikátory prioritní osy Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel příkladně 

reflektují všechny podporované aktivity. Aktivity, jeţ nebylo moţné zahrnout do 

Programového dokumentu, jsou specifikovány v Prováděcím dokumentu a jsou k nim 

přiřazeny odpovídající indikátory - Délka nových a rekonstruovaných místních 

komunikací celkem, Počet nových parkovacích domů, Počet nových 

a rekonstruovaných parkovišť, Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních 

poskytovatelů pro vstup na místní telekomunikační trh, Počet projektů zaměřených 

na ICT vybavenost RIC, Počet projektů zaměřených na regionální hostingové 

a peeringové sluţby.  
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Odpovědi na stanovené evaluační otázky 

 

1) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat plnění globálních 

a specifických cílů ROP JV a cíle jednotlivých prioritních os a oblastí podpor? 

Indikátory jsou nastaveny tak, aby na jejich základě bylo moţné posuzovat plnění 

globálního a specifických cílů ROP JV jednotlivých prioritních os a oblastí podpor.  

2) Zahrnuje soustava indikátorů vhodné indikátory ke sledování nejdůleţitějších aktivit 

v rámci jednotlivých oblastí podpor? 

Pro kaţdou oblast podpory jsou navrţeny indikátory, které monitorují nejdůleţitější 

aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpor.  

3) Jsou prioritní osy a oblasti přiměřeně a rovnováţně pokryty indikátory? 

Kaţdá prioritní osa je přiměřeně k oblastem podpory pokryta indikátory výstupu 

a výsledku. V kaţdé prioritní ose jsou přiřazeny vhodné indikátory monitorující pokrok 

v tzv. horizontálních tématech – udrţitelného rozvoje a rovných příleţitostí.  

4) Reflektuje výběr indikátorů kontextu dostatečně strukturu, hlavní závěry a nejvýznamnější 

socioekonomické problémy regionu identifikované v socioekonomické analýze a analýze 

SWOT? 

Co se týče indikátorů kontextu, nerespektují hlavní závěry SWOT analýzy, zejména 

v oblasti dopravní infrastruktury. Bylo by vhodné zpřehlednit a zpřesnit soustavu 

kontextových indikátorů a doplnit je o hodnoty pro Českou republiku, aby bylo moţné 

rychlé srovnání.  

5) Bude tato soustava indikátorů poskytovat relevantní informace pro vypracování 

monitorovacích zpráv? 

Tato soustava indikátorů poskytne dostatečně velké mnoţství informací pro vypracování 

monitorovacích zpráv. Kritérium citlivosti indikátorů na oblasti intervencí je naplněno 

dostatečným způsobem.   

6) Existuje logická spojitost a návaznost mezi indikátory na různých úrovních indikátorové 

soustavy? 

Indikátory jsou logicky provázány v celek, který poskytuje dostatek informací 

o naplňování specifických cílů Programu.  

7) Jsou indikátory kontextu, globálního a specifických cílů Programu a prioritních os 

dostatečně propojeny, kompatibilní a agregovatelné na vyšších úrovních? 

Indikátory kontextu, globálního cíle, horizontálních témat i indikátory prioritních os jsou 

dostatečně propojeny, kompatibilní a agregovatelné do vyšších úrovní. Jako příklad lze 

uvést indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst celkem, který se rozpadá na 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            50 

 

 

počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe a počet nově vytvořených pracovních 

míst pro ţeny.  

8) Navazují na sebe indikátory v rámci jednotlivých skupin (indikátory výstupu, výsledku 

a dopadu)? Doplňují a zpřesňují se při charakteristice socioekonomických jevů, anebo 

dochází k vzájemným překryvům? 

Indikátory se vzájemně doplňují a pokrývají tak všechny aktivity v rámci prioritních os 

Programu.  
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4.2. ANALÝZA INDIKÁTORŮ, JEJICH DEFINIC, LOGIKY, SROZUMITELNOSTI, 

VYPOVÍDACÍ SCHOPNOSTI A PŘESNOSTI 

 

Cílem této kapitoly je zhodnocení naplňování cílových hodnot a jejich nastavení a 

jednoznačnost, přesnost a srozumitelnost vymezení jednotlivých indikátorů. Obsahem analýzy 

tedy bude: 

 míra naplňování cílových hodnot ve vztahu k čerpané finanční alokaci 

 kontrola základních identifikačních charakteristik indikátorů 

 hodnocení indikátorů z hlediska jednoznačnosti vypovídací schopnosti 

a srozumitelnosti pro uţivatele (validity) a z hlediska nastavení cílových hodnot, 

kterých by mělo být dosaţeno (normativity). 

 

Analýza provedená v rámci této kapitoly dává odpověď na níţe uvedené evaluační 

otázky. 

 

Evaluační otázky: 

1) Jsou jednotlivé indikátory definovány jednoznačně a srozumitelně pro ţadatele?  

2) Jsou ke kaţdému indikátoru přiřazeny základní identifikační charakteristiky – přesný 

název, jednotka, způsob měření, zdroje informací a periodicita sběru, výchozí a cílová 

hodnota? (viz Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci, 2006)  

3) Neobsahují definice indikátorů metodické chyby a nepřesnosti?  

4) Jsou cílové hodnoty indikátorů realisticky nastaveny vzhledem k alokaci finančních 

prostředků a absorpční kapacitě regionu? 

 

(51) Z dodaných podkladů je patrné, ţe ÚRR NUTS 2 Jihovýchod věnuje potřebnou 

pozornost průběţnému monitorování dosahovaných hodnot monitorovacích indikátorů, 

a to i ve vztahu k čerpané finanční alokaci. Díky tomu je zabezpečeno včasné odhalení 

základních nesrovnalostí v uváděných hodnotách indikátorů a pravidelná kontrola 

úrovně naplňování jednotlivých indikátorů.   

(52) 

D 

Definice dostupné ţadatelům při vyplňování projektové ţádosti v aplikaci Benefit jsou 

ve většině případů příliš stručné. I dotazníkové šetření provedené mezi ţadateli 

prokázalo, ţe ţadatelé často řeší při výběru a kvantifikaci indikátorů otázky, na které 

jim definice nedají odpověď. Zpracovatel proto doporučuje vydat pro ţadatele 

souhrnný metodický pokyn, který by uváděl pro všechny indikátory obsaţené 

v systému BENEFIT7 nejen stručné verze definic, ale v případě potřeby i podrobnější 

výklad některých termínů a způsobu kvantifikace indikátoru. 

Dále zpracovatel doporučuje pečlivě monitorovat reakce a dotazy ţadatelů 

k problematice indikátorů a reflektovat případné nejasnosti pravidelnou úpravou popisy 

indikátorů, popř. vydáváním metodických popisů nebo seznamu často pokládaných 

otázek (tzv. FAQ). 
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(53) Zpracovatel upozorňuje na problematičnost vyplňování výchozích a cílových hodnot 

ţadateli. Zatímco v některých případech je nutno brát jako klíčovou hodnotu rozdíl 

cílové hodnoty a výchozí hodnoty, v jiných vystihuje správně hodnotu indikátoru cílová 

hodnota. Prvním případem jsou typicky indikátory počtu vytvořených pracovních míst, 

kde v řadě případů ţadatelé jako výchozí hodnotu vyplní současný počet zaměstnanců 

a jako cílovou počet zaměstnanců po předpokládaném navýšení. Počet nově 

vytvořených pracovních míst proto vyjadřuje rozdíl cílové a výchozí hodnoty. Druhým 

případem jsou indikátory sledující nové a technicky zhodnocené objekty, kde ţadatelé 

často jako výchozí hodnotu uvedou počet objektů, které jiţ existují a budou technicky 

zhodnoceny, a rozdíl cílové a výchozí hodnoty pak vyjadřuje pouze počet nových 

objektů.    

(54) Zpracovatel dále upozorňuje na riziko pouţívání zkrácených názvů indikátorů 

v případě, ţe je zkrácení názvu dosaţeno vypuštěním slov z názvu (např. „Počet nových 

a technicky zhodnocených hotelů“ zkrácen na „Počet hotelů“). V těchto případech se 

ztrácí z názvu indikátoru podstatná informace. Zkrácení by mělo být spíše prováděno 

zkracováním jednotlivých slov v názvu. Pokud tohoto nelze za zachování 

srozumitelnosti dosáhnout, měly by být zkrácené názvy pouţívány v co nejmenší míře 

pouze v okruhu osob, které jsou s pouţívanými indikátory velmi dobře seznámeny.  

 

 

PRIORITNÍ OSA 1 – DOSTUPNOST DOPRAVY 

 

1.1 Oblast podpory Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

8 255 688 480,60 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: 17. 9. 2007 

3. 7. 2008 

5. 8. 2008 

Počet schválených projektů: 31 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 1 955 491 584,82 Kč = 23,7 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy Míra naplnění 

610 109 Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních 

obchvatů měst a obcí 

7,3 / 12,0 

60,8 % 
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km Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů 

měst a obcí v km 

610 100 Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem 97,54 / 270,00 

36,1 % km Délka nových, zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně 

upravených dopravních komunikací II.a III. třídy v km celkem 

610 300 Počet odbavených cestujících na regionálních letištích 0 / 450 000 

0 % počet Počet odbavených cestujících na regionálních letištích 

511 100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 

31 / 38 

81,6 % 

počet Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj 

dopravy 

610 301 Počet upravených regionálních letišť 0 / 1 

0 % počet Počet nově upravených regionálních letišť 

- Počet dalších nově zbudovaných nebo technicky zhodnocených 

dopravních staveb 

4 / - 

- 

počet Počet dalších dopravních staveb nově zbudovaných nebo technicky 

zhodnocených v rámci projektů v programu ROP JV (např. lávka, 

zastávka, přechod, podchod, nadchod, chodník atd.) 

- Počet postavených nebo technicky zhodnocených mostů 37 / - 

- počet Počet mostů postavených nebo technicky zhodnocených v rámci projektů 

ROP JV 

- Počet zbudovaných nebo technicky zhodnocených obchvatů 4 / - 

- počet Počet obchvatů zbudovaných nebo technicky zhodnocených v rámci 

projektů v programu ROP JV 

- Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených okruţních 

křiţovatek 

6 / - 

- 

počet Počet okruţních křiţovatek vybudovaných nebo technicky zhodnocených 

v rámci projektů ROP JV 

- Počet vybudovaných nebo technicky zhodnocených 

protihlukových zdí a bariér 

5 / - 

- 

počet Počet protihlukových zdí a bariér vybudovaných nebo technicky 

zhodnocených v rámci projektů v programu ROP JV 

- Počet zklidněných průtahů 13 / - 

- počet Počet zklidněných průtahů postavených nebo upravených v rámci 

projektů ROP JV 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

Indikátory sbírané ze statistických zdrojů nebo evaluace 

610 108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové 

regionální síti silnic 

1,15 / 3,00 

38,3 % 

% Podíl nově vybudovaných, zrekonstruovaných, modernizovaných nebo 

stavebně upravených dopravních komunikací na celkové délce regionální 

silniční sítě II.a III. třídy v % 

653 107 Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva  - 

- % Podíl obyvatel ţijících v oblasti s překročenými limity hluku podle 

hlukových map v % 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 
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Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(55) V oblasti podpory 1.1 jsou téměř všechny indikátory doposud schválenými projekty 

naplňovány v poměru k nasmlouvané finanční alokaci nadprůměrně. Výjimkou jsou 

indikátory měřící výstup a dopad projektu zaměřeného na regionální letiště Brno 

Tuřany, který nebyl ještě zahrnut v projektech dostupných pro evaluaci.   

(56) 

D 

V nejvyšší míře je naplňován indikátor Počet podpořených projektů na rozvoj 

dopravy (dopravní dostupnost) – 511 100, jehoţ plnění převyšuje nasmlouvanou 

finanční alokaci téměř čtyřnásobně. Cílová hodnota tohoto indikátoru se ve vztahu 

k dostupné finanční alokaci jeví podhodnocena. Při dané alokaci a cílovému počtu 

podpořených projektů vychází průměrná výše podpory na projekt přibliţně 217 mil. 

Kč, přičemţ průměrná výše podpory na dosud schválené projekty je přibliţně 63 mil. 

Kč. Zpracovatel proto doporučuje přehodnotit cílovou hodnotu tohoto indikátoru 

a stanovit ji na 90 projektů, coţ více odpovídá skutečnému čerpání v rámci oblasti 

podpory, zároveň však ponechává dostatečnou rezervu v případě výskytu problémů 

při její realizaci.  

(57) Cílová hodnota indikátoru Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové 

regionální síti silnic – 610 108 odpovídá při celkové délce silnic II. a III. třídy 

8 489 km (ŘSD ČR, 2008) cílové hodnotě indikátoru Délka nových 

a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem – 610 109. Díky nadprůměrnému 

naplňování indikátoru 610 109 je tedy zajištěno i dosahování cílové hodnoty 

indikátoru 610 108.  

(58) Hodnoty indikátoru Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva – 653 107 nelze před 

provedením evaluace na základě hlukových map určit. Prostřednictvím indikátoru 

Počet protihlukových zdí, který z 31 sledovaných projektů naplňují pouze 2 projekty, 

lze však soudit, ţe aktivity na sníţení hlukové zátěţe nejsou dosud projekty realizovány 

v takové míře, aby přispěly k významnějšímu sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva. 

Sníţení hlukové zátěţe by mohly přinést i projekty zaměřující se na zklidnění silničních 

průtahů za předpokladu, ţe je sníţení hlukové zátěţe cílem projektu.   

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (59) 

D 

Centrální indikátory v rámci oblasti podpory 1.1 jsou jasně vymezené a je zajištěna 

jednoznačnost jejich sledování a výkladu. Z dostupných hodnot indikátorů udávaných 

ţadateli nevyplývají ţádné problémy v porozumění těmto indikátorům. Zpracovatel 

pouze doporučuje specifikovat u indikátoru Počet odbavených cestujících na 

regionálních letištích – 610 300 kdy a za jaké období má být hodnota sledována, 

přičemţ doporučuje indikátor sledovat za jeden rok v roce po dokončení realizace 

projektu. 
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(60) 

D 

U indikátoru Počet zklidněných průtahů by mělo být specifikováno, co je 

povaţováno za zklidnění průtahu. Indikátor je uváděn poměrně velkým mnoţstvím 

projektů a je moţné, ţe někteří ţadatelé tento indikátor uvádějí, aniţ by skutečně 

realizovali aktivity vedoucí ke zklidnění průtahů. Zpracovatel proto doporučuje 

doplnit definici nebo metodický popis indikátoru o: „Zklidňováním dopravy se 

rozumí soubor opatření slouţících ke zvýšení bezpečnosti zejména chodců a cyklistů 

na úkor rychlosti automobilové dopravy. K opatřením na zklidnění průtahů měst 

a obcí patří zúţení komunikace, výsadba zeleně pro oddělení silniční komunikace od 

komunikací pro pěší, budování a rozšiřování komunikací pro pěší a cyklisty, 

budování ostrůvků a dělících pásů, budování parkovacích míst, budování bezpečných 

přechodů pro chodce.“  

Dále zpracovatel povaţuje za nerelevantní výraz „postavených“ v definici tohoto 

indikátoru. Zklidněn můţe být z logiky věci pouze existující průtah, nelze tedy 

postavit zklidněný průtah. Zpracovatel proto doporučuje upravit tuto část definice na 

„Počet průtahů zklidněných v rámci projektů ROP JV“. 
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1.2 Oblast podpory Rozvoj dopravní obsluţnosti a veřejné dopravy 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

1 074 726 064,68 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

5. 5. 2008 

Počet schválených projektů: 8 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 149 085 832,55 Kč = 13,9 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy Míra naplnění 

610 241 Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 0 / 15 

0 % počet Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě 

(tramvaje, vlaky, trolejbusy a autobusy). Ekologické vozidlo je vozidlo 

splňující vyšší neţ zákonem stanovené emisní normy (EURO 5 nebo 

pohon na alternativní paliva). 

- Počet nově instalovaných informačních a odbavovacích 

systémů 

1 / 16 

6,3 % 

počet Počet nově instalovaných informačních a odbavovacích systémů pro 

cestující 

610 249 Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů 

ve veřejné dopravě 

7 / 20 

35,0 % 

počet Počet nových nebo zrekonstruovaných přestupních terminálů veřejné 

hromadné dopravy 

- Počet nově instalovaných zařízení dopravní telematiky 

(naváděcí, informační a dispečerské systémy) 

2 / 40 

5,0 % 

počet Počet nově instalovaných zařízení dopravní telematiky pro řízení 

dopravních a přepravních procesů (naváděcí, informační a dispečerské 

systémy) 

610 211 Počet obcí zapojených do IDS 0 / 393 

0 % počet Počet obcí zapojených do IDS 

511 100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 

8 / 15 

53,3 % 

počet Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj 

dopravy. 

- Počet modernizovaných a rekonstruovaných dopravních 

prostředků ve VHD (mimo dráţních vozidel) 

0 / - 

- 

počet Počet modernizovaných a rekonstruovaných dopravních prostředků ve 

veřejné hromadné dopravě (mimo dráţních vozidel). Rozumí se 

modernizace a rekonstrukce s významným ekologickým dopadem 

(vedoucí k významnému sníţení emisí dopravního prostředku a splnění 
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norem EURO 5, popř. EURO 6). 

- Počet parkovišť 4 / - 

- počet - 
Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

Indikátory sbírané ze statistických zdrojů nebo evaluace 

610 108 Podíl nově zrekonstruovaných a nových silnic na celkové 

regionální síti silnic 

1,15 / 3,00 

38,3 % 

% Podíl nově vybudovaných, zrekonstruovaných, modernizovaných nebo 

stavebně upravených dopravních komunikací na celkové délce regionální 

silniční sítě II.a III. třídy v % 

653 107 Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva  - 

- % Podíl obyvatel ţijících v oblasti s překročenými limity hluku podle 

hlukových map v % 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(61) Z dosavadního naplňování indikátorů oblasti podpory 1.2 vyplývá silná koncentrace 

na výstavbu a technické zhodnocení přestupních terminálů. Indikátor vázaný na tuto 

aktivitu je tak (s výjimkou počtu podpořených projektů) jediným indikátorem, který je 

zatím naplňován rychleji, neţ jak je čerpána finanční alokace. 

(62) 

D 

Stejně jako u oblasti podpory 1.1 je zde velmi podhodnocen cílový počet podpořených 

projektů. Při dané alokaci a cílovému počtu podpořených projektů vychází průměrná 

výše podpory na projekt přibliţně 72 mil. Kč, přičemţ průměrná výše podpory na 

dosud schválené projekty je přibliţně 19 mil. Kč. Zpracovatel proto doporučuje 

přehodnotit cílovou hodnotu tohoto indikátoru a stanovit ji na 30 projektů, coţ více 

odpovídá skutečnému čerpání v rámci oblasti podpory, zároveň však ponechává 

dostatečnou rezervu v případě výskytu problémů při její realizaci. Zároveň je tato 

cílová hodnota stanovena s ohledem na předpokládaný projekt města Brna Dopravní 

telematika 2010-2013, který svým očekávaným rozsahem vyčerpá cca 15 % finanční 

alokace oblasti podpory 1.2. 

(63) 

D 

Indikátor Počet obcí zapojených do IDS – 610 211 doposud nebyl ţádným projektem 

naplňován. Je však vázán na plošné rozšiřování Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje (IDS JMK), který by měl postupně pokrýt celý kraj, a zřejmě 

i vytvoření integrovaného dopravního systému kraje Vysočina. Rozšiřování nebo 

vybudování integrovaného dopravního systému je podmíněno existencí dopravní 

infrastruktury (přestupní uzly, nádraţí) a vozidel, jimiţ budou nové linky pokryty. 

V oblasti podpory 1.2 existuje řada projektů (např. Přestupní uzel Bučovice, 

Autobusové nádraţí Miroslav, Přestupní uzel Nesovice, aj.), které na rozšiřování IDS 

JMK navazují a vytvářejí pro něj podmínky (infrastrukturu), přímo ho však nerozšiřují 

a tento indikátor tak nenaplňují. Pokud tedy zadavatel neočekává projekt přímo řešící 
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rozšíření IDS JMK nebo vybudování IDS kraje Vysočina, doporučuje zpracovatel 

odebrat tento indikátor ze systému Benefit a sledovat ho s roční periodicitou pomocí 

údajů poskytnutých koordinátorem integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje KORDIS JMK, spol. s r. o., popř. krajem Vysočina..  

(64) Indikátor Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě  - 610 241 

nebyl dosud ţádným projektem také naplňován proto, ţe ani jedna z dosud vyhlášených 

výzev se na aktivitu nákupu vozidel VHD nezaměřovala. Dle Plánu výzev ROP JV na 

rok 2009 byla výzva zaměřená přímo na ekologické autobusy vyhlášena 29. 6. a tento 

indikátor by tedy měl do budoucna být naplněn.  

(65) 

D 

Podprůměrné naplňování je doposud evidováno u indikátorů Počet nově instalovaných 

informačních a odbavovacích systémů a Počet nově instalovaných zařízení dopravní 

telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy). Z dodaných podkladů však 

vyplývá, ţe tyto indikátory začaly být pouţívány aţ ve druhé výzvě v oblasti podpory 

1.2. Je však pravděpodobné, ţe indikátory jsou reálně naplňovány i některými 

projekty první výzvy. Vzhledem k poměrně vysoké cílové hodnotě indikátorů 

doporučuje zpracovatel za účelem eliminace rizika nenaplnění indikátorů doplnit 

hodnoty indikátorů i za projekty první výzvy. 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (66) 

D 

Z podnětů zadavatele vyplývá nejasnost vymezení přestupního terminálu, zejména ve 

vztahu k jejich odlišení od zastávek ve veřejné dopravě. Přestupní terminály bývají 

zpravidla vymezeny, narozdíl od zastávek, přestupem mezi alespoň dvěma typy 

veřejné dopravy (např. autobus x autobus MHD). Zpracovatel proto doporučuje 

doplnit pro ţadatele popis indikátoru: „Přestupním terminálem se rozumí místo 

přestupu mezi alespoň dvěma dopravními systémy veřejné hromadné dopravy 

(autobus x autobus MHD x dráţní vozidla MHD x vlak), kdy musí být zajištěna 

časová návaznost a snadný přestup mezi jednotlivými druhy dopravy (včetně 

individuální).“ 

(67) 

D 

Z vymezení indikátorů Počet nově instalovaných zařízení dopravní telematiky 

(naváděcí, informační a dispečerské systémy) a Počet nově instalovaných 

informačních a odbavovacích systémů není jasné odlišení mezi těmito indikátory. 

Informační a odbavovací systémy pro cestující jsou také zahrnovány mezi dopravní 

telematické systémy. Dopravní telematika (neboli inteligentní dopravní systémy 

a sluţby - ITS) je širokou oblastí, která integruje informační a telekomunikační 

technologie s dopravním inţenýrstvím tak, aby se pro stávající dopravní 

infrastrukturu zajistily moderní systémy řízení dopravních a přepravních procesů 

(zvýšily se přepravní výkony a efektivita dopravy, stoupla bezpečnost dopravy, zvýšil 

se komfort přepravy, atd.) (viz Sdruţení pro dopravní telematiku). Dopravní 

telematické systémy zahrnují sluţby pro cestující a řidiče, správce infrastruktury, 

provozovatele dopravy, veřejnou správu, bezpečnostní a záchranný systém i finanční 

a kontrolní instituce a mohou být vyuţívány nejen ve veřejné dopravě, ale 
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i v individuální či nákladní dopravě. 

Zpracovatel proto doporučuje ujasnit, zda indikátor Počet nově instalovaných zařízení 

dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy) pokrývá 

i informační a odbavovací systémy pro cestující sledované indikátorem Počet nově 

instalovaných informačních a odbavovacích systémů nebo jsou z tohoto indikátoru 

vyjmuty. Dále by mělo být stanoveno, zda jsou v rámci oblasti podpory 1.2 

podporovány a sledovány výhradně systémy dopravní telematiky vyuţívané ve 

veřejné dopravě nebo mohou být podpořeny i systémy vyuţívané v silniční 

individuální dopravě (např. informace o dopravních cestách; dopravní informace 

prezentované řidičům prostřednictvím informačních systémů na dálnicích, rádia, 

televize nebo internetu, informace zasílané řidičům do automobilů; sledování 

a vyhledávání odcizených vozidel; sledování a řízení bezpečnosti dopravního 

provozu, aj.) 

Dále zpracovatel doporučuje nahradit v indikátoru Počet nově instalovaných zařízení 

dopravní telematiky (naváděcí, informační a dispečerské systémy) výraz „zařízení 

dopravní telematiky“, který je obtíţně vymezitelný, standardněji pouţívaným 

výrazem „dopravní telematické systémy“. 

 

1.3 Oblast podpory Obnova vozového parku dráţních vozidel hromadné přepravy 

osob 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

1 107 791 347,20 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: - 

Počet schválených projektů: - 

Vyčerpaná finanční alokace: 0 Kč = 0 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

511 100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 

0 / 3 

0 % 

počet Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj 

dopravy. 

610 244 Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve 

veřejné dopravě 

0 / 9 

0 % 

počet Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné 

dopravě (tramvaje, vlaky, trolejbusy) 

- Počet modernizovaných dráţních vozidel 0 / - 

0 % počet Počet modernizovaných dráţních vozidel 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 
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Indikátory sbírané ze statistických zdrojů nebo evaluace 

653 107 Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva  - 

- % Podíl obyvatel ţijících v oblasti s překročenými limity hluku podle 

hlukových map v % 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(68) Vzhledem k tomu, ţe v oblasti podpory 1.3 nebyly dosud schváleny ţádné projekty, 

nelze zatím hodnotit průběţné naplňování indikátorů. 

(69) Ţelezniční doprava patří k významným zdrojům hlukové zátěţe, jejíţ sniţování 

monitoruje indikátor Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva – 653 107. Zpracovatel 

však upozorňuje, ţe hluková zátěţ je aktivitami podporovanými oblastí podpory 1.3 

ovlivnitelná jen částečně. Nákup nových nebo modernizace starých dráţních vozidel 

má na sniţování hlukové zátěţe jen minoritní vliv, důleţitými opatřeními jsou také 

modernizace tratí a výstavba protihlukových bariér. 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (70) 

D 

U indikátoru Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné 

dopravě – 610 244, ale i indikátoru Počet modernizovaných dráţních vozidel 

nevyplývá jednoznačně, zda se hodnota vztahuje k celým vlakovým soupravám nebo 

pouze k jednotlivým vozům soupravy. Pro příměstskou regionální ţelezniční dopravu 

odpovídá cílová hodnota spíše vlakovým soupravám, pro jednotlivé vozy by byla 

vzhledem k finanční alokaci nízká. Zpracovatel doporučuje v dalším popisu 

indikátoru specifikovat, zda se má hodnota indikátoru vztahovat  k soupravám nebo 

jednotlivým vozům. 

 

1.4 Oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

537 189 125,16 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

5. 5. 2008 

1. 9. 2008 
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Počet schválených projektů: 7 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 38 100 924,65 Kč = 7,1 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

610 111 Délka nově vybudovaných cyklostezek 10,24 / 40,00 

25,6 % 

 
km Počet kilometrů nově vybudovaných cyklostezek. Cyklostezka je pozemní 

komunikace nebo její jízdní pás (nikoliv jen jízdní pruh) vyhrazená 

dopravní značkou pro jízdu na jízdním kole. Je určena pouze pro 

cyklistickou dopravu, automobilová a motocyklová doprava je z ní 

vyloučena. 

511 100 Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní 

dostupnost) 

7 / 35 

20,0 % 

počet Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj 

dopravy. 

611 105 Počet uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu 61 050 / - 

- počet Průměrný počet uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu 

za den - zdroj průzkum / evaluační studie 

- Délka technicky zhodnocených stezek s vyloučením motorové 

dopravy 

0 / - 

- 

Km Délka technicky zhodnocených stezek s vyloučením motorové dopravy 

- Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro 

nemotorovou dopravu 

3 / - 

- 

počet Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace pro nemotorovou 

dopravu 

- Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace 

pro nevidomé 

1 / - 

- 

počet Počet nově instalovaných zařízení zvukové a jiné signalizace pro 

nevidomé 

- Délka nově vybudovaných stezek s vyloučením motorové 

dopravy 

0 / - 

- 

Km Délka nově vybudovaných stezek s vyloučením motorové dopravy 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

Indikátory sbírané ze statistických zdrojů nebo evaluace 

653 107 Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva  - 

- % Podíl obyvatel ţijících v oblasti s překročenými limity hluku podle 

hlukových map v % 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 
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Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(71) Z dostupných údajů vyplývá nadprůměrné plnění indikátoru Délka nově 

vybudovaných cyklostezek – 610 111 i Počet podpořených projektů na rozvoj 

dopravy (dopravní dostupnost) – 511 100. Vzhledem k dosud nízké nasmlouvané 

finanční alokaci však nelze cílové hodnoty posuzovat jako poddimenzované. V nově 

vyhodnocené výzvě z 1. 9. 2008, jejíţ projekty jiţ do podkladů pro hodnocení nebyly 

zahrnuty, byl schválen projekt s finanční alokací více neţ 42 mil. Kč, který by 

aktuální plnění indikátorů ve vztahu k čerpané alokaci výrazně vyrovnal. 

(72) 

D 

Zpracovatel upozorňuje u indikátoru Počet uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 

1. roce provozu – 611 105 na výrazné rozpory v hodnotách uváděných jednotlivými 

ţadateli (min. 450, max. 36 500), které zásadně znehodnocují vypovídací schopnost 

hodnot. Problém je s největší pravděpodobností způsoben pouţitím různých časových 

úseků pro kvantifikaci indikátoru (den X rok). Agregační mapa ROP JV indikuje úmysl 

sledovat indikátor nadále prostřednictvím měření (evaluace) provedené najednou pro 

relevantní projekty a vyjmout ho tedy ze systému Benefit. Zpracovatel tento záměr plně 

podporuje a doporučuje.  

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (73) 

D 

Indikátory Délka nově vybudovaných cyklostezek – 610 111 a Délka nově 

vybudovaných stezek s vyloučením motorové dopravy – se v současném vymezení 

velkou částí překrývají. Délka nově vybudovaných cyklostezek bude ţadateli 

zahrnována i do délky nově vybudovaných stezek s vyloučením motorové dopravy 

a hodnota indikátorů sledujících stezky s vyloučením motorové dopravy bude výrazně 

deformována. Zpracovatel doporučuje upravit, resp. vyjmout z indikátoru Délka nově 

vybudovaných stezek s vyloučením motorové dopravy a taktéţ z indikátoru Délka 

technicky zhodnocených stezek s vyloučením motorové dopravy cyklostezky 

a sledovat tak těmito indikátory pouze společné stezky pro chodce a cyklisty 

(dopravní značení C9) a komunikace pro bezmotorová vozidla (dopravní značení 

B11), příp. jiné komunikace s vyloučením automobilové dopravy. Technické 

zhodnocení (rekonstrukce) komunikací pro bezmotorovou dopravu je jen minoritní 

aktivitou, členění do indikátoru pro cyklostezky a pro ostatní typy komunikací by 

tedy bylo příliš detailní a nadbytečné. 

(74) 

D 

Zpracovatel doporučuje nesledovat pro oblast podpory 1.4 indikátor Sníţení hlukové 

zátěţe obyvatelstva – 653 107. Cyklistická (bezmotorová) doprava není zdrojem 

nadměrného hluku a aktivity podporované v této oblasti podpory nemohou ke sníţení 

hlukové zátěţe nijak přispět. Indikátor je tedy pro oblast podpory 1.4 nerelevantní. 
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PRIORITNÍ OSA 2 - ROZVOJ UDRŽITELNÉHO CESTOVNÍHO RUCHU 

 

2.1. Oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

3 636 673 466,64 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

5. 5. 2008 

Počet schválených projektů: 50 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 712 780 279,45 Kč = 19,6 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

610 115 Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší 63,6 / 150,0 

42,4 % Km Počet kilometrů nově vybudovaných stezek určených výhradně pro hippo 

a pěší turistiku. 

632 102 Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním 

ruchu 

31 / 15 

206,7 % 

počet Počet dosud necertifikovaných ubytovacích zařízení, která v rámci 

projektu obdrţí certifikát dle kritérií Oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení České republiky nebo dle kritérií Doporučeného 

standardu ubytovacích sluţeb (ubytování v soukromí, kempy a chatové 

osady, turistické ubytovny). 

630 100 Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek 

celkem 

1 116 / 120 

930 % 

počet Počet lůţek, která byla nově zřízena či zrekonstruována s cílem zvýšení 

kapacity nebo kvality ubytování v hromadných ubytovacích zařízeních. 

Ţadatel v ţádosti prokáţe, jakým způsobem zrekonstruuje lůţko dle 

poţadavků ŘO. Pro tento popis pouţije parametry „Oficiální jednotné 

klasifikace ubytovacích zařízení České republiky 2006-2009“ a prokáţe 

trvalé zvýšení standardu oproti stávajícímu stavu. Do indikátoru se 

nezapočítávají přistýlky, ale jen stálá lůţka. 

520 101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 32,5 / - 

- počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 
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období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

520 102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 46,5 / - 

- počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

632 300 Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické 

infrastruktury 

55 / 18 

305,5 % 

počet Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury 

(např. ubytovací zařízení, turistické informační centrum, zoologická 

zahrada, skanzen, lyţařský vlek). 

511 200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 50 / 100 

50,0 % počet Počet mostů postavených nebo technicky zhodnocených v rámci projektů 

ROP JV 

520 212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

rozvoj cestovního ruchu 

215 / 180 

119,4 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, musí se 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů 

zaměřených na cestovní ruch. 

632 200 Počet zrekonstruovaných památkových objektů 11 / 30 

36,7 % počet Počet rekonstruovaných a zpřístupněných památkových objektů (včetně 

technických památek), které byly opraveny v rámci projektů. Památkový 

objekt je takový objekt, který je součástí registru MK - Ústřední seznam 

kulturních památek ČR. 

- Délka nových a technicky zhodnocených přístupových 

komunikací k turisticky vyuţitelným objektům a památkám 

5,88 / - 

- 

Km Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací 

k turisticky vyuţitelným objektům a památkám 

- Počet doplňkových zařízení pro cyklostezky (cyklistická 

parkoviště, úschovny kol, odpočívadla, apod.) 

26 / 50 

52,0 % 

počet Počet doplňkových zařízení pro cyklostezky (cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, odpočívadla, apod.) 

- Počet nových a technicky zhodnocených hotelů 16 / - 
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počet Počet nových a technicky zhodnocených hotelů - 

- Počet nových a technicky zhodnocených kongresových center 9 / - 

- počet Počet kongresových center nově zbudovaných a technicky zhodnocených 

v rámci projektů podpořených z ROP JV 

- Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center 0 / - 

- počet Počet nových a technicky zhodnocených lázeňských center 

- Počet nových a technicky zhodnocených penzionů 11 / - 

- počet Počet nových a technicky zhodnocených penzionů 

- Počet nových a technicky zhodnocených turistických 

informačních center 

7 / - 

- 

 počet Počet nových a technicky zhodnocených turistických informačních center 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(75) Naplňování cílových hodnot indikátorů v rámci oblasti podpory 2.1 je velmi 

nevyváţené. Ţádný indikátor však není ohroţen nenaplněním. Naopak většinu 

cílových hodnot lze hodnotit jako velmi podhodnocené. 

(76) 

D 

Nejvíce jsou cílové hodnoty překročeny u indikátoru Počet nově vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných lůţek celkem – 630 100, jehoţ nasmlouvané hodnoty dosáhly 

v únoru 2009 jiţ 930 % cílové hodnoty, v březnu 2009 dokonce 2 581 %. Příčinou 

tohoto stavu je nejen podhodnocení cílové hodnoty, ale zejména nadměrné zaměření 

ţadatelů v rámci oblasti podpory na ubytovací kapacity. Budování a zkvalitňování 

ubytovacích kapacit je dle prováděcího dokumentu jen jednou z řady podporovaných 

aktivit. Indikátor Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůţek celkem 

však k únoru 2009 naplňovalo 32 z 50 schválených projektů. 

Zpracovatel doporučuje navýšit cílovou hodnotu indikátoru na 1000 lůţek a 

v budoucnosti vypisovat v oblasti podpory 2.1 výzvy, které budou zaměřeny 

především nebo výhradně na aktivity, které byly dosavadními projekty opomíjeny. 

Případná další podpora rozvoje ubytovacích kapacit by měla být směřována do území 

s výrazným potenciálem pro cestovní ruch, kde lze předpokládat naplnění rozšířených 

kapacit.  

(77) 

D 

K výraznému převýšení cílových hodnot dochází i u indikátoru Počet nových 

a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury – 632 300. Zde 

zpracovatel upozorňuje, ţe někteří ţadatelé mezi objekty turistické infrastruktury 

zahrnují ubytovací zařízení, jiní nikoliv. Dle definice indikátoru v NČI by ubytovací 

zařízení měla být do indikátoru zahrnuta. 

Hodnota indikátoru je částečně zkreslena projektem Bystřická zastavení – I. etapa 

(CZ.1.11/2.1.00/01.00077), který vykazuje 17 objektů turistické infrastruktury, 

přičemţ jako objekty chápe jednotlivá zastavení na naučné stezce. V zájmu 

srovnatelnosti hodnot a projektů by však v těchto případech za jeden objekt měl být 
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povaţován celý soubor zastavení v rámci dané naučné stezky. 

Zpracovatel doporučuje cílovou hodnotu indikátoru navýšit na 150-200 objektů, coţ 

můţe být zdůvodněno právě dodatečným zahrnutím ubytovacích zařízení. 

(78) Z nasmlouvaných hodnot indikátorů vyplývá zatím spíše menší zaměření dosavadních 

projektů na technické zhodnocení, zachování a zpřístupnění památek a jen okrajové 

zaměření na výstavbu a technické zhodnocení turistických tras a stezek pro pěší a pro 

hippoturistiku (uvedenou nasmlouvanou hodnotu vytváří pouze jeden projekt) a na 

výstavbu a technické zhodnocení lázeňských center. Zpracovatel proto doporučuje 

soustředit se v dalších výzvách na tyto aktivity.   

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (79) 

D 

Zpracovatel doporučuje v reakci na výrok 77 doplnit popis indikátoru Počet nových 

a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury – 632 300 o upřesnění, 

ţe v případě vybudování nebo technického zhodnocení většího mnoţství drobných 

staveb obdobného charakteru (např. zastavení na naučné stezce, hřiště a sportoviště, 

bungalovy a chatky), je za jeden objekt povaţován celý ucelený soubor těchto staveb 

(naučná stezka, sportovní areál, chatová osada).   

(80) V popisu indikátoru Délka nových a technicky zhodnocených přístupových 

komunikací k turisticky vyuţitelným objektům a památkám by mělo být upřesněno, 

ţe nezahrnuje přístupové komunikace k ubytovacím zařízením, které nejsou ROP JV  

podporovány. 

(81) 

D 

Indikátor Počet doplňkových zařízení pro cyklostezky (cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, odpočívadla, apod.), resp. Počet nově vybudovaných a technicky 

zhodnocených doplňkových zařízení pro stezky s vyloučením motorové dopravy 
uvádějí i projekty, které neobsahují aktivity řešící stezky s vyloučením motorové 

dopravy. Indikátor se váţe na podporovanou aktivitu „značení a úpravy cyklotras 

(které netvoří komunikace II. a III. třídy), výstavbu a technické zhodnocení 

turistických tras a stezek pro pěší a lyţaře, naučných stezek včetně doplňkového 

zařízení (např. cyklistická parkoviště, úschovny kol, odpočívadla apod.), výstavbu 

hippostezek a doprovodné infrastruktury (např. úvaziště).“ Indikátor však uvádí řada 

projektů budujících nebo zhodnocujících ubytovací zařízení nebo jiný objekt 

turistické infrastruktury, není nijak patrná vazba doplňkového zařízení na cyklostezku 

nebo cyklotrasu. Zpracovatel proto doporučuje buď revidovat uváděné hodnoty (zda 

se místo realizace skutečně nachází na cyklostezce/cyklotrase) nebo upravit indikátor 

na Počet doplňkových zařízení pro cyklisty a pěší turisty (cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, odpočívadla, apod.). 

(82) 

D 

U indikátorů Počet nových a technicky zhodnocených hotelů a Počet nových 

a technicky zhodnocených penzionů doporučuje zpracovatel doplnit definici hotelu 

a penzionu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb., resp. „Oficiální jednotné klasifikace 

ubytovacích zařízení České republiky 2006-2009“. Hotel je definován jako ubytovací 

zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného 
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ubytování a sluţby s tím spojené (zejména stravovací). Penzion je definován jako 

ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských 

a doplňkových sluţeb, avšak s ubytovacími sluţbami srovnatelnými s hotelem.  

 

 

2.2. Oblast podpory Rozvoj sluţeb v cestovním ruchu 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

607 689 834,60 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

5. 5. 2008 

Počet schválených projektů: 31 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 97 121 528,32 Kč = 16,0 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

520 101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 1,5 / - 

- počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

520 102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 1,25 / - 

- počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

511 200 Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 31 / 150 

20,7 % počet Počet podpořených projektů v rámci prioritní osy zaměřené na rozvoj 

cestovního ruchu. 

633 111 Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování 53 / 95 
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návštěvníků 55,8 % 

počet Zahrnuje např. informační zařízení, naučné stezky, vyznačené turistické 

okruhy apod. 

520 212 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

rozvoj cestovního ruchu 

7,5 / 20 

37,5 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů 

zaměřených na cestovní ruch. 

633 101 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových 

produktů pro cestovní ruch 

194 581 / 56 

3474,7 % 

počet Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch. Produktem se rozumí sada, nikoliv jednotlivé kusy (např. 

letáky, katalogy). 

- Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty 22 / - 

- počet Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty 

- Počet podpořených kulturních akcí 19 / - 

- počet Počet podpořených kulturních akcí 

- Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního ruchu 87 / - 

- počet Počet účastí na veletrzích a workshopech cestovního ruchu 

- Počet vytvořených www stránek 15 / - 

- počet Počet vytvořených www stránek zaměřených na informace a sluţby pro 

turisty 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(83) Zatímco indikátory Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu – 

511 200 a Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj 

cestovního ruchu – 520 212 jsou v poměru k nasmlouvané finanční alokaci poměrně 

rovnoměrně naplňovány, indikátory Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro cestovní ruch – 633 101 a dle aktuálních hodnot 

i Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků – 633 111 jsou 

zkresleny chybnými hodnotami uvedenými řadou ţadatelů.  

(84) 

D 

U indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro 

cestovní ruch – 633 101 zkresluje hodnotu nejvíce projekt CZ.1.11/2.2.00/01.00179, 

který udává cílovou hodnotu 180 000 produktů, coţ značí počet kusů všech 
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vytvořených produktů. Na chybnou kvantifikaci lze však usuzovat ještě minimálně 

u jednoho projektu. Ze srovnání zadaných hodnot a popisu aktivit je také patrné, ţe 

někteří ţadatelé uvedli jako propagační a marketingové produkty i jednotlivé účasti 

na veletrzích, které ale zároveň sleduje i indikátor Počet účastí na veletrzích 

a workshopech cestovního ruchu. Často zahrnovány jsou také multimediální 

produkty (reklamy a spoty v rádiu, televizi). Z uváděných hodnot vyplývá nezbytnost 

revize kvantifikace indikátoru jednotlivými ţadateli a přesného vymezení, jaké typy 

a jak mají být do hodnoty indikátoru zahrnuty (dále výrok 85). 

Lze předpokládat, ţe i po odstranění chybných kvantifikací indikátoru bude jeho 

plnění vysoce převyšovat cílovou hodnotu. Propagační a marketingové produkty 

vytváří převáţná většina schválených projektů, přičemţ spektrum produktů dle typu 

a cílových skupin je velmi rozsáhlé a různorodé. Po vyloučení problémových hodnot 

vychází průměrně 10 vytvořených produktů na projekt. Zpracovatel proto doporučuje 

zvýšit cílovou hodnotu na 500-700 produktů.   

Obdobné problémy pravděpodobně nastaly i u indikátoru Počet vytvořených produktů 

pro orientaci a směrování návštěvníků – 633 111, kde k březnu 2009 dosáhla cílová 

hodnota 95 079 produktů. 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (85) 

D 

Vymezení indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo marketingových 

produktů pro cestovní ruch – 633 101 by mělo být podrobně specifikováno. 

Z indikátoru by měly být vyjmuty účasti na veletrzích a workshopech a vytvoření 

samostatných www stránek, které jsou samostatně sledovány indikátory Počet účastí 

na veletrzích a workshopech cestovního ruchu a Počet vytvořených www stránek. 

Pokud by typy produktů byly do indikátoru Počet vytvořených propagačních nebo 

marketingových produktů pro cestovní ruch zahrnuty, byli by ţadatelé vytvářející je 

zvýhodněni. 

Zpracovatel doporučuje doplnit do popisu indikátoru: „Propagačním 

a marketingovým produktem mohou být tištěné materiály (letáky, plakáty, 

billboardy), elektronické materiály (propagační články), multimediální produkty 

(reklamy, spoty v rozhlasu, TV). Jedním produktem je myšlena celá sada, nikoliv 

jednotlivé kusy (tedy např. sada stejných letáků, plakátů nebo vytvořený spot nikoliv 

všechna jeho vysílání). Do indikátoru nejsou zahrnuty účast na veletrzích 

a workshopech a vytvoření samostatné www stránky, které jsou sledovány 

prostřednictvím jiných indikátorů.“ 

(86) 

D 

Ve vztahu k aktivitám podporovaným v rámci oblasti podpory 2.2 je problematické 

stávající vymezení indikátoru Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování 

návštěvníků – 633 111, který dle definice NČI sleduje informační zařízení, naučné 

stezky, vyznačené turistické okruhy apod. Naučné stezky a turistické okruhy, tedy 

souhrnně stezky pro pěší jsou v rámci ROP JV podporovány v oblasti podpory 2.1. 

Ţadatelé v oblasti podpory 2.2 do tohoto indikátoru zahrnují naproti tomu 
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pravděpodobně informační tabule, informační kiosky, mapové tabule. Někteří 

ţadatelé však pravděpodobně zahrnují i propagační a informační letáky. Je proto 

nutno indikátor pro pouţívání v ROP JV jasně vymezit a zabránit jeho případné 

duplicitě s indikátorem Počet vytvořených propagačních nebo marketingových 

produktů pro cestovní ruch – 633 101. 

Zpracovatel proto doporučuje doplnit do popisu indikátoru: „Produktem pro orientaci 

a směřování návštěvníků jsou pro potřeby ROP JV myšleny zejména informační 

tabule, informační kiosky, mapy a mapové tabule, apod. Na rozdíl od propagačních 

a marketingových produktů, které jsou určeny k oslovení potenciálních návštěvníků, 

slouţí tyto produkty k zajištění orientace a informovanosti přítomných návštěvníků.“ 

 

 

 

PRIORITNÍ OSA 3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL 

 

3.1. Oblast podpory Rozvoj urbanizačních center 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

2 447 456 653,56 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: 5. 5. 2008 

Počet schválených projektů: 5 projektů (březen 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 183 758 787 Kč = 7,5 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

511 518 Počet projektů zvyšujících atraktivitu - Jihlavy 5 / 4 

125 % počet Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 

míst slouţících pro rozvoj vzdělávání, soc.sluţeb a zdrav.péče, sluţby 

občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, 

regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů. 

511 519 Počet projektů zvyšujících atraktivitu - Brna 0 / 6 

0 % počet Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 

míst slouţících pro rozvoj vzdělávání, soc.sluţeb a zdrav.péče, sluţby 

občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, 

regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů. 

650 101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 4,17 / 1,20 

347,5 % ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyuţitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor 

zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. 
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V případě regenerace území včetně objektů můţe být do indikátoru 

započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného 

objektu. Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně. Výjimka: V ROP SČ 

patří i Votice. 

651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 

980 / 17 500 

5,6 % 

¨ 

 

Počet m
2
 uţitné plochy rekonstruovaných, revitalizovaných, 

regenerovaných objektů občanské vybavenosti ve městech (obcích nad 

5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). Výjimka: 

V ROP SČ patří i Votice. 

651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální 

sluţby a zdravotní péči (města) 

561 / 1 500 

37,4 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro sociální 

sluţby a zdravotní péči ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) 

213,19/ 10 000 

2,13 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro zájmové 

a volnočasové aktivity ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 

pro rozvoj vzdělávání (města) 

980 / 1 000 

98,0 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro rozvoj 

vzdělávání ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento 

indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se 

tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby 65 / 1 000 

6,5 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

651 201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 0 / 3 000 
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aktivity 0 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro zájmové 

a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 

651 203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 2 852 / 1 000 

285,2 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

640 101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným 

vybavením 

2 / 4 

50,0 % 

počet Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 

slouţícím k výuce. 

640 102 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním 

přístrojovým vybavením 

0 / 2 

0 % 

počet Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním vybavením. 

520 213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst 

5,35 / 8,00 

66,9 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst. 

651 120 Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 0,17 / 9,04 

1,9 % ha Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně v hektarech. 

652 000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných 

areálů (brownfields) celkem 

0 / 2,96 

0 % 

ha Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) v ha. Do indikátoru se můţe započítávat plocha (půdorys) 

případného zastavěného území v daném areálu včetně zastavěné plochy 

odstraněných objektů. 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází ze Závěrečné zprávy projektu Zhodnocení realizace ROP 

JV a vyhodnocení evaluačních aktivit. K únoru 2009, pro který měl zpracovatel údaje o naplňování 

projektů, nebyl v oblasti podpory 3.1 ţádný projekt. 
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Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(87) Při hodnocení naplňování indikátorů v oblasti podpory 3.1 vycházel zpracovatel ze 

Závěrečné zprávy projektu „Zhodnocení realizace ROP JV a vyhodnocení 

evaluačních aktivit“, kde měl zpracovatel k dispozici novější údaje zahrnující jiţ 

5 schválených projektů. Vzhledem k nízkému počtu dosud schválených projektů je 

však zatím obtíţné hodnotit reálnost nastavení cílových hodnot jednotlivých 

indikátorů. Zpracovatel neměl k dispozici ani hodnoty indikátorů za jednotlivé 

projekty, nebylo moţno proto identifikovat případné chyby v jejich kvantifikaci. 

(88) Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 

městech celkem – 651 100 je v rozporu s cílovými hodnotami podřízených 

indikátorů. Cílová hodnota je nyní součtem cílových hodnot indikátorů měřících 

plochu všech typů regenerovaných a revitalizovaných objektů, ale i indikátorů 

měřících plochu všech typů nově vybudovaných objektů. Hodnota by však měla být 

napočítávána pouze z indikátorů 651 103, 651 104 a 651 101 (při stávajících cílových 

hodnotách tedy 12 500 m
2
). Indikátory měřící plochu nově vybudovaných objektů 

(651 202, 651 201 a 651 203) budou načítány do nově vytvořeného indikátoru Plocha 

nově vybudovaných objektů celkem (651 200). Cílová hodnota tohoto indikátoru by 

při stávajících hodnotách měla tedy být 5 000 m
2
. 

(89) Podhodnocená je cílová hodnota indikátorů Počet projektů zvyšujících atraktivitu – 

Jihlavy – 511 518 a Počet projektů zvyšujících atraktivitu – Brna – 511 519. 

Vzhledem k doposud předloţeným projektům je reálný počet projektů 20 pro 

indikátor 511 518 a 30 pro indikátor 511 519. 

(90) 

D 

Ve srovnání s objekty pro sociální sluţby a zdravotnictví a objekty pro vzdělávání 

jsou silně nadhodnoceny cílové hodnoty pro objekty zájmové a volnočasové povahy. 

Toto nadhodnocení objektů zájmové a volnočasové povahy však nemá oporu 

v situační a SWOT analýze ROP JV, kde je stejnou měrou jako nedostatek objektů 

zájmové a volnočasové povahy akcentován zejména špatný stav zdravotnické 

a sociální infrastruktury, ale i vzdělávací infrastruktury. V urbanizačních centrech 

a regionálních střediscích jsou v oblasti veřejných sluţeb uváděny špatná vybavenost 

vzdělávacích zařízení moderními pomůckami, špatný technický stav budov, 

nevyhovující technický stav některých zdravotnických zařízení a relativní nedostatek 

a mnohdy zastaralost kulturních a sportovních zařízení. 

Tyto závěry analýzy by měly být reflektovány i v cílových hodnotách indikátorů, kdy 

by u vzdělávacích objektů a objektů zdravotnické a sociální infrastruktury měl být 

kladen důraz na rekonstrukce a modernizaci vybavení a u objektů zájmových 

a volnočasových aktivit na budování nových i rekonstrukci stávajících zařízení. 

Zpracovatel proto doporučuje upravit cílové hodnoty dle souhrnné tabulky č. 16 

uvedené na závěr části Prioritní osa 3. 
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Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (91) Z hodnot uváděných jednotlivými ţadateli v oblastech podpory 3.2 a 3.3 vyplývají 

některé chyby nebo sporné přístupy ke kvantifikaci indikátorů: 

1. Někteří ţadatelé uváděli chybně plochu zrekonstruovaných objektů  

v indikátorech sledujících plochu nově vybudovaných objektů (projekty 

CZ.1.11/3.2.00/01.00391, CZ.1.11/3.3.00/01.00366). 

2. Někteří ţadatelé budující nebo rekonstruující sportovní areály a sportoviště 

vzdělávacích zařízení uvedli plochu objektu jak do indikátoru sledujícího 

objekty pro vzdělávání, tak do indikátoru sledujícího objekty pro zájmové 

a volnočasové aktivity (CZ.1.11/3.2.00/01.00341, CZ.1.11/3.3.00/01.00297, 

CZ.1.11/3.3.00/01.00366). Zpracovatel se domnívá, ţe plocha vybudovaného 

nebo zrekonstruovaného objektu by měla být zahrnuta jen do jednoho typu 

objektů. Podobně někteří ţadatelé uváděli plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných sportovních areálů a sportovišť vzdělávacích zařízení do 

indikátorů měřících plochu objektů pro vzdělávání, ostatní zařazovali tyto plochy 

do indikátorů měřících plochu objektů pro zájmové a volnočasové aktivity. 

Zpracovatel se domnívá, ţe sportovní areály a sportoviště by měla být 

klasifikována jako volnočasová zařízení bez ohledu na to, zda jsou provozována 

vzdělávacím zařízením nebo jiným typem subjektu. 

3. Vysoké hodnoty indikátorů sledujících plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity, ale zčásti 

i objektů pro vzdělávání (viz předchozí bod), jsou dány zahrnováním venkovní 

plochy zejména sportovních areálů a hřišť. Započítávání venkovních ploch ale 

není v souladu s definicí indikátorů, kdy má být měřena uţitná plocha objektů. 

Venkovní plochy by bylo vhodné započítávat do indikátoru Plocha 

regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech – 650 101. 

(92) 

D 

Z předchozího výroku vyplývá rozporuplné uchopení pojmu „nově vybudovaný“ 

a „zrekonstruovaný/zrevitalizovaný“ objekt. Předmětem rozdílného uchopení jsou 

objekty, které byly zrevitalizovány na nové vyuţití (např. revitalizace zanedbaného 

objektu kasáren na objekt sociálních sluţeb). Přestoţe jde o revitalizaci, objekt 

sociálních sluţeb lze povaţovat za nově vybudovaný. Někteří ţadatelé tedy plochu 

objektu v takových případech uvádějí jako nově vybudovanou, jiní jako 

zrevitalizovanou. Pojetí těchto případů je nutno sjednotit. Zpracovatel doporučuje 

takové objekty povaţovat za nově vybudované, protoţe realizací projektu vzniklo nové 

sociální zařízení. 
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3.2. Oblast podpory Rozvoj regionálních středisek 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

1 499 425 095,36 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

1. 8. 2008 

Počet schválených projektů: 30 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 448 330 234,98 Kč = 29,9 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

610 105 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem 

2,83 / - 

- 

km Počet kilometrů nově vybudovaných a rekonstruovaných místních 

(městských) komunikací v regionu celkem. 

511 531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 

vybraných měst 

30 / 36 

83,3 % 

počet Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 

míst slouţících pro rozvoj vzdělávání, soc.sluţeb a zdrav.péče, sluţby 

občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, 

regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Výjimka: ROP JZ 

nezahrnuje projekty pro rozvoj vzdělávání, soc.sluţeb a zdrav.péče, ROP 

MSK navíc ani regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. 

ROP JZ tyto projekty sleduje pomocí indikátorů 513500 a "Počet 

podpořených projektů na ostatní projekty" a ROP MSK pomocí 

indikátorů 511550, 511560, 511545 a doplňkového indikátoru "Počet 

podpořených projektů zaměřených na revitalizaci nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields)". 

650 101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 7,56 / 0,86 

879,1 % ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyuţitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor 

zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. 

V případě regenerace území včetně objektů můţe být do indikátoru 

započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného 

objektu. Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně. Výjimka: V ROP SČ 

patří i Votice. 

651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 

31 835,97 / 52 

500 

60,6 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy rekonstruovaných, revitalizovaných, 

regenerovaných objektů občanské vybavenosti ve městech (obcích nad 

5000 obyvatel včetně). Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 
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vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). Výjimka: 

V ROP SČ patří i Votice. 

651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální 

sluţby a zdravotní péči (města) 

1 648 / 3 500 

47,1 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro sociální 

sluţby a zdravotní péči ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) 

51 690,97 / 30 

000 

172,3 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro zájmové 

a volnočasové aktivity ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 

pro rozvoj vzdělávání (města) 

7 759 / 5 000 

155,2 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro rozvoj 

vzdělávání ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento 

indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se 

tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby 758 / 1 000 

75,8 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

651 201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 

aktivity 

33 264,51 / 10 

000 

332,7 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro zájmové 

a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 

651 203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 645,65 / 1 000 

64,6 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

640 101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným 7 / 8 
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vybavením 87,5 % 

počet Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 

slouţícím k výuce. 

640 102 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním 

přístrojovým vybavením 

2 / 2 

100,0 % 

počet Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním vybavením. 

520 213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst 

25,5 / 4,0 

637,5 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst. 

651 120 Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 3,45 / 6,21 

55,6 % ha Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně v hektarech. 

652 000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných 

areálů (brownfields) celkem 

0,08 / 2,96 

3,17 % 

ha Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) v ha. Do indikátoru se můţe započítávat plocha (půdorys) 

případného zastavěného území v daném areálu včetně zastavěné plochy 

odstraněných objektů. 

651 205 Počet otevřených sítí v oblastech postiţených selháním trhu 0 / 1 

0 % počet Počet otevřených sítí. Otevřená síť je výstup telekomunikačního zařízení, 

určeného k přenosu digitálního signálu, který pokrývá území intravilánu 

obce nebo více obcí a patří provozovateli, jenţ za nediskriminačních 

podmínek umoţňuje přístup ostatním provozovatelům telekomunikačních 

sluţeb, v odůvodněných případech i konečným uţivatelům. 

- Délka nových a technicky zhodnocených přístupových 

komunikací k turisticky vyuţitelným objektům a památkám 

0,1 / - 

- 

km Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací 

k turisticky vyuţitelným objektům a památkám 

- Počet nových a rekonstruovaných parkovišť 47 / - 

- počet Počet nových a rekonstruovaných parkovišť 
Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

 

 

 

 

 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            78 

 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(93) Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 

městech celkem – 651 100 je v rozporu s cílovými hodnotami podřízených 

indikátorů. Hodnota by měla být napočítávána z indikátorů 651 103, 651 104 

a 651 101 (při stávajících cílových hodnotách tedy 38 500 m
2
). Cílová hodnota však 

nyní neodpovídá ani součtu cílových hodnot indikátorů měřících plochu všech typů 

regenerovaných, revitalizovaných a nově vybudovaných objektů. Indikátory měřící 

plochu nově vybudovaných objektů (651 202, 651 201 a 651 203) budou načítány do 

nově vytvořeného indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů celkem (651 200). 

Cílová hodnota tohoto indikátoru by při stávajících hodnotách měla tedy být 

12 000 m
2
. 

(94) Z obsahu a aktivit jednotlivých projektů je patrné značné zaměření na 

budování/rekonstrukci sportovních zařízení. Přibliţně polovina projektů 

budujících/rekonstruujících zařízení občanské vybavenosti v oblasti podpory 3.2 

buduje/rekonstruuje zařízení pro sportovní aktivity, popř. dětská hřiště. 

(95) Vysoké naplňování v řádu set procent vykazují indikátory: 

  - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové 

povahy (města) – 651 104 

 - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj 

vzdělávání (města) – 651 101 

 -  Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity – 651 201 

Toto převýšení plnění indikátorů je částečně způsobeno podhodnocením cílových 

hodnot. Hlavním důvodem jsou však zjištění uvedená ve výroku 100. Zdrojem 

vysokých hodnot jsou projekty budující/rekonstruující venkovní prostory (zejména 

sportovní areály a hřiště) uvádějící cílové hodnoty v řádu tisíců aţ desetitisíců, čímţ 

jsou dosaţené celkové hodnoty výrazně zkreslovány v neprospěch ţadatelů 

budujících/rekonstruujících vnitřní prostory. Zahrnování venkovních prostor není 

v souladu s definicí zmíněných indikátorů, vhodné by bylo zahrnovat venkovní 

plochy do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 

– 650 101. 

(96) Nejvyššího převýšení dosahuje indikátor Plocha regenerovaného a revitalizovaného 

území – ve městech – 650 101, jehoţ cílová hodnota byla nastavena velmi nízko. 

Plnění indikátoru můţe být ještě výrazně vyšší, pokud budou do indikátoru zahrnuty 

venkovní plochy zařízení pro občanskou vybavenost (sportovní areály, koupaliště, 

dětská hřiště, aj.). Tyto venkovní plochy by u doposud schválených projektů dosáhly 

zhruba 10 ha. I se zahrnutím venkovních ploch by tak reálně dosaţitelnou cílovou 

hodnotou mohlo být 40 – 50 ha.  

(97) Vysokou měrou je také naplňován indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst 

v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst – 520 213. Cílová hodnota tohoto 

indikátoru byla výrazně podhodnocena. U projektů budujících nebo rozšiřujících 
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zařízení občanské vybavenosti lze očekávat vytváření i většího počtu pracovních míst. 

Za reálně dosaţitelný počet vytvořených pracovních míst v oblasti podpory 3.2 

povaţuje zpracovatel 40 – 50 pracovních míst.  

(98) 

D 

Nízkou měrou je naproti tomu naplňován indikátor Plocha revitalizovaných 

nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem – 652 000. Dosaţená 

hodnota je plněna pouze jedním ţadatelem, přičemţ uvedená hodnota je zřejmě 

v rozporu se současnou definicí (pravděpodobně jde o uţitnou plochu objektu). 

Naplňování indikátoru by měla napomoci současná změna definice, kdy mohou být 

do hodnoty zahrnuty zrevitalizované zastavěné plochy (půdorysy objektů). 

Zpracovatel doporučuje provést revizi i doposud schválených projektů, z nichţ 

některé mohou indikátor podle nových podmínek naplňovat (např. 

CZ.1.11/3.2.00/01.00257) a mohou tak pomoci dosáhnout cílové hodnoty. 

Revitalizace brownfields je však zatíţena řadou bariér. Opuštěné nebo nevyuţívané 

areály a objekty mívají často komplikované majetkové vztahy, mohou být zatíţené 

ekologickou kontaminací a jejich revitalizace je obecně mnohem finančně náročnější 

neţ výstavba nového objektu nebo rekonstrukce funkčního objektu, který je pouze ve 

špatném stavu. Pokud by proto i nadále hrozilo nenaplnění cílových hodnot, 

doporučuje zpracovatel vyhlásit v rámci oblasti podpory 3.2 výzvu zaměřenou 

výhradně na revitalizace brownfields. 

(99) 

D 

Ve srovnání s objekty pro sociální sluţby a zdravotnictví a objekty pro vzdělávání 

jsou silně nadhodnoceny cílové hodnoty pro objekty zájmové a volnočasové povahy. 

Toto nadhodnocení objektů zájmové a volnočasové povahy však nemá oporu 

v situační a SWOT analýze ROP JV, kde je stejnou měrou jako nedostatek objektů 

zájmové a volnočasových povahy akcentován zejména špatný stav zdravotnické 

a sociální infrastruktury, ale i vzdělávací infrastruktury. V urbanizačních centrech 

a regionálních střediscích jsou v oblasti veřejných sluţeb uváděny špatná vybavenost 

vzdělávacích zařízení moderními pomůckami, špatný technický stav budov, 

nevyhovující technický stav některých zdravotnických zařízení a relativní nedostatek 

a mnohdy zastaralost kulturních a sportovních zařízení. 

Tyto závěry analýzy by měly být reflektovány i v cílových hodnotách indikátorů, kdy 

by u vzdělávacích objektů a objektů zdravotnické a sociální infrastruktury měl být 

kladen důraz na rekonstrukce a modernizaci vybavení a u objektů zájmové 

a volnočasové infrastruktury na budování nových i rekonstrukci stávajících zařízení. 

Zpracovatel proto doporučuje upravit cílové hodnoty dle souhrnné tabulky č. 16 

uvedené na závěr části Prioritní osa 3. 
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Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (100) Z hodnot uváděných jednotlivými ţadateli v oblastech podpory 3.2 a 3.3 vyplývají 

některé chyby nebo sporné přístupy ke kvantifikaci indikátorů: 

1. Někteří ţadatelé uváděli chybně plochu zrekonstruovaných objektů  

v indikátorech sledujících plochu nově vybudovaných objektů (projekty 

CZ.1.11/3.2.00/01.00259, CZ.1.11/3.2.00/01.00391, CZ.1.11/3.3.00/01.00366). 

2. Někteří ţadatelé budující nebo rekonstruující sportovní areály a sportoviště 

vzdělávacích zařízení uvedli plochu objektu jak do indikátoru sledujícího 

objekty pro vzdělávání, tak do indikátoru sledujícího objekty pro zájmové 

a volnočasové aktivity (CZ.1.11/3.2.00/01.00341, CZ.1.11/3.3.00/01.00297, 

CZ.1.11/3.3.00/01.00366). Zpracovatel se domnívá, ţe plocha vybudovaného 

nebo zrekonstruovaného objektu by měla být zahrnuta jen do jednoho typu 

objektů. Podobně někteří ţadatelé uváděli plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných sportovních areálů a sportovišť vzdělávacích zařízení do 

indikátorů měřících plochu objektů pro vzdělávání, ostatní zařazovali tyto plochy 

do indikátorů měřících plochu objektů pro zájmové a volnočasové aktivity. 

Zpracovatel se domnívá, ţe sportovní areály a sportoviště by měla být 

klasifikována jako volnočasová zařízení bez ohledu na to, zda jsou provozována 

vzdělávacím zařízením nebo jiným typem subjektu. 

3. Vysoké hodnoty indikátorů sledujících plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity, ale zčásti 

i objektů pro vzdělávání (viz předchozí bod), jsou dány zahrnováním venkovní 

plochy zejména sportovních areálů a hřišť. Započítávání venkovních ploch ale 

není v souladu s definicí indikátorů, kdy má být měřena uţitná plocha objektů. 

Venkovní plochy by bylo vhodné započítávat do indikátoru Plocha 

regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech – 650 101. 

(101) Z předchozího výroku vyplývá rozporuplné uchopení pojmu „nově vybudovaný“ 

a „zrekonstruovaný/zrevitalizovaný“ objekt. Předmětem rozdílného uchopení jsou 

objekty, které byly zrevitalizovány na nové vyuţití (např. revitalizace zanedbaného 

objektu kasáren na objekt sociálních sluţeb). Přestoţe jde o revitalizaci, objekt 

sociálních sluţeb lze povaţovat za nově vybudovaný. Někteří ţadatelé tedy plochu 

objektu v takových případech uvádějí jako nově vybudovanou, jiní jako 

zrevitalizovanou. Pojetí těchto případů je nutno sjednotit. Zpracovatel doporučuje 

takové objekty povaţovat za nově vybudované, protoţe realizací projektu vzniklo nové 

sociální zařízení. 

(102) 

D 

Doplňkový indikátor Délka nových a technicky zhodnocených přístupových 

komunikací k turisticky vyuţitelným objektům a památkám (zkráceným názvem 

Délka přístupových komunikací) je v oblasti podpory 3.2 pouţíván v rozporu se svým 

vymezením, které určuje indikátor pro turisticky vyuţitelné objekty a památky. 

Zpracovatel proto doporučuje vytvořit pro oblasti podpory v prioritní ose 3 indikátor 

Délka nových a technicky zhodnocených přístupových komunikací k zařízením 
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občanské vybavenosti.  

(103) 

D 

Dosaţená hodnota indikátoru Počet nových a rekonstruovaných parkovišť je 

zkreslena tím, ţe projekt CZ.1.11/3.2.00/01.00357 zaměnil počet parkovišť a počet 

parkovacích míst. Hodnotu bude proto nutno opravit. Sledování parkovacích míst by 

nicméně mělo větší vypovídací hodnotu a umoţnilo by lepší srovnatelnost 

dosaţených hodnot. Velikost parkovišť se můţe výrazně lišit a počet nových nebo 

rekonstruovaných parkovišť nijak nevypovídá o tom, jak se zvětšila parkovací 

kapacita místa.  

 

 

3.3. Oblast podpory Rozvoj regionálních středisek 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

1 144 953 348,12 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

1. 8. 2008 

Počet schválených projektů: 30 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 263 811 545,09 Kč = 23,0 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

610 105 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací 

celkem 

0,64 / - 

- 

km Počet kilometrů nově vybudovaných a rekonstruovaných místních 

(městských) komunikací v regionu celkem. 

512 100 Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí 30 / 35 

85,7 % počet Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 

míst slouţících pro rozvoj vzdělávání, soc. sluţeb a zdrav. péče, sluţby 

občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, 

regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Venkovská oblast 

= obce v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Výjimky: v rámci ROP SČ nepatří 

Votice. ROP JZ nezahrnuje projekty pro rozvoj vzdělávání, soc.sluţeb 

a zdrav.péče, ROP MSK navíc ani regeneraci a revitalizaci zanedbaných 

objektů a území. ROP JZ tyto projekty sleduje pomocí indikátorů 513500 

a "Počet podpořených projektů na ostatní projekty" a ROP MSK pomocí 

indikátorů 511550, 511560, 511545 a doplňkového indikátoru "Počet 

podpořených projektů zaměřených na revitalizaci nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields)". 

650 505 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve 2,34 / 0,60 
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venkovských oblastech 390,0 % 

ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyuţitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor 

zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. 

V případě regenerace území včetně objektů můţe být do indikátoru 

započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného 

objektu. Venkovská oblast = obce v rozmezí 500-4 999 obyvatel. 

Výjimka: V ROP SČ  nepatří Votice. 

651 500 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 

venkovských oblastech celkem 

1 632,2 / 61 

000 

2,68 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro občanskou 

vybavenost ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500-4 999 

obyvatel.Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební 

rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení 

objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). Výjimka: 

V ROP SČ nepatří Votice. 

651 503 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních 

sluţeb a zdravotní péče (venkov) 

251 / 3 500 

8,37 % 

m
2
 Počet m

2
 uţité plochy objektů, které byly v rámci realizace projektu 

rekonstruovány, revitalizovány a regenerovány a budou slouţit pro 

sociální účely a zajištění zdravotní péče ve venkovských oblastech = 

obce v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze 

v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde 

pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 504 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (venkov) 

13 116,11 / 50 

000 

26,23 % m
2
 Počet m

2
 uţité plochy objektů, které byly v rámci realizace projektu 

rekonstruovány, revitalizovány a regenerovány a budou slouţit pro 

zájmové a volnočasové aktivity ve venkovských oblastech = obce 

v rozmezí 500-4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze 

v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde 

pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 501 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 

pro vzdělávání (venkov) 

13 737,48 / 1 

000 

1373,75 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektů, které byly v rámci realizace projektu 

rekonstruovány, revitalizovány a regenerovány a budou slouţit pro účely 

vzdělávání obyvatelstva ve venkovských oblastech = obce v rozmezí 500-

4 999 obyvatel. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 
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Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby 323,3 / 1 000 

32,3 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

651 201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 

aktivity 

8 941,18 / 5 

000 

178,82 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro zájmové 

a volnočasové aktivity. Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 

651 203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 2 122,18 / 1 

000 

212,22 % 
m

2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

640 101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným 

vybavením 

7 / 8 

87,5 % 

počet Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 

slouţícím k výuce. 

640 102 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním 

přístrojovým vybavením 

0 / 1 

0,0 % 

počet Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním vybavením. 

520 215 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) 

22,5 / 4,0 

562,5 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí). Venkovská oblast = obce 

v rozmezí 500-4 999 obyvatel. 

651 120 Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 0,62 / 4,75 

13,05 % ha Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně v hektarech. 

652 000 Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných 

areálů (brownfields) celkem 

0,0 / 1,25 

0,0 % 

ha Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) v ha. Do indikátoru se můţe započítávat plocha (půdorys) 

případného zastavěného území v daném areálu včetně zastavěné plochy 

odstraněných objektů. 

651 205 Počet otevřených sítí v oblastech postiţených selháním trhu 0 / 1 

0 % počet Počet otevřených sítí. Otevřená síť je výstup telekomunikačního zařízení, 

určeného k přenosu digitálního signálu, který pokrývá území intravilánu 
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obce nebo více obcí a patří provozovateli, jenţ za nediskriminačních 

podmínek umoţňuje přístup ostatním provozovatelům telekomunikačních 

sluţeb, v odůvodněných případech i konečným uţivatelům. 

- Počet nových a rekonstruovaných parkovišť 99 / - 

- počet Počet nových a rekonstruovaných parkovišť 
Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(104) Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 

venkovských oblastech celkem – 651 500 je v rozporu s cílovými hodnotami 

podřízených indikátorů. Cílová hodnota je nyní součtem cílových hodnot indikátorů 

měřících plochu všech typů regenerovaných a revitalizovaných objektů, ale 

i indikátorů měřících plochu všech typů nově vybudovaných objektů. Hodnota by 

však měla být napočítávána pouze z indikátorů 651 503, 651 504 a 651 501 (při 

stávajících cílových hodnotách tedy 54 000 m
2
. Indikátory měřící plochu nově 

vybudovaných objektů (651 202, 651 201 a 651 203) budou načítány do nově 

vytvořeného indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů celkem (651 200). Cílová 

hodnota tohoto indikátoru by při stávajících hodnotách měla tedy být 7 000 m
2
. 

(105) Vysoké naplňování v řádu set aţ tisíce procent vykazují indikátory: 

  - Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání 

(venkov) – 651 501 

  -  Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání – 651 203 

  - Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity – 651 201 

Toto převýšení plnění indikátorů je částečně způsobeno podhodnocením cílových 

hodnot. Hlavním důvodem jsou však zjištění uvedená ve výroku 110. Zdrojem 

vysokých hodnot jsou projekty budující/rekonstruující venkovní prostory (zejména 

sportovní areály a hřiště) uvádějící cílové hodnoty v řádu tisíců aţ desetitisíců, čímţ 

jsou dosaţené celkové hodnoty výrazně zkreslovány v neprospěch ţadatelů 

budujících/rekonstruujících vnitřní prostory. Zahrnování venkovních prostor není 

v souladu s definicí zmíněných indikátorů, vhodné by bylo zahrnovat venkovní 

plochy do indikátoru Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 

– 650 101. 

(106) Druhého nejvyššího převýšení dosahuje indikátor Počet nově vytvořených 

pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) – 

520 215. Cílová hodnota tohoto indikátoru byla výrazně podhodnocena. U projektů 

budujících nebo rozšiřujících zařízení občanské vybavenosti lze očekávat vytváření 

i většího počtu pracovních míst. Za reálně dosaţitelný počet vytvořených pracovních 

míst v oblasti podpory 3.3 povaţuje zpracovatel 40 – 50 pracovních míst.  

(107) Vysokou měrou je naplňován také indikátor Plocha regenerovaného 

a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech – 650 505, jehoţ cílová 
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hodnota byla nastavena velmi nízko. Plnění indikátoru můţe být ještě výrazně vyšší, 

pokud budou do indikátoru zahrnuty venkovní plochy zařízení pro občanskou 

vybavenost (sportovní areály, koupaliště, dětská hřiště, aj.). Tyto venkovní plochy by 

u doposud schválených projektů dosáhly zhruba 3,5 ha. I se zahrnutím venkovních 

ploch by tak reálně dosaţitelnou cílovou hodnotou mohlo být 15 – 20 ha, bez zahrnutí 

venkovních ploch by mohlo být dosaţeno hodnoty 10 ha.  

(108) 

 

Nízkou měrou ve srovnání s předchozí oblastí podpory byl k únoru 2009 naplňován 

indikátor Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně – 651 120. 

Z nasmlouvaných hodnot k březnu 2009 vyplývá, ţe cílová hodnota jiţ byla téměř 

dosaţena a nenaplnění indikátoru tedy nehrozí. 

(109) 

D 

Ve srovnání s objekty pro sociální sluţby a zdravotnictví a objekty pro vzdělávání 

jsou silně nadhodnoceny cílové hodnoty pro objekty zájmové a volnočasové povahy. 

Toto nadhodnocení objektů zájmové a volnočasové povahy však nemá oporu 

v situační a SWOT analýze ROP JV, kde je stejnou měrou jako nedostatek objektů 

zájmové a volnočasové povahy akcentován zejména špatný stav zdravotnické 

a sociální infrastruktury, ale i vzdělávací infrastruktury. Ve venkovském prostoru jsou 

v oblasti veřejných sluţeb uváděny nedostatečná vybavenost volnočasovými 

zařízeními a nedostatek a špatný technický stav zařízení sociální péče. 

Tyto závěry analýzy by měly být reflektovány i v cílových hodnotách indikátorů, kdy 

by především u objektů sociální infrastruktury měl být kladen důraz na zvyšování 

kapacity, rekonstrukce a modernizaci vybavení a u objektů zájmové a volnočasové na 

budování nových i rekonstrukci stávajících zařízení. Zpracovatel proto doporučuje 

upravit cílové hodnoty dle souhrnné tabulky č. 16 uvedené na závěr části Prioritní osa 

3. 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

 (110) Z hodnot uváděných jednotlivými ţadateli v oblastech podpory 3.2 a 3.3 vyplývají 

některé chyby nebo sporné přístupy ke kvantifikaci indikátorů: 

1. Někteří ţadatelé uváděli chybně plochu zrekonstruovaných objektů  

v indikátorech sledujících plochu nově vybudovaných objektů (projekty 

CZ.1.11/3.2.00/01.00259, CZ.1.11/3.2.00/01.00391, CZ.1.11/3.3.00/01.00366). 

2. Někteří ţadatelé budující nebo rekonstruující sportovní areály a sportoviště 

vzdělávacích zařízení uvedli plochu objektu jak do indikátoru sledujícího 

objekty pro vzdělávání, tak do indikátoru sledujícího objekty pro zájmové 

a volnočasové aktivity (CZ.1.11/3.2.00/01.00341, CZ.1.11/3.3.00/01.00297, 

CZ.1.11/3.3.00/01.00366). Zpracovatel se domnívá, ţe plocha vybudovaného 

nebo zrekonstruovaného objektu by měla být zahrnuta jen do jednoho typu 

objektů. Podobně někteří ţadatelé uváděli plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných sportovních areálů a sportovišť vzdělávacích zařízení do 

indikátorů měřících plochu objektů pro vzdělávání, ostatní zařazovali tyto plochy 

do indikátorů měřících plochu objektů pro zájmové a volnočasové aktivity. 
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Zpracovatel se domnívá, ţe sportovní areály a sportoviště by měla být 

klasifikována jako volnočasová zařízení bez ohledu na to, zda jsou provozována 

vzdělávacím zařízením nebo jiným typem subjektu. 

3. Vysoké hodnoty indikátorů sledujících plochu vybudovaných nebo 

zrekonstruovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity, ale zčásti 

i objektů pro vzdělávání (viz předchozí bod), jsou dány zahrnováním venkovní 

plochy zejména sportovních areálů a hřišť. Započítávání venkovních ploch ale 

není v souladu s definicí indikátorů, kdy má být měřena uţitná plocha objektů. 

Venkovní plochy by bylo vhodné započítávat do indikátoru Plocha 

regenerovaného a revitalizovaného území – ve venkovských oblastech – 

650 505. 

(111) 

D 

Z předchozího výroku vyplývá rozporuplné uchopení pojmu „nově vybudovaný“ 

a „zrekonstruovaný/zrevitalizovaný“ objekt. Předmětem rozdílného uchopení jsou 

objekty, které byly zrevitalizovány na nové vyuţití (např. revitalizace zanedbaného 

objektu kasáren na objekt sociálních sluţeb). Přestoţe jde o revitalizaci, objekt 

sociálních sluţeb lze povaţovat za nově vybudovaný. Někteří ţadatelé tedy plochu 

objektu v takových případech uvádějí jako nově vybudovanou, jiní jako 

zrevitalizovanou. Pojetí těchto případů je nutno sjednotit. Zpracovatel doporučuje 

takové objekty povaţovat za nově vybudované, protoţe realizací projektu vzniklo nové 

sociální zařízení. 

(112) Dosaţená hodnota indikátoru Počet nových a rekonstruovaných parkovišť je 

zkreslena tím, ţe projekt CZ.1.11/3.3.00/01.00350 zaměnil počet parkovišť a počet 

parkovacích míst. Hodnotu bude proto nutno opravit. Sledování parkovacích míst by 

nicméně mělo větší vypovídací hodnotu a umoţnilo by lepší srovnatelnost 

dosaţených hodnot. Velikost parkovišť se můţe výrazně lišit a počet nových nebo 

rekonstruovaných parkovišť nijak nevypovídá o tom, jak se zvětšila parkovací 

kapacita místa.  

 

 

3.4. Oblast podpory Veřejné sluţby regionálního významu 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

1 030 993 183,56 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: 17. 12. 2007 

5. 5. 2008 

Počet schválených projektů: 19 projektů (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 692 977 889,55 Kč = 67,2 % (únor 2009) 
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Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

- Počet podpořených projektů na sluţby regionálního významu 

(celkem) 

19 / 12 

158,33 % 

km - 

511 531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) - 

vybraných měst 

0 / 2 

0,0 % 

počet Počet podpořených projektů zaměřených na rekonstrukci a modernizaci 

míst slouţících pro rozvoj vzdělávání, soc. sluţeb a zdrav. péče, sluţby 

občanské vybavenosti, zařízení zájmové a volnočasové povahy, 

regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů a území. Výjimka: ROP JZ 

nezahrnuje projekty pro rozvoj vzdělávání, soc. sluţeb a zdrav. péče, 

ROP MSK navíc ani regeneraci a revitalizaci zanedbaných objektů 

a území. ROP JZ tyto projekty sleduje pomocí indikátorů 513500 

a "Počet podpořených projektů na ostatní projekty" a ROP MSK pomocí 

indikátorů 511550, 511560, 511545 a doplňkového indikátoru "Počet 

podpořených projektů zaměřených na revitalizaci nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů (brownfields)". 

650 101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech 0 / 0,14 

0,0 % ha Výměra všech ploch v hektarech, které byly regenerovány z nevyuţitých, 

opuštěných nebo zanedbaných prostor realizací projektu. Indikátor 

zahrnuje také revitalizované plochy pro zvýšení atraktivity obce. 

V případě regenerace území včetně objektů můţe být do indikátoru 

započítána zastavěná plocha regenerovaného nebo rekonstruovaného 

objektu. Město = obce nad 5 000 obyvatel včetně. Výjimka: V ROP SČ 

patří i Votice. 

651 100 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech 

celkem 

0 / 16 000 

0,0 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy rekonstruovaných, revitalizovaných, 

regenerovaných objektů občanské vybavenosti ve městech (obcích nad 

5000 obyvatel včetně).Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se 

stavební rekonstrukcí (nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení 

vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). Výjimka: 

V ROP SČ patří i Votice. 

651 103 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální 

sluţby a zdravotní péči (města) 

15 220,86 / 7 

000 

217,44 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro sociální 

sluţby a zdravotní péči ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            88 

 

 

651 104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) 

0 / 12 500 

0,0 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro zájmové 

a volnočasové aktivity ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 101 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených 

pro rozvoj vzdělávání (města) 

0 / 1 000 

0,0 % 

m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy objektu, který bude v rámci realizace projektu 

rekonstruován/revitalizován/regenerován a bude slouţit pro rozvoj 

vzdělávání ve městech (obcích nad 5000 obyvatel včetně). Tento 

indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí (nedá se 

tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

Při rekonstrukci jen části objektu se uvádí jen plocha rekonstruované 

části (pokud bude modernizováno jedno patro objektu, pak se uvádí 

uţitná plocha daného patra, ne celková uţitná plocha objektu). 

651 202 Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby 391,47 / 750 

52,20 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro sociální sluţby. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

651 204 Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví 0 / 2 750 

0,0 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

651 203 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání 181,2 / 750 

24,16 % m
2
 Počet m

2
 uţitné plochy nově vybudovaných objektů pro vzdělávání. 

Tento indikátor lze naplnit pouze v souvislosti se stavební rekonstrukcí 

(nedá se tedy pouţít, pokud dojde pouze k pořízení vybavení objektu). 

640 101 Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným 

vybavením 

50 / 2 

2 500,0 % 

počet Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením 

slouţícím k výuce. 

640 102 Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním 

přístrojovým vybavením 

4 / 2 

200,0 % 

počet Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním vybavením. 

520 213 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst 

11 / 3 

366,67 % 

počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 
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K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. Pracovní místa vznikla v rámci projektů na 

udrţitelný rozvoj měst. 

520 101 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muţe 3,5 / - 

- počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

520 102 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ţeny 2,0 / - 

- 

 
počet Nově vytvářenými pracovními místy se rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo zaměstnaných příjemcem v určité 

provozovně ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. 

Kaţdé pracovní místo, které během těchto 12 měsíců zanikne, se musí 

odečíst od počtu pracovních míst vytvořených ve stejném období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na plný pracovní úvazek za 

období jednoho roku, přičemţ u pracovníků s částečným pracovním 

úvazkem a u sezónních pracovníků se započítá odpovídající zlomek RPJ. 

K navýšení počtu pracovních míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

651 205 Počet otevřených sítí v oblastech postiţených selháním trhu 0 / 2 

0 % počet Počet otevřených sítí. Otevřená síť je výstup telekomunikačního zařízení, 

určeného k přenosu digitálního signálu, který pokrývá území intravilánu 

obce nebo více obcí a patří provozovateli, jenţ za nediskriminačních 

podmínek umoţňuje přístup ostatním provozovatelům telekomunikačních 

sluţeb, v odůvodněných případech i konečným uţivatelům. 

- Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC 0 / - 

- počet Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost regionálních inovačních 

center 

- Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních 

poskytovatelů pro vstup na místní telekomunikační trh 

0 / - 

- 

počet Počet projektů zaměřených na motivaci komerčních poskytovatelů pro 

vstup na místní telekomunikační trh 

- Počet projektů zaměřených na regionální hostingové 

a peeringové sluţby 

0 / - 

- 

počet Počet projektů zaměřených na regionální hostingové a peeringové 

sluţby. Hostingovou sluţbou se rozumí poskytování sluţeb určených pro 

provoz a zajištění provozu internetových aplikací a sluţeb souvisejících 

s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků poskytovatele 

sluţby. Peeringovou sluţbou se rozumí takové propojení mezi 

jednotlivými providery, které jim umoţňuje vyměňovat si datový provoz 

přímo, a ne způsobem, který by odpovídal hierarchické struktuře jejich 

propojení. 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 
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Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(113) Cílová hodnota indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve 

městech celkem – 651 100 je v rozporu s cílovými hodnotami podřízených 

indikátorů. Hodnota by měla být napočítávána z indikátorů 651 103, 651 104 

a 651 101 (při stávajících cílových hodnotách tedy 20 500 m
2
. Cílová hodnota však 

nyní neodpovídá ani součtu cílových hodnot indikátorů měřících plochu všech typů 

regenerovaných, revitalizovaných a nově vybudovaných objektů. Indikátory měřící 

plochu nově vybudovaných objektů (651 202, 651 201 a 651 203) budou načítány do 

nově vytvořeného indikátoru Plocha nově vybudovaných objektů celkem (651 200). 

Cílová hodnota tohoto indikátoru by při stávajících hodnotách měla tedy být 

4 250 m
2
. 

(114) Pro oblast podpory 3.3 není oproti ostatním oblastem podpory prioritní osy 3 

sledován indikátor Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové 

aktivity – 651 201. Pro objekty zájmové a volnočasové povahy je sledována pouze 

plocha revitalizovaných a rekonstruovaných objektů (indikátor Plocha 

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

651 104). Cílová hodnota indikátoru 651 104 je stanovena ve srovnání s ostatními 

typy objektů velmi vysoko, přestoţe dle programového i prováděcího dokumentu jsou 

v rámci objektů těchto typů podporovány pouze knihovny. Podpora infrastruktury pro 

sport je zmíněna pouze v programovém dokumentu v Kategorizaci oblasti pomoci 

v oblasti podpory 3.4 s orientační alokací, vyčleněná finanční alokace je ve srovnání 

se zdravotnickou a vzdělávací infrastrukturou pouze okrajová (cca 3 % celkové 

alokace na oblast podpory 3.4). Reálně proto hrozí nenaplnění cílové hodnoty 

indikátoru Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové 

a volnočasové povahy (města) - 651 104. Zpracovatel proto navrhuje sníţení cílové 

hodnoty dle souhrnné tabulky č. 16 uvedené na závěr části Prioritní osa 3.  

(115) Nejvyšší měrou je naplňován indikátor Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo 

modernizovaným vybavením – 640 101. Vysoká dosaţená hodnota je dána projekty 

CZ.1.11/3.4.00/01.00091 a CZ.1.11/3.4.00/02.00604, které představují dvě etapy 

jednoho projektového záměru (zavedení bezdrátové komunikace na školách 

v regionu). Cílové hodnoty tohoto indikátoru i indikátoru Počet zdravotnických 

zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením – 640 102 je však 

nutno hodnotit jako podhodnocené, vzhledem k tomu, jaký důraz je na vzdělávací 

i zdravotnická zařízení v oblasti podpory 3.4 po obsahové i finanční stránce kladen 

(cca 75 % celkové předpokládané alokace). Zpracovatel proto doporučuje zvýšit 

cílovou hodnotu u indikátoru 640 1010 na 50 zařízení a u indikátoru 640 102 na 6 

zařízení.  

(116) Vysokou měrou je také naplňován indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst 

v rámci projektů na udrţitelný rozvoj měst – 520 213. Cílová hodnota tohoto 

indikátoru byla výrazně podhodnocena. U projektů budujících nebo rozšiřujících 

zařízení občanské vybavenosti lze očekávat vytváření i většího počtu pracovních míst. 
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Za reálně dosaţitelný počet vytvořených pracovních míst v oblasti podpory 3.4 

povaţuje zpracovatel 15 pracovních míst.  

(117) V oblasti podpory 3.4 se všechny doposud schválené projekty zaměřují na 

vybudování nebo rekonstukci/revitalizaci zařízení sluţeb regionální významu, ţádný 

z projektů se nezabývá ICT vybaveností RIC, motivací komerčních poskytovatelů pro 

vstup na místní telekomunikační trh ani regionálními hostingovými a peeringovými 

sluţbami, z čehoţ plyne nulové naplňování dotčených indikátorů. Vzhledem k velmi 

nízké orientační alokaci na tyto aktivity (cca 1 % celkové alokace na oblast podpory 

3.4) však nelze očekávat větší počet takto zaměřených projektů. V poměru 

k disponibilní alokaci se počet indikátorů, které tyto aktivity sledují, jeví jako 

nepřiměřený. S ohledem na to, ţe všechny zmíněné indikátory mají stejnou jednotku 

(počet projektů) a zaměřují se na stejný typ podpory (informační akomunikační 

technologie), navrhuje zpracovatel tyto tři indikátory sloučit v jeden. 

 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

(118) V oblasti podpory 3.4 je pro sledování počtu podpořených projektů pouţíván indikátor 

Počet podpořených projektů na sluţby regionálního významu (celkem). Není jasné, 

jaký je rozdíl mezi tímto indikátorem a indikátorem Počet podpořených projektů na 

rozvoj (zvyšující atraktivitu) - vybraných měst – 511 531, který je pouţíván zejména 

pro sledování počtu podpořených projektů v oblasti podpory 3.2. Cílová hodnota 

indikátoru 511 531 stanovená pro oblast podpory 3.4 je velmi nízká a ţádný z projektů 

tento indikátor zatím nenaplňuje, coţ je pravděpodobně důsledkem jeho nejasného 

vymezení. Zmíněné indikátory se nyní jeví duplicitní, zpracovatel proto doporučuje 

nadále sledovat pouze indikátor Počet podpořených projektů na sluţby regionálního 

významu (celkem), pro který je však nezbytné doplnit jasnou definici a doplnit jej do 

agregační mapy a případně i do programového dokumentu. 
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Vzhledem k tomu, ţe pro celou prioritní osu 3 byla jako problémová identifikována 

skupina indikátorů sledujících plochu nových a revitalizovaných objektů ve městech a na 

venkově, uvádí následující tabulka přehled cílových a dosaţených hodnot všech dotčených 

indikátorů, včetně nadřízených. 

 

Tabulka 16 Přehled cílových a dosaţených hodnot indikátorů sledujících plochu nových a 

revitalizovaných objektů ve městech a na venkově 

  

651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

 

p
ro

 s
o

c
iá

ln
í 

s
lu

ž
b

y
 a

 z
d

ra
v
o

tn
í 
p

é
č
i 

(m
ě
s
ta

) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  

z
á
jm

o
v

é
 a

 v
o

ln
o

č
a
s
o

v
é
 p

o
v

a
h

y
 (

m
ě
s
ta

) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  

u
rč

e
n

ý
c
h

 p
ro

 r
o

z
v
o

j 
v
z
d

ě
lá

v
á
n

í 
(m

ě
s
ta

) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
  

o
b

je
k
tů

 

v
e
 m

ě
s
te

c
h

 c
e
lk

e
m

 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  

s
o

c
iá

ln
íc

h
 s

lu
ž
e
b

 a
 z

d
ra

v
o

tn
í 
p

é
č
e
 (

v
e
n

k
o

v
) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  

z
á
jm

o
v

é
 a

 v
o

ln
o

č
a
s
o

v
é
 p

o
v

a
h

y
 (

v
e
n

k
o

v
) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  

u
rč

e
n

ý
c
h

 p
ro

 v
z
d

ě
lá

v
á
n

í 
(v

e
n

k
o

v
) 

P
lo

c
h
a
 r

e
g
e
n
e
ro

v
a
n
ý
c
h
 a

 r
e
v
it
a
liz

o
v
a
n
ý
c
h
  

o
b

je
k
tů

 

v
e
 v

e
n

k
o

v
s
k
ý
c
h

 o
b

la
s
te

c
h

 c
e
lk

e
m

 

P
lo

c
h
a
 n

o
v
ě
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  
 p

ro
 s

o
c

iá
ln

í 

s
lu

ž
b

y
 

P
lo

c
h
a
 n

o
v
ě
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  
p

ro
 

z
d
ra

v
o
tn
ic
tv
í 

P
lo

c
h
a
 n

o
v
ě
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

 p
ro

 z
á
jm

o
v

é
 a

 
v
o

ln
o

č
a
s
o

v
é
 a

k
ti

v
it

y
 

P
lo

c
h
a
 n

o
v
ě
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

  
 p

ro
 v

z
d

ě
lá

v
á
n

í 

P
lo

c
h
a
 n

o
v
ě
 v

y
b
u
d
o
v
a
n
ý
c
h
 o

b
je

k
tů

 c
e
lk

e
m

 

SOUČASNÝ CÍLOVÝ STAV S CHYBNÝMI NÁPOČTY 

3.1 1 500 10 000 1 000 17 500 - - - - 1 000 - 3 000 1 000 - 

3.2 3 500 30 000 5 000 52 500 - - - - 1 000 - 10 000 1 000 - 

3.3 - - - - 3 000 50 000 1 000 61 000 1 000 - 5 000 1 000 - 

3.4 7 000 12 500 1 000 16 000 - - - - 750 2 750 - 750 - 

PO3 12 000 52 500 7 000 86 000 3 000 50 000 1 000 61 000 3 750 2 750 18 000 3 750 - 

SOUČASNÝ CÍLOVÝ STAV SE SPRÁVNÝMI NÁPOČTY 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1 1 500 10 000 1 000 12 500 - - - - 1 000 - 3 000 1 000 5 000 

3.2 3 500 30 000 5 000 38 500 - - - - 1 000 - 10 000 1 000 12 000 

3.3 - - - - 3 000 50 000 1 000 54 000 1 000 - 5 000 1 000 7 000 

3.4 7 000 12 500 1 000 20 500 - - - - 750 2 750 - 750 4 250 

PO3 12 000 52 500 7 000 71 500 3 000 50 000 1 000 54 000 3 750 2 750 18 000 3 750 28 250 

DOSAŽENÝ (NASMLOUVANÝ) STAV 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1 561 213 980 1 754 - - - - 65 - 0 2 852 2 917 

3.2 1 648 51 691 7 759 61 098 - - - - 758 - 33 265 646 34 668 

3.3 - - - - 251 13 116 13 737 27 105 323 - 8 941 2 122 11 387 

3.4 15 221 0 0 15 221 - - - - 391 0 - 181 573 

PO3 17 430 51 904 8 739 78 073 251 13 116 13 737 27 105 1 538 0 42 206 5 801 49 544 

DOSAŽENÝ (NASMLOUVANÝ) STAV PO KOREKCI 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1* 561 213 980 1 754 - - - - 65 - 0 2 852 2 917 

3.2 1 648 78 534 692 80 874 - - - - 0 - 24 214 0 24 214 
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3.3 - - - - 574 28 739 2 916 32 230 0 - 6 763 603 7 366 

3.4 15 358 0 0 15 358 - - - - 254 0 - 181 436 

PO3 17 567 78 748 1 672 97 986 574 28 739 2 916 32 230 319 0 30 977 3 637 34 933 

DOSAŽITELNÝ STAV PŘI NEMĚNNÉM ČERPÁNÍ A PLNĚNÍ (dosažený stav dělený podílem vyčerpané alokace) 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1 7 480 2 843 13 067 23 389 - - - - 867 - 0 38 027 38 893 

3.2 5 512 262 657 2 314 270 483 - - - - 0 - 80 982 0 80 982 

3.3 - - - - 2 465 123 345 12 515 138 324 0 - 29 026 2 590 31 616 

3.4 22 854 0 0 22 854 - - - - 379 0 - 270 648 

PO3 35 846 265 499 15 381 316 726 2 465 123 345 12 515 138 324 1 245 0 110 008 40 886 152 140 

DOSAŽENÝ (NASMLOUVANÝ) STAV PO KOREKCI bez venkovních ploch 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1 561 213 980 1 754 - - - - 65 - 0 2 852 2 917 

3.2 1 648 0 692 2 340 - - - - 0 - 1 595 0 1 595 

3.3 - - - - 574 2 594 2 916 6 085 0 - 269 603 872 

3.4 15 358 0 0 15 358 - - - - 254 0 - 181 436 

PO3 17 567 213 1 672 19 452 574 2 594 2 916 6 085 319 0 1 864 3 637 5 820 

NAVRHOVANÝ STAV 

  651103 651104 651101 651100 651503 651504 651501 651500 651202 651204 651201 651203 651200 

3.1 6 000 200 000 12 000 218 000 - - - - 800 1 500 80 000 5 000 87 300 

3.2 5 000 180 000 10 000 195 000 - - - - 500 1 000 60 000 3 000 64 500 

3.3 - - - - 6 000 120 000 8 000 134 000 500 1 000 30 000 2 500 34 000 

3.4 20 000 2 000 6 000 28 000 - - - - 1 000 3 000 1 000 1 500 6 500 

PO3 31 000 382 000 28 000 441 000 6 000 120 000 8 000 134 000 2 800 6 500 171 000 12 000 192 300 

* pro oblast podpory 3.1 nebylo moţno korekci provést, protoţe zpracovatel neměl k dispozici hodnoty uvedené 

jednotlivými projekty 

 

Korekce dosaţených (nasmlouvaných) hodnot byla provedena na základě dostupných 

nasmlouvaných hodnot jednotlivých projektů v oblastech podpory 3.2., 3.3, 3.4 a spočívala v 

následujících bodech: 

 

1. Započítání cílových hodnot (nikoliv rozdílových hodnot) indikátorů měřících 

revitalizované a rekonstruované objekty. Tato korekce vychází ze skutečnosti, ţe 

někteří ţadatelé uvádí jako výchozí hodnotu plochu stávájících objektů, které budou 

revitalizovány. Rozdílové hodnota tak neodpovídá skutečně revitalizované ploše. 

2. Převedení objektů typu sportovní areál, sportovní hřiště, dětské hřiště, zahrada školy, 

tělocvična z objektů pro vzdělávání do objektů zájmové a volnočasové povahy. 

3. Oprava plochy nově vybudovaných objektů chybně zařazené do plochy 

revitalizovaných a rekonstruovaných objektů a naopak. Objekty revitalizované na 

nové vyuţití byly při korekci chápány jako revitalizované objekty, nikoliv nově 

vybudované. 

 

Při korekci byly naproti tomu venkovní plochy (sportovní areály, dětská hřiště, aj.) 

v hodnotách indikátorů ponechány a navrhované cílové hodnoty počítají s jejich zahrnutím do 
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indikátorů. Pro úplnost a srovnání uvádíme v následující tabulce nasmlouvané hodnoty 

dotčených indikátorů i bez zahrnutí venkovních ploch. 

Navrhované cílové hodnoty byly stanoveny se snahou o kompromis zohledňující  

dosavadní tempo plnění indikátorů i proporcionální rozloţení plynoucí z rozvrţení finanční 

alokace mezi jednotlivými oblastmi podpory i tématy podpory. 

 

 

PRIORITNÍ OSA 4 – TECHNICKÁ POMOC 

 

4.1. Oblast podpory Aktivity spojené s realizací a řízením ROP JV 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

580 744 952,64 Kč 

 

Vyhodnocené výzvy: 17. 9. 2007 

Počet schválených projektů: 4 projekty (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 496 035 875,00 Kč = 85,4 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

712 501 Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků 306 / 466 

65,67 % počet Počet uskutečněných ex-ante, interim a ex-post kontrol u realizátorů 

projektů a všech sloţek čerpajících finanční prostředky. Zahrnuje jen 

fyzické kontroly na místě realizace projektů. 

710 500 Realizace evaluačních studií a zpráv celkem 14 / 14 

100,0 % počet Počet vytvořených studií on-going,ex-ante,interim,ex-post,ad-hoc a zpráv 

zaměřených na přípravu/realizaci programu a monitoring, evaluaci jeho 

realizace. 

- Nákup HW 90 / - 

- počet Počet kusů hardwaru (počítače, tiskárny, scannery, apod.) nakoupeného 

v rámci projektů v programu ROP JV 

- Počet pořízených automobilů 7 / - 

- počet Počet automobilů pořízených v rámci projektů v programu ROP JV 

- Počet zorganizovaných setkání pracovních skupin 36 / - 

- počet Počet setkání pracovních skupin zorganizovaných v rámci projektů 

v programu ROP JV 

- Počet vypracovaných příruček, studií a analýz 5/ - 

- počet Počet příruček, studií a analýz (mimo evaluačních studií) vypracovaných 

v rámci projektů v programu ROP JV 

- Počet uspořádaných zasedání Výboru Regionální rady / 56 / - 
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Monitorovacího výboru ROP JV - 

počet Počet zasedání Výboru regionální rady / Monitorovacího výboru ROP 

JV uspořádaných v rámci projektů v programu ROP JV 

- Počet zaměstnanců URR JV placených v rámci projektů TP 113 / - 

- počet Počet zaměstnanců URR JV placených v rámci projektů TP ROP JV 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 

 

Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(119) Optimální plnění indikátoru v rámci prioritní osy Technická pomoc je usnadněno 

skutečností, ţe realizátorem projektů je přímo ŘO a můţe proto potřebám plnění 

indikátorů operativně uzpůsobovat své aktivity.    

(120) Ve srovnání s cílovou hodnotou je nasmlouvaná hodnota niţší pouze u indikátoru 

Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků – 712 501. Kontroly 

u realizátorů projektů jsou však realizačně i finančně poměrně nenáročnou aktivitou, 

zpracovatel proto předpokládá, ţe reálně dosaţenou hodnotu indikátoru bude moţno 

bez potíţí uzpůsobit potřebné cílové hodnotě. 

 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

(121) Z názvu a definice indikátoru Počet zaměstnanců URR JV placených v rámci 

projektů TP vyznívá, ţe má sledovat celkový počet zaměstnanců, nikoliv jen počet 

zaměstnanců, jejichţ místa byla v rámci projektů technické pomoci nově vytvořena. 

Při současném způsobu monitoringu plnění indikátorů, kdy jsou sledovány rozdílové 

hodnoty (cílová – výchozí hodnota) však hodnota indikátoru vyjadřuje právě počet 

zaměstnanců, jejichţ místa byla nově vytvořena. Zpracovatel proto doporučuje tento 

rozpor vyjasnit.  

Dále zpracovatel doporučuje doplnit u indikátoru Počet zaměstnanců URR JV 

placených v rámci projektů TP informaci, zda jde o fyzické osoby nebo přepočtené 

počty. 
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4.2. Oblast podpory Podpora absorpční kapacity 

 

Finanční alokace (při kurzu 

CZK/EUR 27,48): 

 

 

193 581 650,88 Kč 
 

Vyhodnocené výzvy: 17. 9. 2007 

Počet schválených projektů: 4 projekty (únor 2009) 

Vyčerpaná finanční alokace: 171 035 625,00 Kč = 88,4 % (únor 2009) 

 

Projektové indikátory  

Kód Název dle NČI/agregační mapy Nasmlouvaná 

rozdílová hodnota 

/ Cílová hodnota 

Míra naplnění 
Jednotka Definice dle NČI/agregační mapy 

711 601 Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených 

na posílení absorpční kapacity 

1 500 / 1 250 

120,0 % 

počet Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů na posílení absorpční 

kapacity. 

711 900 Počet proškolených osob 88 / 88 

100,0 % počet Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů v rámci technické 

pomoci, ukončily tyto kurzy předepsaným způsobem a získaly osvědčení 

nebo certifikát o absolvování. 

711 102 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů 

a konferencí s mezinárodní účastí 

20 / 20 

100,0 % 

počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí 

s mezinárodní účastí pořádaných Regionální radou a financovaných 

z technické pomoci ROP. 

711 101 Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů 

a konferencí 

93 / 100 

93,0 % 

počet Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů, konferencí 

pořádaných Regionální radou a financovaných z technické pomoci ROP. 

711 500 Počet účastí na zahraničních akcích zaměřených na 

prohlubování znalostí a výměnu informací 

0 / 14 

0,0 % 

počet Počet osob, které se zúčastnily zahraničních akcích zaměřených na 

prohlubování znalostí a výměnu informací. 

710 700 Počet vytvořených metodických a technicko-informačních 

materiálů 

65 / 65 

100,0 % 

počet Počet různých druhů nově vytvořených metodických a technicko–

informačních materiálů (broţury, letáky, aj.) Indikátor zahrnuje tištěné 

i elektronické výstupy. 

- Počet prezentačních materiálů 35 / - 

- počet Počet prezentačních materiálů (druhů) vytvořených v rámci projektů 

v programu ROP JV 

- Počet vypracovaných příruček, studií a analýz 9/ - 

- počet Počet příruček, studií a analýz (mimo evaluačních studií) vypracovaných 

v rámci projektů v programu ROP JV 

Pozn.: Údaje o naplňování projektů vychází z přehledu schválených projektů z února 2009 
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Zhodnocení naplňování indikátorů schválenými projekty v dosavadních výzvách 

 Zhodnocení naplňování indikátorů s ohledem na finanční alokaci 

 Zhodnocení reálnosti cílových hodnot indikátorů ve vztahu k dosavadnímu 

plnění 

(122) Optimální plnění indikátoru v rámci prioritní osy Technická pomoc je usnadněno 

skutečností, ţe realizátorem projektů je přímo ŘO a můţe proto potřebám plnění 

indikátorů operativně uzpůsobovat své aktivity.    

(123) Nasmlouvané hodnoty indikátorů jsou v oblasti podpory 4.2 ve většině případů 

shodné nebo blízké cílovým hodnotám. Zejména v případě indikátorů Počet osob, 

které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity – 

711 601 a Počet proškolených osob – 711 900, jejichţ plnění nemusí být plně 

ovlivnitelné ÚRR, je nezbytné průběţně sledovat jejich naplňování a v případě 

nedostatečné účasti na pořádaných akcích podpořit propagací jejich návštěvnost.  

(124) Nulová je doposud nasmlouvaná hodnota indikátoru Počet účastí na zahraničních 

akcích zaměřených na prohlubování znalostí a výměnu informací – 711 500. Není 

jasné, čí účast a na kým pořádaných zahraničních akcích má indikátor sledovat. 

Pokud jsou myšleny účasti zaměstnanců ÚRR, měl by být indikátor pouţíván spíše 

pro oblast podpory 4.1 zaměřené mimo jiné na „zdokonalování evaluačních metod 

a výměny informací v této oblasti“. 

 

 

Zhodnocení srozumitelnosti indikátorů pro ţadatele 

 Zhodnocení validity a autonomie indikátorů 

 Zhodnocení srozumitelnosti na základě hodnot udávaných ţadateli 

(125) Zpracovatel doporučuje jednoznačně vymezit a od sebe odlišit indikátory Počet 

vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů – 710 700, Počet 

prezentačních materiálů a Počet vypracovaných příruček, studií a analýz. Indikátor 

Počet prezentačních materiálů se pravděpodobně vztahuje k propagačním 

materiálům, které mají za cíl zvýšit povědomí o moţnosti čerpání ROP JV. Naproti 

tomu indikátor Počet vytvořených metodických a technicko-informačních materiálů 

– 710 700 se vztahuje k materiálům, které mají za cíl zlepšení schopnosti 

potenciálních ţadatelů připravovat, předkládat a realizovat pomoc z ROP JV. Tato 

specifikace by měla být do popisu indikátorů doplněna. Není však jasné vymezení 

indikátoru Počet vypracovaných příruček, studií a analýz a zejména odlišení 

sledovaných materiálů (příruček, studií a analýz) od téhoţ indikátoru pouţívaného pro 

oblast podpory 4.1. 
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Odpovědi na stanovené evaluační otázky 

1) Jsou jednotlivé indikátory definovány jednoznačně a srozumitelně pro ţadatele?  

Ve většině případů lze hodnotit názvy a definice indikátorů jako jednoznačně 

a srozumitelně definované. Z chyb a rozporů v hodnotách uváděných ţadateli však byly 

identifikovány některé problémové indikátory nebo skupiny indikátorů. Jde zejména 

o skupinu indikátorů sledujících plochu nově vybudovaných a zrekonstruovaných objektů 

ve městech a na venkově. Problémem opakujícím se u několika indikátorů je také záměna 

indikátorem sledované jednoty a jejích dílčích částí (např. Počet vytvořených 

propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch – 633 101, Počet 

nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury – 632 300, Počet 

nových a rekonstruovaných parkovišť) 

V řadě případů jsou rozpory a chyby v kvantifikaci indikátorů, které odhalují nedostatky 

ve vymezení a definici indikátoru, patrné na první pohled (např. výraznou odchylkou od 

běţně dosahovaných hodnot). Tyto případy by proto měly být selektovány a opravovány 

jiţ při hodnocení projektové ţádosti tak, aby uzavírané smlouvy o financování jiţ 

obsahovaly správné hodnoty indikátorů. 

2) Jsou ke kaţdému indikátoru přiřazeny základní identifikační charakteristiky – přesný 

název, jednotka, způsob měření, zdroje informací a periodicita sběru, výchozí a cílová 

hodnota? (viz Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci, 2006)  

Všechny indikátory mají přiřazené základní identifikační údaje – název, měrnou jednotku, 

definici a kód v případě centrálních indikátorů. Zpracovatel však doporučuje zpracovat 

pro potřeby ţadatelů a příjemců metodický pokyn, který by rozšiřoval definice indikátorů, 

které jsou v řadě případů příliš stručné. Vzhledem k drobným odlišnostem v pojetí 

některých centrálních indikátorů jednotlivými OP není moţno centrálně stanovit 

dostatečně podrobné vymezení a způsob měření indikátorů. Pro kaţdý indikátor by mělo 

být v případě potřeby uvedeno podrobné vymezení indikátoru a zdroj pro jeho 

kvantifikaci, na základě kterého můţe být dosaţená hodnota také zkontrolována ÚRR. 

Tyto doplňující informace by měly být pravidelně aktualizovány na základě obdrţených 

připomínek a dotazů ze strany ţadatelů a příjemců. 

Pro řadu indikátorů horizontálních témat a doplňkových indikátorů nejsou stanoveny 

cílové, popř. výchozí hodnoty. Zejména v případě doplňkových indikátorů toto není 

v rozporu s běţnou praxí, není zde nicméně naplněn poţadavek normativity, který je 

jednou ze základních náleţitostí indikátorů. Dosaţenou hodnotu tak srovnáním 

se stanoveným cílem nebo normou není moţno zhodnotit jako uspokojivou nebo 

neuspokojivou.    

3) Neobsahují definice indikátorů metodické chyby a nepřesnosti?  

Zpracovatel nenalezl v definicích indikátorů ţádné metodické chyby a nepřesnosti, které 

by vyţadovaly zásahy do definice. Případné nejasnosti v kvantifikaci a vymezení 

některých indikátorů (viz evaluační otázku 1) lze vyřešit doplňujícím popisem 

k indikátoru. 

4) Jsou cílové hodnoty indikátorů realisticky nastaveny vzhledem k alokaci finančních 

prostředků a absorpční kapacitě regionu? 
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Cílové hodnoty většiny indikátorů lze průřezově ve všech prioritních osách označit jako 

často silně podhodnocené. V důsledku tohoto podhodnocení dochází v řadě případů 

k převýšení nasmlouvaných hodnot nad cílovými hodnotami v řádu set aţ tisíců. 

Podhodnocení cílových hodnot je společným rysem řady operačních programů a je 

poměrně logickým důsledkem zkušeností minulého programového období, kdy čerpání 

podpory ze SF EU zůstávalo za očekáváními. Velmi nízké cílové hodnoty však do značné 

míry znemoţňují hodnocení úspěšnosti plnění cílů prostřednictvím dosahovaných výstupů 

a výsledků, protoţe neodpovídají vynaloţené alokaci. 
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4.3. ANALÝZA DATOVÝCH ZDROJŮ PRO NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ (ZEJMÉNA 

EXTERNÍCH) 

 

Cílem této kapitoly je posouzení moţnosti konstrukce indikátorů z hlediska 

dostupnosti a kvality datových zdrojů, zejména pak zdrojů externích. Provedená analýza se 

zaměřila na posouzení indikátorové soustavy z hlediska dostupnosti statistických dat za 

sledovaný region, periodicity sledování a aktuálnosti indikátorů, délky časové řady a dobou 

mezi kvantifikací a zveřejněním indikátoru. 

 Analýza byla provedena tak, aby dala odpověď na následující evaluační otázky:  

 

Evaluační otázky: 

1) Jsou k dispozici dostupná a spolehlivá statistická data za region NUTS 2 Jihovýchod? 

2) Jsou statistická data sbírána a publikována s dostatečnou periodicitou? Budou k dispozici 

aktuální údaje s krátkou lhůtou mezi kvantifikací a publikací indikátorů? 

3) Pouţívá zpracovatel indikátory s dostatečnou vypovídací hodnotou? 

 

Spolehlivost indikátorů je ovlivněna dvěma základními typy faktorů: 

- Způsobem sběru statistických dat 

- Věrohodností zdroje statistických dat 

 

Podle kritéria zdroje lze s jistou mírou zjednodušení rozlišit dva typy indikátorů: 

- Indikátory získávané z oficiálních statistických zdrojů (EUROSTAT, ČSÚ, MPSV, 

ČHMÚ aj.) 

- Indikátory získávané od ţadatelů o podporu z Programu – příjemců podpory 

 

4.3.1. Indikátorová soustava dle způsobu zajištění dat 

 

(126) Z hlediska způsobu zajištění dat lze vymezit v rámci indikátorové soustavy 

následující způsoby zajištění dat: 

- Evaluace 

- Statistika 

- Ţadatel  

- Automatický výpočet  

(127) Část indikátorů je pak vypočítávána automaticky na základě nápočtových pravidel 

(např. 520100 - Počet nově vytvořených pracovních míst celkem) nebo se jedná 

o indikátory počtu tematicky zaměřených projektů (např. 511200 - Počet 

podpořených projektů na rozvoj CR). 

(128) Primárním způsobem zajištění hodnot indikátorů je jejich zadání ţadatelem (více neţ 

68 % indikátorů), následně pak ze statistických zdrojů. Poměrně významný je i počet 
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indikátorů, které jsou vyplňovány automaticky. Evaluace jako způsob zajištění dat je 

vyuţita pouze v jednom případě – indikátor 611105 - Počet uţivatelů nových cyklo 

a hippo stezek po 1. roce provozu. 

 
Graf 8 Struktura indikátorové soustavy ROP JV dle způsobu zajištění dat 

 

 

4.3.2. Indikátorová soustava dle zdroje dat  

 

(129) Z hlediska datového zdroje je v rámci indikátorové soustavy moţno identifikovat 

následující zdroje dat: 

- Ţadatel 

- ČSÚ 

- IS ŘO 

- EUROSTAT, ČSÚ 

- ČHMÚ 

(130) U indikátorů 653103 - Emise prekurzoru troposférického ozónu a 653104 - Sníţení 

emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic nebyl v rámci agregační 

mapy určen zdroj dat. 

(132) Celkem čerpá data z externích zdrojů 26 indikátorů, coţ představuje 24 % všech 

indikátorů. 
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Graf 9 Struktura indikátorové soustavy ROP JV dle zdroje dat 

 
 

 

4.3.3. Indikátory se zdrojem dat od ţadatelů 

 

 Analýzou indikátorů se zdrojem dat od ţadatelů byly identifikovány 3 problémové 

oblasti:  

(133) 1) Záměna indikátorů  

Tento poznatek je v souladu s výsledky terénního šetření, kde byla uvedena část 

indikátorů, u kterých měli ţadatelé problém s jejich záměnou nebo nejasností, jaký 

indikátor pouţít. To se konkrétně projevuje například u projektu č. 

CZ.1.11/3.3.00/01.00350, kde je vyplněna cílová hodnota ve výši 96 u doplňkového 

indikátoru Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť, přičemţ 

u všech ostatních projektů je hodnota tohoto indikátoru 1. 

(134) 2) Vyplnění nesprávné hodnoty indikátoru, (převáţně ve směru překročení 

hodnoty) z důvodů:  

 nesprávné interpretace nebo nejasné definice indikátoru (tzn., ţe ţadatel 

započetl i nesouvisející hodnoty nebo hodnoty spadající do jiného indikátoru), 

 chybně identifikované jednotky indikátoru, 

 chybně vyplněné cílové hodnoty indikátorů a následně chybně vyplněné 
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dosaţené hodnoty. 

Kladně lze hodnotit, ţe část výše uvedených problémů byla identifikována v rámci 

analýzy měsíčních sestav interně zpracovávaných zaměstnanci ÚRR
2
, kde byly 

identifikovány výše uvedené problémy například u těchto indikátorů: 

 Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní 

ruch 

 Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj 

cestovního ruchu 

 Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší 

 Počet nových a rekonstruovaných parkovišť 

Důleţitou skutečností je to, ţe velká řad indikátorů dosud nebyla ze strany ţadatelů 

dosud vyplněna a tudíţ lze očekávat výskyt dalších problémových indikátorů. 

(135) 3) Nemoţnost ověření nebo vysoká časová a finanční náročnost ověření 

Ověřit plnění některých monitorovacích indikátorů je obtíţné z důvodu vysoké časové 

a finanční náročnosti kontroly ze strany ÚRR. Jedná se zejména o indikátor 611105 - 

Počet uţivatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu. 

 

4.3.4. Indikátory získávané z externích zdrojů 

 

Následující přehled zahrnuje všechny indikátory, jejichţ hodnoty budou získávány 

z externích zdrojů v členění na kontextové indikátory a indikátory ostatní (jedná se pouze 

o indikátory v rámci prioritní osy 1 Dopravní dostupnost). Zbývající indikátory jsou 

generovány ţadateli.  

 

1) Indikátory kontextu 

Kód 

indikátoru 
Název indikátoru 

552000 Regionální HDP na obyvatele v PPS 

552001 Regionální HDP na obyvatele, ČR = 100 

552002 Regionální HDP na obyvatele, EU 25 = 100 

552101 Čistý disponibilní důchod na 1 obyvatele v b.c. , ČR = 100 

520800 Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 celkem 

520801 Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 muţi 

520802 Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 ţeny 

521000 Průměrná měsíční mzda v Kč 

520505 Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 15-64 let 

520511 Míra zaměstnanosti v primárním sektoru 

520512 Míra zaměstnanosti v sekundárním sektoru 

520513 Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru 

531201 Naděje na doţití při narození - muţi 

                                                 
2
 Na základě analýzy sestavy za únor 2009. 
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Kód 

indikátoru 
Název indikátoru 

531202 Naděje na doţití při narození -  ţeny 

531300 Podíl obyvatel se vzděláním středním s maturitou 

531301 Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním  

630503 Průměrná doba pobytu 

631501 Zahraniční turisté v regionu - počet osob 

631502 Zahraniční návštěvníci regionu – počet přenocování 

630502 Návštěvníci v regionu – počet přenocování 

630501 Turisté v regionu - počet osob 

 

K těmto indikátorům byly doplněny další navrhované kontextové indikátory v souladu 

s návrhem soustavy kontextových indikátorů uvedeným v podkapitole 4.1.1, které vyţadují 

externí zdroje dat: 

 

Kód 

indikátoru 
Název indikátoru 

- Naděje na doţití při narození 

531310 Index vzdělanosti 

531000 Počet obyvatel celkem 

- Měrné emise z mobilních zdrojů 

531400 Počet míst v zařízeních sociální péče 

 

2) Indikátory na úrovni Prioritní osy 1:Dostupnost dopravy 

Kód 

indikátoru 
Název indikátoru 

653107 Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva 

653103 Emise prekurzoru troposférického ozónu 

653104 Sníţení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic 

 

Analýzou byly zjištěny následující problémy a omezení externích datových zdrojů: 

 

(136) Dostupnost dat 

 Nedostupnost primárních dat – pro některé indikátory ROP NUTS 2 

Jihovýchod nejsou k dispozici primární data, ale pouze jejich grafické 

reprezentace (graf, kartogram, mapa, apod.) nebo jsou dostupná primární data 

pouze na úrovni ČR. 

 Neveřejnost části dat - část datových podkladů není veřejně dostupná a je 

nutno si je vyţádat u příslušného poskytovatele dat buď bezúplatně nebo za 

úplatu, případně je nutno realizovat sběr dat mimo oficiální zdroje. 

 Neexistence datového zdroje – v ojedinělých případech nejsou data potřebná 

pro naplnění hodnot indikátoru vůbec sledována nebo jsou dostupná jen na 

úrovni České republiky. 

 Nutnost výpočtu nebo dopočtu - většina dat potřebných pro naplnění hodnot 
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indikátorů je dostupná v členění na kraje, některá data jsou dostupná na úrovni 

okresů, případně měst a obcí a je potřeba provést jejich součet nebo 

zprůměrování. Častá je dostupnost dat v jiných jednotkách (např. v tis. 

obyvatel a nutnost přepočtu na % s vyuţitím dalších hodnot – typicky 

podílové indikátory). 

(137) Aktuálnost hodnot 

Většina statistických dat je dostupná se zpoţděním minimálně 0,5 roku od konce 

sledovaného období (většinou kalendářní rok), nejčastěji pak 1 rok a více od konce 

období. 

(138) Délka časové řady 

U části datových zdrojů je k dispozici pouze omezená časová řada na úrovni NUTS 2 

nebo krajů. Tento problém ale s ohledem na skutečnost, ţe jsou primárně potřebné 

aktuální hodnoty indikátorů, není příliš významný. 

(139) Doba mezi kvantifikací a zveřejněním indikátoru 

U řady externích datových zdrojů existuje významná časová prodleva mezi jejich 

kvantifikací a zveřejněním. Moţnou eliminací této prodlevy je zajištění přímé 

spolupráce s poskytovatelem informací a získání hodnot před jejich zveřejněním. To 

se týká zejména indikátorů kontextu, které čerpají z hodnot a údajů poskytovaných 

Českým statistickým úřadem. 

 

4.3.5. Podrobná analýza datových zdrojů 

 

V rámci podrobné analýzy byly vyhledány datové zdroje pro všechny výše uvedené 

indikátory a do přehledové tabulky zpracovány následující charakteristiky: 

 Datový zdroj – základní charakteristika 

 Periodicita sledování – s jakou periodicitou jsou data sledována (čtvrtletní / pololetní / 

roční) 

 Aktuálnost – za jaké období je k dispozici aktuální hodnota  

 Hodnota 2005 - NUTS 2 Jihovýchod- referenční hodnota za NUTS 2 Jihovýchod 

v roce 2005 

 Aktuální hodnota - NUTS 2 Jihovýchod – aktuální hodnota za období nebo 

k aktuálnímu datu (viz Aktuálnost)  

 Hodnota 2005 - ČR  

 Aktuální hodnota - ČR  

 Zhodnocení zdroje (zdrojů) – celkové posouzení datového zdroje, resp. zdrojů 

z hlediska vyuţitelnosti. V případě, kdy z datového zdroje není moţno získat přímo 

hodnotu indikátoru, ale je nutno jej dopočítat s pouţitím dalších hodnot v rámci 

datového zdroje nebo dalších zdrojů, je uvedeno „nutnost dopočtu“ 

 

Následně jsou pak v další přehledové tabulce uvedeny konkrétní zdroje včetně postupu 

pro získání dat. 
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Tabulka 17: Přehled indikátorů a jejich externích datových zdrojů 

Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

552000 

Regionální HDP 

na obyvatele 

v PPS  

Mil. Kč 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 15 257 18 233 17 134 20 165 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

552001 

Regionální HDP 

na obyvatele, ČR 

= 100  

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 89,0 90,4 100 100 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

552002 

Regionální HDP 

na obyvatele, EU 

25
4
 = 100  

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 

63,4 

(EU 25) 

68,1  

(EU 27) 

73,5  

(EU 27) 

70,5 

(EU 25) 

76,5  

(EU 27) 

81,3  

(EU 27) 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací. Od 

roku 2008 je 

běţně hodnota 

vztahována jiţ 

k EU 27. Do 

budoucna budou 

hodnoty EU 25 

nesrovnatelné. 

552101 

Čistý disponibilní 

důchod na 1 

obyvatele v b.c. , 

ČR = 100  

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 96,4 96,2 100 100 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

520800 
Obecná míra 

nezaměstnanosti  
% 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 7,7 5,2 7,9 5,3 

Vhodný datový 

zdroj 

                                                 
3
 Za jaké období je k dispozici poslední hodnota. 

4
 Pro rok 2005 pouţito EU 25 = 100 i EU 27 = 100, pro aktuální hodnoty pouze EU 27 = 100. Hodnoty EU 25 = 100 a EU 27 = 100 nelze navzájem srovnávat.  
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Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

v (%) za region 

NUTS 2 celkem 

s odpovídající 

aktualizací 

520801 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 

za region NUTS 

2 muţi 

% 

Statistiky 

ČSÚ 

 

roční 2007 6,4 4,1 6,5 4,2 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

520802 

Obecná míra 

nezaměstnanosti 

za region NUTS 

2 ţeny 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 9,3 6,6 9,8 6,7 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

521000 

Průměrná 

měsíční mzda 

v Kč 

Kč 

Statistiky 

ČSÚ 

 

roční 2008 16 805 21 283 18 992 23 542 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

520505 

Míra 

zaměstnanosti ve 

věkové skupině 

15-64 let 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 64,02 63,87 66,19 66,59 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

520511 

Míra 

zaměstnanosti 

v primárním 

sektoru  

% 
Statistiky 

ČSÚ 
čtvrtletní 2008 5,62 5,55 3,84 3,25 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

520512 

Míra 

zaměstnanosti 

v sekundárním 

sektoru  

% 
Statistiky 

ČSÚ 
čtvrtletní 2008 40,77 46,07 39,74 40,40 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 
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Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

a nutností 

dopočtu 

520513 

Míra 

zaměstnanosti 

v terciárním 

sektoru 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
čtvrtletní 2008 53,61% 48,38% 56,42% 56,35% 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531201 

Naděje na doţití 

při narození – 

muţi 

rok 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 73,3 74,26 72,88 73,96 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531202 

Naděje na doţití 

při narození - 

ţeny 

rok 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 79,6 80,74 79,10 80,13 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531300 

Podíl obyvatel se 

vzděláním 

středním 

s maturitou 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 31,19% 32,24% 31,77% 33,34% 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531301 

Podíl obyvatel 

s vysokoškol - 

ským vzděláním 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 11,16% 12,04% 10,37% 11,07% 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 
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Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

a nutností 

dopočtu 

630503 
Průměrná doba 

pobytu 
Počet 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 3,4 3,2 4,3 4,2 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

631501 

Zahraniční turisté 

v regionu - počet 

osob 

Počet 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 426 721 

495 377 

(2007) 

505 920 

(2008) 

6 336 128 

6 679 704  

(2007) 

6 649 410 

(2008) 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

630501 
Turisté v regionu 

- počet osob 
Počet 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 1 445 442 

1 596 815 

(2007) 

1 581 590 

(2008) 

12 361 793 

12 960 921 

(2007) 

12 835 886 

(2008) 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

631502 

Zahraniční 

návštěvníci 

regionu – počet 

přenocování 

Počet 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 874 225  993 700  19 595 035  20 610 186  

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

630502 

Návštěvníci 

v regionu – počet 

přenocování 

Počet 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 3 481 729 

3 491 290 

(2007) 

3 289 334 

(2008) 

40 320 477 

40 831 072  

(2007) 

39 283 474 

(2008) 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

653107 

Sníţení hlukové 

zátěţe 

obyvatelstva 

% MZdr roční 

Hlukové mapy 

jsou 

zpracované za 

rok 2007 

Není dostupné Není dostupné 
Není 

dostupné 

Není 

dostupné 

Nejsou dostupné 

potřebné 

hodnoty, a to ani 

na úrovni 

vstupních hodnot 

indikátoru 

653103 
Emise prekurzoru 

troposférického 

Kilotuna 

/rok 
ČHMÚ roční  2007 124,66 123,16 957,34 965,38 

Vhodný datový 

zdroj 
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Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

ozónu s odpovídající 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

653104 

Sníţení emisí 

primárních částic 

a prekurzorů 

sekundárních 

částic
5
 

Kilotuna 

/rok 
ČHMÚ roční 2007 

- 

(hodnota:  
0,54

6
 - 358,32 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

- 
Naděje doţití při 

narození 
rok 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2008 76,46 77,5 75,99 77,04 

Vhodný datový 

zdroj s velmi 

dobrou 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531310 Index vzdělanosti  % 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 

64,66% 68,37% 62,87% 66,54% 
Nutnost dopočtu 

531000 
Počet obyvatel 

celkem 

Počet 

obyv. 

Statistiky 

ČSÚ 
čtvrtletní (1Q) 1Q2009 1 639 970 1 663 909 10 223 713 10 476 543 

Velmi vhodný 

datový zdroj 

s vysokou 

aktualizací dat 

-
7
 

Měrné emise 

z mobilních 

zdrojů 

Kilotuny 

za rok 
ČHMÚ roční 2007 92,14 94,49 467,43 459,43 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

                                                 
5
 Sníţení je kalkulováno mezi roky 2007 a 2006. 

6
 Pokles emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o tuto hodnotu. 

7
 Indikátor bude zařazen do NČI. 
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Kód 
Název 

indikátoru 
Jedn. 

Datový 

zdroj 

Periodicita 

sledování 
Aktuálnost

3
 

Hodnota 

2005 NUTS 

2 

Jihovýchod 

Aktuální 

hodnota 

NUTS 2 

Jihovýchod 

Hodnota 

05 ČR 

Akt. hod. 

ČR 

Zhodnocení 

zdroje 

(zdrojů) 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

531400 

Počet míst 

v zařízeních 

sociální péče 

% 
Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 14,86% 15,83% 

100 % 

(počet míst: 

78 931) 

100 % 

 (počet míst: 

113 586) 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

a nutností 

dopočtu 

610260 
Délka silnic II. 

třídy 
km 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 3 112 3 108 14 668 14 643 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 

610270 
Délka silnic III. 

třídy 
km 

Statistiky 

ČSÚ 
roční 2007 5 391 5 384 34 124 34 104 

Vhodný datový 

zdroj 

s odpovídající 

aktualizací 
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Tabulka 18: Přehled indikátorů a jejich externích datových zdrojů včetně postupu a cesty k datovému zdroji 

Kód Název indikátoru www odkaz(y)  Cesta k datovému zdroji 

552000 Regionální HDP na 

obyvatele v PPS 

www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ →publikace 2008→souborové 

info.→1371 (regionální účty)→HDP na 

obyvatele v běţných cenách 

552001 Regionální HDP na 

obyvatele, ČR = 100 

www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ →publikace 2008→souborové 

info.→tabulková část 

552002 Regionální HDP na 

obyvatele, EU 25  = 100 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ→publikace 2008→souborové 

info.→tabulková čásrt→mezireg. porovnání 

552101 Čistý disponibilní důchod 

na 1 obyvatele v b.c. , ČR 

= 100 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ→publikace 2008→souborové 

info.→tabulková čásrt→mezireg. porovnání 

520800 Obecná míra 

nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 celkem 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08  Statistiky ČSÚ→publikace 2008→souborové 

info.→tabulková čásrt→mezireg. porovnání 

520801 Obecná míra 

nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 muţi 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08  Statistiky ČSÚ→publikace 2008→souborové 

info.→tabulková čásrt→mezireg. porovnání 

520802 Obecná míra 

nezaměstnanosti za region 

NUTS 2 ţeny 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08  Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán→3103-08 

521000 Průměrná měsíční mzda 

v Kč 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán→3171-08 

520505 Míra zaměstnanosti ve 

věkové skupině 15-64 let 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08  Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán 

520511 Míra zaměstnanosti 

v primárním sektoru  

Aktuální hodnoty: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf 

Hodnoty za rok 2005: 

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf 

 

Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán 

520512 Míra zaměstnanosti 

v sekundárním sektoru  

Aktuální hodnoty: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf 

Hodnoty za rok 2005: 

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf 

Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3103-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/1371-08
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf
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Kód Název indikátoru www odkaz(y)  Cesta k datovému zdroji 

 

520513 Míra zaměstnanosti 

v terciárním sektoru  

Aktuální hodnoty: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf 

Hodnoty za rok 2005: 

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf 

 

Statistiky ČSÚ→souhrnná data→analýzy 

a komentáře→ediční plán 

531201 Naděje na doţití při 

narození – muţi 

Aktuální hodnoty:  

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/4002-09-2008    

Hodnoty za rok 2005:  

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4002-06-za_rok_2005  

Statistiky ČSÚ→Podrobné úmrtnostní tabulky 

za kraje ČR v letech 2007-2008→(Tab. 

37 a 39) 

531202 Naděje na doţití při 

narození -  ţeny 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/BD002A2D9D/$File/40020914.pdf  

Hodnota 2005 NUTS 2 jihovýchod 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4002-06-za_rok_2005  

Hodnota ČR 05:  

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-0100  

Aktuální hodnota ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/BD002A2D9A/$File/40020902.pdf  

Statistiky ČSÚ→Podrobné úmrtnostní tabulky 

za kraje ČR v letech 2007-2008→(Tab. 

38 a 40) 

531300 Podíl obyvatel se 

vzděláním středním 

s maturitou 

http://czso.cz/xj/edicniplan.nsf/kapitola/13-6301-08-2008-05  Statistiky ČSÚ→tab. 5-2 

531301 Podíl obyvatel 

s vysokoškolským 

vzděláním 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1000  

http://czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-05  

Statistiky ČSÚ→stat. Ročenka 08→trh práce 

630503 Průměrná doba pobytu Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800 

Hodnota 2005 NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2008→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2006→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

631501 

Zahraniční turisté 

v regionu - počet osob 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod pro rok 2008:  

http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/25_05_09_zahranicni_turist

e_2008.pdf 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod a ČR pro rok 2007: 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2008→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/t/8200305630/$File/310108q431.pdf
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/1F003FDDB3/$File/T3013_S1.pdf
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/4002-09-2008
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4002-06-za_rok_2005
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/BD002A2D9D/$File/40020914.pdf
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/publ/4002-06-za_rok_2005
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-0100
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/BD002A2D9A/$File/40020902.pdf
http://czso.cz/xj/edicniplan.nsf/kapitola/13-6301-08-2008-05
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1000
http://czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-05
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800
http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/25_05_09_zahranicni_turiste_2008.pdf
http://www.czechtourism.cz/files/statistiky/aktualni_data/25_05_09_zahranicni_turiste_2008.pdf
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Kód Název indikátoru www odkaz(y)  Cesta k datovému zdroji 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800 

Hodnota 2005 NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800 

ročenka ČR 2006→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

630501 

Turisté v regionu - počet 

osob 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod pro rok 2008: 

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xb     

http://www.jihlava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xj 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod a ČR pro rok 2007: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800 

Hodnota 2005 NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2008→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2006→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

631502 

Zahraniční návštěvníci 

regionu – počet 

přenocování 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800 

Hodnota 2005 NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2008→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2006→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

630502 

Návštěvníci v regionu – 

počet přenocování 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod pro rok 2008: 

http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xb     

http://www.jihlava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xj 

Aktuální hodnota NUTS 2 Jihovýchod a ČR pro rok 2007: 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800 

Hodnota 2005 NUTS 2 Jihovýchod a ČR: 

http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2008→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

Statistiky ČSÚ→ročenky→Statistická 

ročenka ČR 2006→Obchod, ubytování a 

stravování, cestovní ruch→tabulka 9 

653107 Sníţení hlukové zátěţe 

obyvatelstva 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/  Přímý odkaz  

653103 Emise prekurzoru 

troposférického ozónu 

Hodnoty za rok 2005:  

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05r14.html   

Hodnoty za rok 2007: 

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html  

ČHMÚ→Emise →Emisní bilance ČR dle 

krajů 

653104 Sníţení emisí primárních 

částic a prekurzorů 

sekundárních částic 

Hodnoty za rok 2005: 

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05r14.html  

Hodnoty za rok 2006:  

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/06embil/06r14.html  

Hodnoty za rok 2007:  

ČHMÚ→Emise →Emisní bilance ČR dle 

krajů 

http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800
http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xb
http://www.jihlava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xj
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800
http://www.brno.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xb
http://www.jihlava.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/cestovni_ruch-xj
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-1800
http://www.czso.cz/csu/2006edicniplan.nsf/kapitola/10n1-06-_2006-1800
http://hlukovemapy.mzcr.cz/
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05r14.html
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05r14.html
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/06embil/06r14.html
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Kód Název indikátoru www odkaz(y)  Cesta k datovému zdroji 

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html  

- Naděje doţití při narození Ad indikátory 531201 a 531202 Viz indikátory 531201 a 531202 

531310 Index vzdělanosti Ad indikátory 531201 a 531202 Ad indikátory 531300 a 531301 

531000 

Počet obyvatel celkem Hodnoty za rok2005: 

http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/290023D49F/$File/4001q114.pdf 

Hodnoty za aktuální období: 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/CA00321110/$File/400109q114.pdf 

 

ČSÚ → Obyvatelstvo 

-
8
 

Měrné emise z mobilních 

zdrojů 

hodnoty za aktuální období: 

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html 

hodnoty za rok 2005: http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05embil.html 

 

 

ČHMÚ→Emise →Emisní bilance ČR dle 

krajů 

531400 

Počet míst v zařízeních 

sociální péče 

http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-10 

 

ČSÚ→Statistická ročenka Jihomoravského 

kraje 

ČSÚ→Statistická ročenka Kraje Vysočina 

  

610260 

Délka silnic II. třídy http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-09 

 

ČSÚ→Statistická ročenka Jihomoravského 

kraje 

ČSÚ→Statistická ročenka Kraje Vysočina 

 

610270 

Délka silnic III. třídy http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-09 

 

ČSÚ→Statistická ročenka Jihomoravského 

kraje 

ČSÚ→Statistická ročenka Kraje Vysočina 

 

 

 

                                                 
8
 Indikátor bude zařazen do NČI. 

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html
http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/t/290023D49F/$File/4001q114.pdf
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/CA00321110/$File/400109q114.pdf
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07r14.html
http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/05embil/05embil.html
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-10
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-09
http://www.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/kapitola/13-6401-08-2008-09
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Odpovědi na evaluační otázky 

1) Jsou k dispozici dostupná a spolehlivá statistická data za region NUTS 2 Jihovýchod? 

Pro většinu monitorovacích indikátorů jsou dostupná a validní statistická data, a to jak ze 

statistik ČSÚ, tak i dalších zdrojů, primárním zdrojem externích dat jsou statistiky ČSÚ. 

Významný problém je v případě indikátoru 653107 - Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva, 

u kterého z běţně dostupných dat nelze zajistit dostatečně relevantní vstupní ani průběţné 

hodnoty. Zpracovatel proto doporučuje buď zpracování evaluační studie v co nejkratším 

čase za účelem stanovení výchozí hodnoty, cílové hodnoty a zajištění dat pro ověření 

naplnění indikátoru (v souladu s tím, jak je u tohoto indikátoru uvedeno v Programovém 

dokumentu) nebo tento indikátor ze soustavy vyřadit s tím, ţe je moţno pouţít náhrady 

v podobě následujících indikátorů NČI (část A): 

 371300 - Délka silnic s protihlukovými opatřeními 

 371400 - Délka ţeleznic s protihlukovými opatřeními 

 374200 - Délka protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně 

 

2) Jsou statistická data sbírána a publikována s dostatečnou periodicitou? Budou k dispozici 

aktuální údaje s krátkou lhůtou mezi kvantifikací a publikací indikátorů? 

Periodicitu sběru a zveřejnění dat lze povaţovat za dostatečnou, aktuálně jsou dostupná 

data většinou za rok 2007, u řady indikátorů za rok 2008. Aktualizace dat probíhá 

primárně na roční bázi, případně s čtvrtletní periodicitou. Zpracovatel doporučuje pro 

zajištění rychlejší a flexibilnější aktualizace dat pro potřeby hodnocení pokroku programu 

navázat spolupráci přímo s krajskými pobočkami ČSÚ, ČHMI a dalších institucí, které 

mohou poskytnout i aktuálnější data. 

Z hlediska charakteristik datových zdrojů (dostupnosti statistických dat za sledovaný 

region, periodicity sledování a aktuálnosti indikátorů, délky časové řady a dobou mezi 

kvantifikací a zveřejněním indikátoru) lze povaţovat indikátorovou soustavu ROP NUTS 

2 Jihovýchod za dobře nastavenou. 

 

3) Pouţívá zpracovatel indikátory s dostatečnou vypovídací hodnotou? 

Vypovídací schopnost indikátorové soustavy je v podstatě dostatečná, zpracovatel spatřuje 

moţná aţ příliš vysokou podrobnost v případě některých kontextových indikátorů, kde 

počet indikátorů pro oblast cestovního ruchu je v komparaci s dalšími oblastmi 

nadbytečný, naopak jiné cíle ROP NUTS 2 Jihovýchod nejsou dostatečně pokryty. 

V souladu se závěry kapitoly 4.1.1 proto zpracovatel doporučuje provést redukci 

kontextových indikátorů.  
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4.4. ANALÝZA SOUSTAVY INDIKÁTORŮ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA SLEDOVÁNÍ 

POKROKU PŘI NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ROP JV, NSRR A SOZS, HORIZONTÁLNÍ 

TÉMATA, INOVACE A EARMARKING 

 

Budou zodpovězeny tyto evaluační otázky 

1) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat plnění globálních 

a specifických cílů ROP JV a cíle jednotlivých prioritních os a oblastí podpor?  

2) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat příspěvek k plnění cílů na 

vyšších úrovních, tj. cílů NSRR a SOZS?  

3) Umoţňuje indikátorová soustava posuzovat naplnění cílů horizontálních témat, 

inovací a earmarkingu? 

 

Detailní analýza vazeb indikátorové soustavy s ohledem na naplňování cílů ROP JV je 

součástí kapitoly 4.2. Z důvodu zamezení duplicity nejsou proto výsledky této analýzy 

uváděny v této kapitole opakovaně.   

 

4.4.1. Analýza vazeb indikátorové soustavy na indikátorovou soustavu NSRR 

a SOZS 

 

Strategické obecné zásady Společenství (SOZS) a Národní strategický referenční 

rámec (NSRR) lze povaţovat za klíčové „nadřazené dokumenty“ pro jednotlivé operační 

programy.  

SOZS vymezují orientační rámec pro intervenci Evropského fondu pro regionální 

rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti v členských státech EU. Jedná se 

o legislativní dokument na úrovni EU, který určuje strategii EU v oblasti politiky hospodářské 

a sociální soudrţnosti pro programovací období 2007-2013. Vzhledem k tomu, ţe tento 

dokument se omezuje na vyjádření základních směrů a strategie na úrovni celé EU, 

neobsahuje aspekty implementace jednotlivých operací, tudíţ neobsahuje soubor indikátorů 

(zpracovatel neztotoţňuje tzv. core indikátory s indikátory SOZS).  

NSRR je základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, 

na které by členská země chtěla v daném programovacím období vyuţít prostředky ze 

strukturálních fondů EU a Fondu soudrţnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus 

a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Na rozdíl od 

SOZS, tento národní dokument jiţ specifikuje omezený počet indikátorů pro měření 

dosahování stanovených cílů.  

Zpracovatel při dalším hodnocení vycházel ze základní premisy, ţe existuje přímá 

návaznost a soulad NSRR České republiky se SOZS a tudíţ přispívá-li NSRR k plnění cílů na 

úrovni Společenství a je-li ROP JV v souladu s NSRR, je pak také v souladu se SOZS.  

Další analýza se proto zaměřila na posouzení vazby indikátorové soustavy ROP JV 

a indikátorové soustavy NSRR.  
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Analýza vazeb indikátorové soustavy ROP JV ve vazbě na indikátorovou soustavu 

NSRR navazuje na jeden z dílčích výstupů projektu „Dokončení optimalizace NČI“. 

 Zpracovatel NČI na základě cílů specifikovaných v Národním strategickém 

referenčním rámci vytipoval na úrovni jednotlivých operačních programů centrální 

indikátory, které napomáhají k naplňování cílů NSRR (viz. Příloha 3).  

Při výběru indikátorů, které naplňují cíle NSRR, byl dáván zřetel zejména na 

vypovídací schopnost indikátorů.
9
 

 Indikátory mají měrnou jednotku v absolutních číslech 

 Jsou jednoznačné a specifické (nebyly vybírány indikátory typu počet projektů) 

 Jejich zdrojem dat jsou ţadatelé (tj. zdroj dat pro NČI je Gestor OP) 

 Jsou vybrány napříč všemi tématickými a regionálními operačními programy 

Provázání programových indikátorů s cíli NSRR je důleţité z hlediska sledování 

naplňování těchto cílů. Identifikace těchto indikátorů zabezpečí jednodušší práci s celým 

systémem, agregaci dat a sledování různých intervenčních vlivů. 

 

NSRR má tyto čtyři cíle: 

Název cíle Popis cíle 

Strategický cíl I  

Konkurenceschopná česká ekonomika  

 

Posilování konkurenceschopnosti  

podnikatelského sektoru zvyšováním jeho 

produktivity a urychlením udrţitelného 

hospodářského růstu zaloţeném na systematicky 

rozvíjeném inovačním potenciálu silné 

a progresivně strukturované české ekonomiky, 

generující robustní a udrţitelný ekonomický růst. 

Strategický cíl II  

Otevřená, flexibilní a soudrţná 

společnost  

 

Vytvoření moderní občanské společnosti 

otevřené vnějším příleţitostem, společnosti, která 

je schopná reagovat na tyto impulsy. Cílem je 

podpořit rozvoj vnitřně různorodé, sociálně 

citlivé a soudrţné společnosti a přispět ke 

zvyšování kvality ţivota obyvatel, vytvořit 

moderní vzdělávací systém, který by přispěl 

k rozvoji znalostní ekonomiky a  stal se zdrojem 

efektivity a flexibility trhu práce, coţ vyústí ve 

vytvoření silné schopnosti ekonomiky vytvářet 

nová a kvalitní pracovní místa. 

Strategický cíl III  

Atraktivní prostředí  

 

Zajištění kvalitní fyzické základny pro 

hospodářský a sociální rozvoj prostřednictvím 

investic do zlepšení kvality ţivotního prostředí 

a dostupnosti dopravních sítí. 

                                                 
9
 V soustavě vybraných indikátorů nejsou zahrnuty indikátory z OP přeshraniční spolupráce. 
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Strategický cíl IV 

Vyváţený rozvoj území 

 

Vyváţený a harmonický rozvoj celého území ČR, 

dosaţený prostřednictvím zmírňování disparit 

mezi regiony i uvnitř regionů. Bude posílen 

ekonomický růst a růst zaměstnanosti vyuţitím 

přírodních, ekonomických a sociokulturních 

odlišností regionů a jejich diferencovaného 

vnitřního potenciálu. Zároveň bude posílena 

územní a sociální soudrţnost respektováním 

variability prostorových struktur (sídelní 

struktura, hierarchie měst, typy venkovských 

oblastí). 

 

 

(140) Z analýzy indikátorové soustavy ROP JV vyplývá, ţe vazbu prostřednictvím indikátorů 

ve vztahu k NSRR lze vidět zejména:  

 V rámci strategického cíle I (Konkurenceschopná česká ekonomika), resp. priority 

NSRR Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

 V rámci strategického cíle III (Atraktivní prostředí), resp. priority NSRR Zlepšení 

dostupnosti dopravou 

 V rámci strategického cíle IV (Vyváţený rozvoj území), resp. priority NSRR 

Vyváţený rozvoj regionů 

(141) SC I, priorita Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu 

Vazba prostřednictvím indikátorů:  

 632200 – Počet zrekonstruovaných památkových objektů 

 633101 – Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů 

pro cestovní ruch  

(142) SC III, priorita Zlepšení dostupnosti dopravou 

Vazba prostřednictvím indikátoru: 

 610109 - Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních 

obchvatů měst a obcí 

(143) SC IV, priorita Vyváţený rozvoj regionů 

Vazba prostřednictvím indikátorů:  

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

 610211 – Počet obcí zapojených do IDS 

 520100 – Počet nově vytvořených pracovních míst celkem 

 652000 – Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů 

(brownfields) celkem 

V rámci tohoto strategického cíle lze vidět nejsilnější vazbu ROP JV na NSRR, coţ 
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dokládá i vyšší počet indikátorů neţli v ostatních strategických cílech NSRR. Je to 

zapříčiněno zejména tím, ţe ROPy by primárně měly přispívat k naplnění tohoto 

strategického cíle.  

(144) Analýzou bylo zjištěno, ţe ačkoliv indikátory ROP JV přispívají k naplňování 

cílových hodnot SC IV, pokrývají však pouze jednu prioritu ze tří. Priority NSRR 

Rozvoj městských oblastí a Rozvoj venkovských oblastí nejsou pokryty ţádným 

indikátorem indikátorové soustavy ROP JV, tato skutečnost však není ÚRR NUTS2 

Jihovýchod ovlivnitelná.  

(145) Specifická situace nastává v rámci priority NSRR Ochrana a zlepšení kvality 

ţivotního prostředí (SC III), resp. pokrytím indikátoru Sníţení emisí primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic (indikátor horizontálního tématu v ROP 

JV). Tento indikátor je obsaţen v NČI jak v části A tak B, avšak vţdy s jiným kódem. 

Vzhledem k tomu, ţe v indikátorové soustavě NSRR je uveden s kódem určeným pro 

TOPy, nebudou hodnoty ROP načítány. Doporučujeme tuto situaci vyřešit s NOK tak, 

aby byl v indikátorové soustavě NSRR obsaţen zmíněný indikátor z NČI A i NČI B. 

(146) Nicméně provázanost indikátorové soustavy ROP Jihovýchod s indikátorovou 

soustavou NSRR lze obecně zhodnotit jako dostatečnou. Avšak indikátorová soustava 

ROP Jihovýchod neumoţňuje vţdy změřit a vyjádřit, nakolik bylo dosaţeno dílčích 

částí vize (celkového cílového stavu), zformované v kapitole 7.2.1 Národního 

strategického referenčního rámce, a to ani těch, ke kterým by měly přispívat 

především Regionální operační programy. Např. na straně 35 Národního 

strategického referenčního rámce je uvedeno „Kvalita národních a regionálních 

dopravních komunikací odpovídá standardu nejrozvinutějších zemí“ – ovšem 

indikátor k měření kvality dopravních komunikací chybí jak v Národním strategickém 

referenčním rámci, tak v ROP Jihovýchod.  

 

 

4.4.2. Analýza vazeb indikátorové soustavy z pohledu naplňování horizontálních 

témat a inovací 

 

Naplňování horizontálních témat a inovací je velmi důleţitou součástí naplňování cílů 

ROP Jihovýchod.  

V rámci analýzy byly identifikovány v první rovině indikátory, které mají vazbu na 

naplňování horizontálních témat – udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti, kdy byla 

vyhodnocena: 

 Jejich relevance a dostatečnost pokrytí obou horizontálních témat 

 Dostupnost dat pro hodnoty indikátorů 

 

V druhé rovině proběhla identifikace indikátorů vhodných pro hodnocení inovací 

a inovativnosti v rámci ROP Jihovýchod. Identifikace a návrh práce s těmito indikátory 
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umoţní efektivní hodnocení oblasti inovací, která není jinak v indikátorové soustavě 

explicitně podchycena. 

 

4.4.2.1. Indikátory naplňování horizontálních témat 

Následující tabulka zachycuje přehled indikátorů horizontálních témat v členění na 

dvě horizontální témata: 

 Udrţitelný rozvoj 

 Rovné příleţitosti 

 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Indikátory horizontálního tématu Udrţitelný rozvoj 

653107 
Sníţení hlukové zátěţe 

obyvatelstva 
% 

Podíl obyvatel ţijících v oblasti 

s překročenými limity hluku podle 

hlukových map v %. 

653103 
Emise prekurzoru 

troposférického ozónu 

kilotuny / 

rok 

Celkové roční emise prekurzorů 

troposférického ozónu: VOC, NOx, CO 

a CH4 – kilotuny. 

653104 

Sníţení emisí 

primárních částic 

a prekurzorů 

sekundárních částic 

kilotuny / 

rok 

Sníţení celkových ročních emisí tuhých 

znečišťujících látek (TZL) a emisí oxidů 

dusíků, oxidu siřičitého a amoniaku jako 

výchozích látek pro vznik sekundárních 

prachových částic v kilotunách za rok. 

Hodnota indikátoru se získá součtem 

celkových ročních emisí tuhých 

znečišťujících látek a prekurzorů 

sekundárních částic v tunách násobených 

jejich faktorem potenciálu tvorby částic = 

1x TZL + 0,88 x NOx + 0,54 x SO2 + 0,64 

x NH3 . 

651120 

Plocha nově zaloţené 

nebo rekonstruované 

veřejné zeleně 

ha 
Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované 

veřejné zeleně v hektarech. 

652000 

Plocha revitalizovaných 

nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů 

(brownfields) celkem 

ha 

Plocha revitalizovaných nevyuţívaných 

nebo zanedbaných areálů (brownfields) 

v ha. Do indikátoru se můţe započítávat 

plocha (půdorys) případného zastavěného 

území v daném areálu včetně zastavěné 

plochy odstraněných objektů.   

Indikátory horizontálního tématu Rovné příleţitosti 

520100 
Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 
počet 

Nově vytvářenými pracovními místy se 

rozumí čistý nárůst počtu ročních 

pracovních jednotek (RPJ) přímo 

zaměstnaných příjemcem v určité 
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Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Definice 

provozovně ve srovnání s průměrem za 

posledních dvanáct měsíců. Kaţdé 

pracovní místo, které během těchto 12 

měsíců zanikne, se musí odečíst od počtu 

pracovních míst vytvořených ve stejném 

období. 

RPJ je počet pracovníků zaměstnaných na 

plný pracovní úvazek za období jednoho 

roku, přičemţ u pracovníků s částečným 

pracovním úvazkem a u sezónních 

pracovníků se započítá odpovídající 

zlomek RPJ. K navýšení počtu pracovních 

míst musí dojít nejpozději do 1 roku od 

ukončení realizace projektu. 

520101 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 

– z toho pro muţe 

počet Dtto jako 520100 pro muţe. 

520102 

Počet nově vytvořených 

pracovních míst celkem 

– z toho pro ţeny 

počet Dtto jako 520100 pro ţeny. 

Zdroj: Agregační mapa ROP NUTS 2 Jihovýchod, upraveno 

 

(147) Vazba ROP Jihovýchod na naplňování horizontálních témat je popsána v kapitole 2.5 

Horizontální témata (text ROP JV) a podrobněji pak v kapitolách 2.6 Rovné 

příleţitosti a 2.7 Udrţitelný rozvoj. Provázanost mezi ROP Jihovýchod 

a horizontálními tématy je akcentován i v provázanosti horizontálních témat do 

indikátorové soustavy tak, aby bylo moţno sledovat dopad realizace programu na 

horizontální témata. V kapitole 3.6 Indikátory pro monitoring a hodnocení jsou 

uvedeny indikátory horizontálních témat v členění na udrţitelný rozvoj a rovné 

příleţitosti. Nedostatkem indikátorů horizontálních témat jsou chybějící výchozí 

a cílové hodnoty u většiny indikátorů, konkrétně pak: 

 653107 – Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva – chybí výchozí i cílová 

hodnota 

 653103 - Emise prekurzoru troposférického ozónu - chybí výchozí i cílová 

hodnota 

 653104 - Sníţení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic - 

chybí výchozí i cílová hodnota 

 520101 – Počet nově vytvořených pracovních míst – z toho pro muţe - chybí 
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cílová hodnota 

 520102 – Počet nově vytvořených pracovních míst – z toho pro ţeny - chybí 

cílová hodnota
10

 

(148) Horizontální témata, zejména téma udrţitelného rozvoje, jsou vhodně promítnuta do 

nastavení indikátorů a indikátorové soustavy. V indikátorové soustavě ROP 

Jihovýchod je explicitně vyjádřeno, které z indikátorů ROP JV přispívají k naplňování 

horizontálních témat. Následně jsou pak indikátory horizontálních témat vyčleněny 

samostatně i v rámci přehledu indikátorů jednotlivých prioritních os. 

(149) Indikátory horizontálního tématu Udrţitelný rozvoj se soustřeďují na oblast 

ţivotního prostředí a jeho jednotlivé aspekty, jsou v podstatě rovnoměrně rozloţeny 

do Prioritní osy 1 Dostupnost dopravy, kam spadají tři z pěti indikátorů a do 

Prioritní osy 3 Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel, kam spadají zbývající 

dva indikátory. 

(150) Indikátory horizontálního tématu Rovné příleţitosti se vyskytují v rámci Prioritní osy 

2 Rozvoj udrţitelného cestovního ruchu a Prioritní osy 3 Udrţitelný rozvoj měst 

a venkovských sídel. 

(151) Horizontální téma rovných příleţitostí je pokryto pouze indikátory, které sledují počet 

nově vytvořených pracovních míst (v členění pro muţe a ţeny), přičemţ horizontální 

téma rovných příleţitostí je akcentováno i v rámci specifického cíle 1 - Zkvalitnit 

dopravní dostupnost a dopravní obsluţnost území při respektování ochrany 

ţivotního prostředí, který uvádí: „V neposlední řadě je dopravní dostupnost velmi 

významná z hlediska horizontálních témat, především rovných příleţitostí. Osoby 

z obtíţně dopravně dostupných oblastí jsou z hlediska trhu práce značně 

znevýhodněny, coţ má zásadní vliv na ekonomickou situaci regionu“.  

Jako další vhodný indikátor pro sledování horizontálního tématu Rovné příleţitosti 

můţe být i doplňkový indikátor Počet nových bezbariérových přístupů na 

komunikace pro nemotorovou dopravu. 

 

 

Dostupnost dat pro monitorovací indikátory 

Kód Název indikátoru 
Vhodný 

zdroj dat 

Zhodnocení dostupnosti a relevantnosti 

dat 

653107 
Sníţení hlukové zátěţe 

obyvatelstva 
MZdr 

Ministerstvo zdravotnictví poskytuje na 

portálu http://hlukovemapy.mzcr.cz/ 

grafické prezentace – hlukové mapy: 

                                                 
10

 V případě těchto indikátorů na úrovni celého programu i jednotlivých prioritních os i oblastí podpory 

navrhujeme nastavit cílové hodnoty spíše procentuálně, kdy by podíl indikátoru 520 101 ani 520 102 neměl 

klesnout pod 40 % celkového počtu vytvořených pracovních míst.   

 

http://hlukovemapy.mzcr.cz/
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Kód Název indikátoru 
Vhodný 

zdroj dat 

Zhodnocení dostupnosti a relevantnosti 

dat 

 
Nejsou zde však k dispozici data přímo 

potřebná pro stanovení hodnot indikátoru, 

hlukové mapy jsou navíc k dispozici pouze 

pro aglomerace a ne na úrovni krajů nebo 

NUTS 2. 

653103 
Emise prekurzoru 

troposférického ozónu 

ČHMÚ
11

, 

CENIA 

Data jsou dostupná se zpoţděním cca 0,5 

aţ 1 rok pro jednotlivé kraje (aktuálně za 

rok 2007) pro jednotlivé prekurzory 

troposférického ozonu prostřednictvím 

Českého hydrometeorologického ústavu. 

Data jsou k dispozici kromě krajů i na 

úrovni okresů. 

V případě dat ČHMÚ je nutno provést 

součet hodnot za oba kraje a dále provést 

jejich přepočet na kilotuny/rok (hodnoty 

ČHMÚ jsou uváděny v tunách). 

Dalším vhodným zdrojem je Statistická 

ročenka ţivotního prostředí (aktuálně za 

rok 2007)
12

 zpracovaná organizací CENIA 

– Česká informační agentura ţivotního 

prostředí 

653104 

Sníţení emisí 

primárních částic 

a prekurzorů 

sekundárních částic 

ČHMÚ 

CENIA 

Data jsou dostupná se zpoţděním cca 0,5 

roku aţ 1 rok pro jednotlivé kraje (aktuálně 

za rok 2007) pro TZL, NOx, NH3, a pro 

SO2. Stejně jako u předchozího ukazatele 

lze vyuţít Statistickou ročenku ţivotního 

prostředí. 

651120 

Plocha nově zaloţené 

nebo rekonstruované 

veřejné zeleně 

ţadatel 

Dostupnost dat je zajištěna prostřednictvím 

ţadatelů, kteří vyplňují cílové hodnoty 

v rámci ţádosti, dosaţené hodnoty pak po 

                                                 
11

 http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07embil.html nebo 

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr07cz/obsah.html  
12

 Dostupné na http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T  

http://www.chmi.cz/uoco/emise/embil/07embil/07embil.html
http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr07cz/obsah.html
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFT2346T
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Kód Název indikátoru 
Vhodný 

zdroj dat 

Zhodnocení dostupnosti a relevantnosti 

dat 

dokončení realizace projektu. I s ohledem 

na výsledky terénního šetření je moţno 

identifikovat moţnost chybného stanovení 

cílové i dosaţené hodnoty v důsledku 

nesprávné interpretace indikátoru a jeho 

neadekvátní vyplnění. 

652000 

Plocha revitalizovaných 

nevyuţívaných nebo 

zanedbaných areálů 

(brownfields) celkem 

ţadatel 

Stejně jako u předchozího indikátoru je 

s ohledem na způsob zajištění dat poměrně 

významná moţnost chyb
13

 

Zpracovatel doporučuje zajistit plnění dat 

pro tento indikátor i v rámci ex-post 

kontroly projektu na místě, případně 

evaluační studie – i s ohledem na kontrolu, 

zda se opravdu jedná o brownfield. 

 

4.4.2.1. Indikátory pro oblast inovací a inovativnosti 

 

(152) Problematika inovací je poměrně významně řešena v rámci kapitoly 1.2 Analýza 

ekonomické a sociální situace (zejména v podkapitole 1.2.2.2 Ekonomika regionu, její 

konkurenceschopnost a růstový potenciál) a dalších podkapitolách analytické části, 

včetně SWOT analýzy (silné stránky Rozvoj MSP s inovačním potenciálem a Velký 

potenciál v oblasti rozvoje inovací a inovačního podnikání, existence institucí 

a infrastruktury v regionu podporující inovační podnikání, příleţitost Posilování 

konkurenceschopnosti regionu prostřednictvím silné inovační politiky a jako hrozba 

Sníţení konkurenceschopnosti regionu z důvodu nevyuţití dobře nastartovaného 

technologického a inovačního potenciálu), ale není uvedena ţádná vazba na 

indikátorovou soustavu. 

(153) Oblast inovací je zahrnuta i v rámci vymezení globálního cíle – „V rámci ROP JV je 

plánováno i zařazení inovativních akcí, které budou zaměřeny především na podporu 

realizace (či dopracování stávajících) regionálních inovačních strategií s cílem 

provázat jejich realizaci s ostatními strategickými dokumenty na úrovni měst nebo 

krajů. Cílem podpory z ROP však bude důraz na implementaci těchto strategií, tj. na 

koordinaci regionálních aktérů a reálné prosazení cílů strategie. V případě těchto 

inovativních akcí se počítá s významným vyuţitím metody networkingu na evropské 

úrovni.“ Je i součástí vymezení Specifického cíle 3 ve vazbě na realizaci (či 

dopracování stávajících) regionálních inovačních strategií. Celkově je ale provázanost 

ROP Jihovýchod na oblast inovací relativně nízká, v rámci vazby na zásady SOZS je 

vazba pouze v rámci Prioritní osy 1 a Prioritní osy 2, přičemţ ani v jednom případě 

není přímo zaměřená na danou prioritu SOZS, ale zprostředkovaně napomáhá 

k dosaţení jejích cílů 

(154) S ohledem na výše uvedené není moţné v indikátorové soustavě ROP Jihovýchod 

                                                 
13

 Tyto indikátory byly v rámci terénního šetření identifikovány jako problematické. 
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explicitně identifikovat, které z indikátorů ROP JV mohou měřit přínos programu 

k inovacím a inovativnosti, tyto indikátory je moţno pouze vymezit dle jejich názvu 

a definice. Jako vhodný indikátor byl identifikován doplňkový indikátor Počet 

projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC. 

(155) Z výše uvedeného důvodu byla provedena analýza obsahu jednotlivých indikátorů 

a zejména jejich definice s ohledem na moţnou vyuţitelnost pro hodnocení pokroku 

v oblasti inovací. 

(156) 

D 

Zpracovatel doporučuje pro hodnocení v oblasti inovací a inovativnosti vyuţít 

následující indikátory: 

 Doplňkový indikátor Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC. 

 Nový doplňkový indikátor Počet pilotních projektů zaměřených na podporu 

inovačních strategií. 

 Nový doplňkový indikátor Počet vytvořených nebo aktualizovaných 

inovačních strategií.
14

 

 

Specifikace nově navrhovaných indikátorů
15

 

 

Název 

indikátoru 

Počet pilotních projektů zaměřených 

na podporu inovačních strategií 

Počet vytvořených nebo 

aktualizovaných inovačních strategií 

Typ výstup výstup 

Měrná 

jednotka 
počet počet 

Způsob 

sběru 
ţadatel ţadatel 

Zdroj dat 

pro 

MSC2007 

IS ŘO 

IS ŘO 

Dokument, 

ve kterém je 

ind. obsaţen 

(OP/PD) 

PD PD 

IS ŘO Ano Ano 

MSC2007 Ne Ne 

Oblast 

vyuţití 

indikátoru 

11.3.1, 11.3.2 

 

11.3.1, 11.3.2 

Závaznost 

indikátoru 
Ne  

 

Ne 

Definice Počet pilotních projektů zaměřených Počet inovačních strategií (zejména 

                                                 
14

 Jako vhodný by byl i indikátor NČI „Počet realizovaných inovačních strategií kraje, sektorových 

a tématických inovačních strategií kraje a pilotních inovativních projektů“. Kde by ale bylo zřejmě potřeba 

upravit název i definici indikátoru. 
15

 Jsou vyplněna pouze relevantní pole pro specifikaci indikátorů. 
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na podporu realizace (či dopracování 

stávajících) inovačních strategií 

s cílem provázat jejich realizaci 

s ostatními strategickými dokumenty 

na úrovni měst. Důraz bude kladen na 

implementaci těchto strategií, tj. na 

koordinaci místních aktérů a reálné 

prosazení cílů strategie. 

regionálních inovačních strategií - 

RIS 
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4.4.3. Analýza vazeb indikátorové soustavy z pohledu earmarkingu (implementace 

Lisabonské strategie) 

 

Zpracovatel vycházel při analýze vazeb indikátorové soustavy ROP NUTS 2 

Jihovýchod z cílů specifikovaných v Lisabonské strategii, resp. v Národním lisabonském 

programu 2005-2008 / Národním programu reforem (NPR), které napomáhají k naplňování 

cílů NPR.  

Provázání monitorovacích indikátorů s cíli NPR je důleţité i z hlediska earmarkingu 

a sledování podílu výdajů na oblasti obsaţené v Lisabonské strategii a NPR. 

 

Lisabonské strategie a earmarking 

Earmarking vychází ze schváleného finančního výhledu na období 2007 - 2013, kdy se 

členské státy EU rozhodly, ţe by měl být vyhrazen určitý podíl zdrojů pro další generaci 

programů na investice do oblastí, které přímo souvisí s agendou pro růst a zaměstnanost, 

včetně konkrétního seznamu vyhrazených kategorií výdajů.  

 

(157) Vazba a konzistence ROP NUTS 2 Jihovýchod na naplňování cílů Národního 

programu reforem je popsána v kapitole 2.2.5 Konzistence ROP se strategickými 

dokumenty na národní úrovni včetně kontingenční tabulky prokazující vazby 

zejména v Mikroekonomické oblasti v části Zaměstnanost, přičemţ významnost 

vazeb je moţno spatřovat zejména v Prioritní ose 1: Dopravní dostupnost 

a Prioritní ose 3: Udrţitelný rozvoj měst a venkovských sídel. 

(158) 

D 

Indikátory pro sledování plnění Lisabonské strategie nejsou v rámci přehledu 

indikátorů v Programovém dokumentu ani v Prováděcím dokumentu samostatně 

vyčleněny a skutečnost, ţe se jedná o „lisabonské“ indikátory není uvedena ani 

u kódu či názvu indikátoru (jak je tomu například u Core indikátorů). Zpracovatel 

proto doporučuje jednak uvést samostatné vyčlenění těchto indikátorů v rámci 

přehledu monitorovacích indikátorů v podkapitole 3.6 Indikátory pro monitoring 

a hodnocení v rámci kontextových indikátorů a následně uvést označení „Lisabon“ 

u kódů relevantních indikátorů.  

(159) Lisabonská strategie je promítnuta do indikátorové soustavy prostřednictvím 

monitorovacích indikátorů, které jsou v agregační mapě jednoznačně 

identifikovatelné (v kolonce „Lisabon/Core“mají označení „Lisabon“). Jedná se ve 

všech případech o kontextové indikátory. 

(160) Indikátorová soustava umoţňuje sledovat naplňování části Zaměstnanost NRP 

v plné šíři. Naopak Mikroekonomická část a její oblasti, kde existuje vazba mezi 

ROP NUTS 2 Jihovýchod a NPR, nejsou pokryty ţádnými indikátory. 

(161) 

D 

Pro efektivní sledování plnění cílů NPR v Mikroekonomické části doporučuje 

zpracovatel vyuţití následujících indikátorů jako doplňkových (nebudou označeny 

v rámci indikátorové soustavy): 

Podnikatelské prostředí 
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 511200 - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 

Výzkum a vývoj, inovace 

 Nový doplňkový indikátor Počet vytvořených nebo aktualizovaných 

inovačních strategií (viz kapitola 4.4.3) 

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí 

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

 652300 - Počet obyvatel nově pokrytých širokopásmovým přístupem 

k internetu 

(162) 

D 

Výpočet podílu výdajů na oblasti Lisabonské strategie (earmarking) je moţno 

realizovat následujícím způsobem: 

1. Vymezit Prioritní osy a následně oblasti podpory, které naplňují NPR.  

2. Ověřit konzistenci kategorií výdajů  

3. Součet výdajů projektů spadajících do vymezených oblastí. 

4. Komparace s definovaným earmarkingem. 

 

Pro sledování plnění Lisabonské strategie je vyuţito následujících indikátorů: 

Kód Název indikátoru 
Měrná 

jedn. 
Definice 

520800 

Obecná míra 

nezaměstnanosti za 

region NUTS 2 

celkem 

% 

Podíl počtu nezaměstnaných na celkové 

pracovní síle (v procentech), kde čitatel 

i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

metodiky Eurostatu na základě doporučení 

Mezinárodní organizace práce (ILO). 

520801 

Obecná míra 

nezaměstnanosti za 

region NUTS 2 

muţi 

% 

Podíl počtu nezaměstnaných - muţů na celkové 

pracovní síle muţů (v procentech), kde čitatel 

i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

metodiky Eurostatu na základě doporučení 

Mezinárodní organizace práce (ILO). 

520802 

Obecná míra 

nezaměstnanosti za 

region NUTS 2 ţeny 

% 

Podíl počtu nezaměstnaných - ţen na celkové 

pracovní síle ţen (v procentech), kde čitatel 

i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle 

metodiky Eurostatu na základě doporučení 

Mezinárodní organizace práce (ILO). 

520511 
Míra zaměstnanosti 

v primárním sektoru 
% 

Podíl osob starších 15–ti let, zaměstnaných 

v primárním sektoru národního hospodářství (v 

%) 

520512 

Míra zaměstnanosti 

v sekundárním 

sektoru 

% 

Podíl osob starších 15–ti let, zaměstnaných 

v sekundárním sektoru národního hospodářství 

(v %) 

520513 
Míra zaměstnanosti 

v terciárním sektoru 
% 

Podíl osob starších 15–ti let, zaměstnaných 

v terciárním sektoru národního hospodářství (%) 
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Kód Název indikátoru 
Měrná 

jedn. 
Definice 

531300 

Podíl obyvatel se 

vzděláním středním 

s maturitou 

% 

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let se 

vzděláním středním s maturitou na populaci ve 

věku 15 a více let v % 

531301 

Podíl obyvatel 

s vysokoškolským 

vzděláním  

% 

Podíl obyvatel ve věku 15 a více let 

s vysokoškolským vzděláním na populaci ve 

věku 15 a více let v % 

 

 

Odpovědi na evaluační otázky 

1) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat plnění globálních 

a specifických cílů ROP JV a cíle jednotlivých prioritních os a oblastí podpor?  

Globální a specifické cíle ROP JV a cíle jednotlivých prioritních os a oblastí podpory jsou 

aţ na výjimky dostupnými indikátory pokryty dostatečně. Některé cíle především na 

úrovni oblastí podpory však nelze dle názoru zpracovatele kvantifikovat ţádnými 

vhodnými indikátory, které by splňovaly základní poţadavky na indikátor. Plnění těchto 

cílů proto doporučuje zpracovatel monitorovat evaluační studií. Konkrétně jde o cíle: 

- zvyšování bezpečnosti cyklistů a chodců ve městě (oblast podpory 1.4) 

- postupné sniţování pouţívání motorových vozidel pro kratší vzdálenost (oblast 

podpory 1.4) 

Moţnost zhodnocení dosahování cílů na základě monitorovacích indikátorů však do 

značné míry omezují chybějící cílové, popř. výchozí hodnoty indikátorů a také výrazné 

podhodnocení cílových hodnot řady indikátorů. 

2) Je moţné prostřednictvím stanovených indikátorů posuzovat příspěvek k plnění cílů na 

vyšších úrovních, tj. cílů NSRR a SOZS?  

Nejsilnější vazbu ROP JV na NSRR, potaţmo SOZS, lze vidět ve vztahu ke strategickému 

cíli IV NSRR, prioritě Vyváţený rozvoj regionů. Ačkoliv indikátory ROP JV přispívají 

pouze k jedné ze tří priorit tohoto strategického cíle (priority NSRR Rozvoj městských 

oblastí a Rozvoj venkovských oblastí nejsou pokryty indikátory), lze hodnotit pokrytí za 

dostatečné (zejména ve vztahu k problematickému nastavení indikátorové soustavy 

NSRR). 

3) Umoţňuje indikátorová soustava posuzovat naplnění cílů horizontálních témat, inovací 

a earmarkingu? 

Naplnění horizontálních témat je z hlediska pokrytí indikátory dostatečné u horizontálního 

tématu udrţitelného rozvoje i tématu rovných příleţitostí a tyto indikátory jsou v rámci 

indikátorové soustavy vhodně odlišeny. Nedostatkem jsou však chybějící výchozí a cílové 

hodnoty u většiny indikátorů horizontálních témat a koncentrace hodnocení tématu 

rovných příleţitostí pouze na indikátory nově vytvořených pracovních míst a jejich 

členění na pracovní místa pro muţe a ţeny. 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            131 

 

 

Pro hodnocení inovací a inovativnosti nabízí indikátorová soustava pouze jeden 

monitorovací indikátor (doplňkový indikátor Počet projektů zaměřených na ICT 

vybavenost RIC), coţ je z hlediska posuzování naplnění cílů v této oblasti nedostatečné. 

Indikátorová soustava umoţňuje posuzovat naplňování Národního programu reforem 

v části Zaměstnanost v plné šíři. Naopak Mikroekonomická část a její oblasti, kde existuje 

vazba mezi ROP Jihovýchod a NPR, nejsou pokryty ţádnými indikátory. 
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5. NÁVRHOVÁ ČÁST (DOPORUČENÍ) 

 

Návrhová část je koncipována v souladu se zadávací dokumentací a je rozdělena do 

čtyř subkapitol. Jak jiţ bylo zmíněno v úvodu Závěrečné zprávy, není dost dobře moţné 

striktně oddělit analýzu daného indikátoru a návrh na jeho úpravu, aniţ by byla porušena 

logická provázanost textu. Část analytická a návrhová se proto ve značné míře prolíná, 

mnoţství návrhů a doporučení je jiţ součástí analytické části.  

Návrhová část proto obsahuje souhrn zásadních závěrů a doporučení, které jsou ve 

většině uvedeny jiţ v analytické části. Dílčí doporučení váţící se k jednotlivým indikátorům 

zde nejsou z důvodu duplicity uváděna.  

 

 

5.1. NÁVRH MAPY INDIKÁTORŮ STÁVAJÍCÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY 

A MOŢNOSTI JEJICH AGREGACE 

 

Agregační mapa hodnocené indikátorové soustavy, která byla zároveň výstupem 

projektu Dokončení optimalizace NČI, je uvedena v elektronické příloze 2.  

Na základě návazných analýz prováděných v další etapě projektu přistoupil 

zpracovatel k vytvoření nového návrhu indikátorové soustavy ROP JV, který v sobě zahrnuje 

doporučení vzešlé z komplexní evaluace indikátorové soustavy ROP JV (blíţe část 5.4) 

 

 Návrh mapy indikátorové soustavy (agregační mapy) byl realizován v rámci paralelně 

běţícího projektu „Dokončení optimalizace NČI“, kterého byla společnost RegioPartner, s.r.o. 

jedním ze zpracovatelů. Práce na obou projektech se vzájemně prolínaly a výstupy projektu 

optimalizace NČI (agregační mapa ROP JV) byla současně výstupem první etapy evaluace 

indikátorové soustavy ROP JV.  

  Potřeba zpracování agregačních map všemi řídicími orgány (ŘO) vzešla ze snahy 

Národního orgánu pro koordinaci (NOK) z důvodu optimalizace Národního číselníku 

indikátorů (NČI), která má přispět k nastavení systému věcného monitoringu, jenţ zajistí 

transparentní a efektivní čerpání prostředků ze strukturálních fondů.  

Národní číselník indikátorů (NČI) je základním "zásobníkem" indikátorů, jehoţ cílem 

je usnadnit výběr relevantních indikátorů a zajistit konzistentnost indikátorových soustav za 

jednotlivé operační programy z hlediska jejich terminologie, obsahu a zdrojů dat. Jako takový 

je NČI nástrojem věcného monitoringu strukturální intervence a má být nastaven tak, aby 

zajišťoval transparentnost a efektivitu čerpání prostředků ze strukturálních fondů. 

 Na začátku etapy byly expertním týmem zpracovatele NČI posouzeny všechny 

agregačních mapy jednotlivých operačních a regionálních operačních programů. Zpracovatel 

se u všech indikátorů zaměřil na existenci definic a jejich vypovídací schopnost. Kromě toho 

byla věnovaná pozornost názvům, definicím a jednotkám neokódovaných indikátorů. 
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 Zpracovatel „Dokončení optimalizace NČI“, potaţmo evaluátor indikátorové soustavy 

ROP JV v průběhu zpracování projektu vyuţíval materiály (agregační mapa, nápočtová 

a rozpadová pravidla), které obdrţel od NOK a ŘO ROP JV, a konzultace s ŘO ROP JV. 

Z dodaných podkladů byly zjištěny následující skutečnosti a problémy, jejichţ řešení bylo 

konzultováno s NOK a ŘO ROP JV. Řešené oblasti a výsledná řešení jsou uvedena 

v následujícím seznamu: 

 

1. ROP JV vyznačoval do agregační mapy odsazením agregační příznaky místo 

nápočtových / rozpadových pravidel. Nápočtová a rozpadová pravidla proto byla v mapě 

vyznačena ze strany ROP JV a zpracovatele dodatečně.  

2. Indikátory Zahraniční návštěvníci regionu – počet příjezdů - 631501 a Návštěvníci 

v regionu – počet příjezdů - 630 501 nelze dle názoru zpracovatele pomocí dostupných 

zdrojů sledovat. Z programového dokumentu ROP JV bylo posléze zjištěno, ţe tyto 

indikátory jsou ve skutečnosti sledovány jako počet osob, které přenocovaly 

v hromadných ubytovacích zařízeních. Indikátory byly proto v NČI i AM ROP JV 

upraveny na Zahraniční turisté v regionu – počet osob a Turisté v regionu – počet osob. 

3. U několika indikátorů byl chybně uveden zdroj (uvedeno „statistika“ místo „ţadatel“) –

indikátory 652 000, 520 100, 520 101, 520 102, 610 108. Chyba opravena. 

4. U některých indikátorů bylo navrţeno doplnění nebo upřesnění definice, příp. úprava 

jednotky, a to případně i v NČI, šlo-li o centrální indikátor: 

- Míra zaměstnanosti v primárním sektoru - 520 511, resp. Míra zaměstnanosti 

v sekundárním sektoru - 520 512, resp. Míra zaměstnanosti v terciárním sektoru - 

520 513 – úprava definice: „Podíl osob starších 15-ti let, zaměstnaných 

v primárním, resp. sekundárním, resp. terciárním sektoru národního hospodářství 

(v %)“. Agregační mapa ROP JV byla upravena v souladu s dohodnutým návrhem 

definic v aktualizovaném NČI. 

- Průměrná doba pobytu - 630 503 – V NČI byla uvedena chybná definice. 

Zpracovatel proto doporučil pouţít pro NČI definici ROP JV: „Průměrný počet 

dnů pobytu turistů“ a doplnit ji: „... v hromadných ubytovacích zařízeních. 

Průměrná doba pobytu je vţdy o jednotku vyšší neţ průměrný počet přenocování“. 

Definice upravena v NČI i v AM ROP JV.   

- Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu“ - 632102 – 

definice v NČI i AM ROP JV byla rozšířena.   

- Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury - 632300 

– definice byla v NČI i AM ROP JV rozšířena o stanovení „objektů turistické 

infrastruktury“.  

- Počet vytvořených www stránek  – byl specifikován druh www stránek.  

- Realizace evaluačních zpráv celkem - 710500 – definice byla doplněna „Počet 

vytvořených studií on-going, ex-ante, interim, ex-post,ad-hoc a zpráv zaměřených 

na přípravu / realizaci programu a monitoring, evaluaci jeho realizace.“ 

- Dále u velkého mnoţství indikátorů nebyl název, jednotka nebo definice v souladu 

s NČI (např. „Míra zaměstnanosti v primárním sektoru“ – 520511 – nesouhlasila 

definice, „Naděje na doţití při narození – muţi“ – 531201 – nesouhlasila definice 
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nebo „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem“ – 650100). Byl 

proto revidován soulad kódů, názvů, jednotek i definicí s NČI. 

5. Indikátor 531300 - Úroveň dosaţeného vzdělání obyvatel – střední a vyšší – Vyšší 

odborné vzdělání je ČSÚ sledováno společně s vysokoškolským vzděláním 

a obyvatelé s vyšším odborným vzděláním jsou tak zahrnutí v indikátoru 531301. 

Výchozí hodnota uvedená u tohoto indikátoru v ROP JV odpovídá počtu obyvatel se 

vzděláním středním s maturitou. Zpracovatel proto indikátor upravil na „Podíl 

obyvatel se vzděláním středním s maturitou“. Změnu zpracovatel provedl v NČI 

i v AM ROP JV.  

6. Indikátor 531301 - Úroveň dosaţeného vzdělání mladých – VŠ – ROP JV pouţíval 

indikátor s tímto kódem jako“Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním“, ţádný jiný 

ROP tento indikátor nepouţíval, a proto indikátor v NČI upravil dle pojetí v ROP JV. 

Tato změna byla provedena i v zájmu konzistence NČI, kde se indikátor doplňuje 

s indikátorem 531300.  

7. V AM ROP JV se v současnosti nachází dva velmi podobné (duplicitní) indikátory 

„Počet nově vybudovaných a technicky zhodnocených parkovišť“ s oblastí vyuţití 1.2 

a „Počet nových a rekonstruovaných parkovišť“ s oblastí vyuţití 3.1, 3.2, 3.3. 

Zpracovatel doporučuje ŘO ROP JV sjednocení těchto indikátorů v jeden.  

8. Zpracovatel do agregační mapy doplnil indikátory 651503, 651504 a 651501 pro 

plochu regenerovaných a revitalizaných ploch na venkově. ROP JV doposud sledoval 

tyto plochy společně v indikátorech pro města.  

 

 

 V průběhu realizace optimalizace NČI se vyvíjela potřeba doplnění informací 

o jednotlivých uvedených indikátorech a finální verze agregačních map je vytvořena na 

základě následující struktury: 

 

Závazný popis polí mapy indikátorové soustavy OP 

Pole Popis Vymezení 

Číslo 
Pořadové číslo indikátoru v mapě 

indikátorové soustavy příslušného OP 

Není specifický poţadavek 

Kód 

Kód indikátoru z NČI (šestimístný číselný 

kód) 

struktura kódu: xxyyzz 

xx = sekce; yy = oblast;  

zz = specifikace (např. muţi = 01; ţeny = 

02; celkem = 00) 

U doplňkových indikátorů se uvádí: 

„doplňkový“ 

Musí být přidělen všem centrálním 

indikátorům, tj. všem kromě 

indikátorů doplňkových. 

Jedná se o jedinečný kód 

indikátoru, tj. více indikátorů 

nemůţe mít stejný kód. 

Uvedení kódu indikátoru udává, ţe 

se jedná o centrální indikátor. 
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Závazný popis polí mapy indikátorové soustavy OP 

Pole Popis Vymezení 

Název 

indikátoru 

Název indikátoru  

(odsazením je vyznačena podřazenost 

indikátoru vůči indikátoru nadřazenému – 

v případě nápočtu a rozpadu) 

Srozumitelný a výstiţný název. 

U centrálních indikátorů musí být 

shodný s NČI. 

Nápočet/ 

Rozpad 

V případě podřízeného indikátoru se uvádí 

"Nápočet". 

V případě dílčího indikátoru se uvádí 

"Rozpad". 

Musí být v souladu s nápočtovými 

a rozpadovými pravidly 

a nastavením v IS. 

Nadřazený/ 

Primární 

indikátor 

Kód nadřazeného indikátoru, do kterého je 

indikátor napočítáván. 

Kód primárního indikátoru, ke kterému je 

indikátor navázán na základě rozpadu.  

(Pokud indikátor není dále 

napočítáván/rozpadán uvádí se „N“) 

Musí být v souladu s nápočtovými 

a rozpadovými pravidly 

a nastavením v IS. 

Agregace 
Uvede se, zda je indikátor dále agregován 

(Ano/Ne) 

Rozumí se vertikální agregace 

v rámci OP s ohledem na 

nastavení v IS. 

Typ 
Uvedení typu indikátoru: 

kontext/dopad/výsledek/výstup 

Musí odpovídat OP/PD daného 

OP. 

Měrná 

jednotka 
Měrná jednotka indikátoru  

U centrálních indikátorů musí být 

v souladu s NČI. 

Způsob 

sběru 

Zdroj dat pro naplnění indikátoru: statistika, 

ţadatel, evaluace 
Uvádí se zdroj dat ukazující na 

způsob sběru indikátoru. 

Zdroj dat 

pro 

MSC2007 

Instituce: ČSÚ, Eurostat, aj., IS ŘO 

(v případě ručního naplňování do IS (např. 

dopočítání podílových ind.) nebo 

automatickým dopočítáním na základě 

nápočtových pravidel), IS Ţ/P (v případě, ţe 

zdrojem dat je přímo ţadatel) 

Uvádí se konkrétní zdroj pro 

naplňování dat se specifikací IS. 

Dokument, 

ve kterém je 

ind. obsaţen 

(OP/PD) 

Indikátor je obsaţen v dokumentu 

Operačního programu (OP) nebo 

v prováděcím dokumentu (PD) 

Informace indikuje, zda je 

indikátor závazný pro EK (OP) 

nebo nezávazný (PD).  

U indikátorů uvedených v OP se 

uvádí OP. 

Lisabon/Core 
U indikátorů Lisabonské strategie se uvede 

„Lisabon“. 

U indikátorů Core bude uváděn 

i příslušný kód. 
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Závazný popis polí mapy indikátorové soustavy OP 

Pole Popis Vymezení 

U Core indikátorů se uvede „Core“ 

a příslušný kód. 

IS ţadatele Indikátor je navázán v IS Ţ/P (Ano/Ne)  

IS ŘO Indikátor je navázán v IS ŘO (Ano/Ne)  

MSC2007 Indikátor je navázán v MSC2007 (Ano/Ne)  

Oblast 

vyuţití 

indikátoru 

Výčet prioritních os a oblastí podpor, kde se 

indikátor nachází. 

Pouţijte kódování z platného 

číselníku MSC07 

Závaznost 

indikátoru 

Ano = ţadatel má povinnost tento indikátor 

naplnit                 

Ne = při nenaplnění indikátoru není ţadatel 

sankcionován (jeho naplnění je pouze 

indikativní) 

Udává závaznost pro ţadatele. 

Nastaveno dle implementace 

daného OP. 

Definice Závazná definice indikátoru. 

Jednoznačné a závazné vymezení 

indikátoru. 

U centrálních indikátorů musí být 

shodná s NČI. 

Zdroj: Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů 
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Seznam nových centrálních (navrţených do NČI) a Doplňkových indikátorů v agregační 

mapě ROP JV 

Číslo Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Definice 

1 Doplňkový  

Počet nově vybudovaných 

a technicky zhodnocených 

parkovišť 

Počet 

Počet nově vybudovaných 

a technicky zhodnocených 

parkovišť 

2 Doplňkový  

Počet modernizovaných 

a rekonstruovaných 

dopravních prostředků ve 

VHD (mimo dráţních 

vozidel) 

Počet 

Počet modernizovaných 

a rekonstruovaných dopravních 

prostředků ve veřejné hromadné 

dopravě (mimo dráţních vozidel). 

Rozumí se modernizace 

a rekonstrukce s významným 

ekologickým dopadem (vedoucí 

k významnému sníţení emisí 

dopravního prostředku a splnění 

norem norem EURO 5, popř. 

EURO 6). 

3 Doplňkový  
Počet modernizovaných 

dráţních vozidel 
Počet 

Počet modernizovaných dráţních 

vozidel 

4 Doplňkový  

Délka nově vybudovaných 

stezek s vyloučením 

motorové dopravy 

Km 
Délka nově vybudovaných stezek 

s vyloučením motorové dopravy 

5 Doplňkový  

Délka technicky 

zhodnocených stezek 

s vyloučením motorové 

dopravy 

Km 

Délka technicky zhodnocených 

stezek s vyloučením motorové 

dopravy 

6 Doplňkový  

Počet nových 

bezbariérových přístupů na 

komunikace pro 

nemotorovou dopravu 

Počet 

Počet nových bezbariérových 

přístupů na komunikace pro 

nemotorovou dopravu 

7 Doplňkový  

Počet nově instalovaných 

zařízení zvukové a jiné 

signalizace pro nevidomé 

Počet 

Počet nově instalovaných zařízení 

zvukové a jiné signalizace pro 

nevidomé 

8 Doplňkový  
Počet nových a technicky 

zhodnocených hotelů 
Počet 

Počet nových a technicky 

zhodnocených hotelů 

9 Doplňkový  
Počet nových a technicky 

zhodnocených penzionů 
Počet 

Počet nových a technicky 

zhodnocených penzionů 
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Číslo Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Definice 

10 
Navrţen do 

NČI: 632505 

Počet nových a technicky 

zhodnocených turistických 

informačních center 

Počet 

Počet nových a technicky 

zhodnocených turistických 

informačních center 

11 Doplňkový  

Počet nových a technicky 

zhodnocených lázeňských 

center 

Počet 
Počet nových a technicky 

zhodnocených lázeňských center 

12 Doplňkový  

Délka přístupových 

komunikací k turisticky 

vyuţitelným objektům 

a památkám 

Km 

Délka přístupových komunikací 

k turisticky vyuţitelným objektům 

a památkám 

13 Doplňkový  

Počet doplňkových 

zařízení pro cyklostezky 

(cyklistická parkoviště, 

úschovny kol, 

odpočívadla, apod.) 

Počet 

Počet doplňkových zařízení pro 

cyklostezky (cyklistická 

parkoviště, úschovny kol, 

odpočívadla, apod.) 

14 Doplňkový  
Počet podpořených 

kulturních akcí 
Počet Počet podpořených kulturních akcí 

15 Doplňkový  
Počet nových přístupových 

míst k internetu pro turisty 
Počet 

Počet nových přístupových míst 

k internetu pro turisty 

16 Doplňkový  

Počet účastí na veletrzích 

a workshopech cestovního 

ruchu 

Počet 
Počet účastí na veletrzích 

a workshopech cestovního ruchu 

17 Doplňkový  
Počet vytvořených www 

stránek 
Počet 

Počet vytvořených www stránek 

zaměřených na informace a sluţby 

pro turisty 

18 Doplňkový  

Počet obyvatel nově 

pokrytých širokopás. 

přístupem k internetu 

Počet 

Počet obyvatel nově pokrytých 

širokopásmovým přístupem 

k internetu 

19 Doplňkový  
Počet nových parkovacích 

domů 
Počet Počet nových parkovacích domů 

20 Doplňkový  

Počet nových 

a rekonstruovaných 

parkovišť 

Počet 
Počet nových a rekonstruovaných 

parkovišť 

21 Doplňkový  Počet projektů zaměřených Počet Počet projektů zaměřených na 
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Číslo Kód Název indikátoru 
Měrná 

jednotka 
Definice 

na motivaci komerčních 

poskytovatelů pro vstup na 

místní telekomunikační trh 

motivaci komerčních 

poskytovatelů pro vstup na místní 

telekomunikační trh 

22 Doplňkový  
Počet projektů zaměřených 

na ICT vybavenost RIC 
Počet 

Počet projektů zaměřených na ICT 

vybavenost RIC 

23 Doplňkový  

Počet projektů zaměřených 

na regionální hostingové 

a peeringové sluţby 

Počet 

Počet projektů zaměřených na 

regionální hostingové a peeringové 

sluţby 
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5.2. ZHODNOCENÍ NASTAVENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY A INDIKÁTORŮ, 

NÁVRH JEJICH ZMĚN A DEFINIC, ZPŮSOB JEJICH AGREGACE, NÁVRH 

STANOVENÍ HODNOT INDIKÁTORŮ, NA KTERÉ SE ODVOLÁVÁ PROGRAMOVÝ 

DOKUMENT 

 

 Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy a návrh jejich změn a definic, včetně 

návrhu stanovení hodnot indikátoru je součástí analytické části 4.1 a 4.2.  

 Mezi klíčová doporučení váţící se k celkovému nastavení indikátorové soustavy lze 

uvést následující:  

 

(163) 

D 

Doporučujeme upravit, resp. zredukovat soustavu kontextových indikátorů. Návrh 

soustavy kontextových indikátorů je následující:  

1)  Regionální HDP na obyvatele v PPS 

2) Regionální HDP na obyvatele, EU 25 

3) Obecná míra nezaměstnanosti za NUTS 2 celkem  

4) Míra zaměstnanosti za NUTS 2 celkem  

5) Naděje doţití při narození 

6) Index vzdělanosti 

7) Průměrná doba pobytu 

8) Turisté v regionu - počet osob 

9) Počet obyvatel celkem 

10) Délka silnic II. třídy  

11) Délka silnic III. třídy 

12) Měrné emise z mobilních zdrojů  

13) Počet míst v zařízeních sociální péče 
 

(164) 

D 

Obecným doporučením je zpracování Metodického manuálu k indikátorům 

(metodický pokyn). Z dotazníkového šetření a následných analýz jednoznačně 

vyplynulo, ţe výklad a uchopení indikátorů jak ze strany ţadatelů, tak ze strany 

pracovníků ÚRR není jednotný a jednoznačný.  

(165) 

D 

Metodický manuál k indikátorům:  

Pro prevenci nesprávného vyplňování hodnot indikátorů zpracovat metodický 

pokyn k indikátorům – jasné vymezení všech indikátorů ve formě: 

 Název indikátoru 

 Kód indikátoru 

 Jednotka 

 Stručná definice dle agregační mapy (resp. NČI u centrálních indikátorů) 

 Doplňující podrobný popis včetně detailního vymezení a příkladu pouţití (i 

nesprávného - např. rozdíl mezi počtem nově vytvořených propagačních 
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produktů jako různých druhů produktů a jejich skutečným počtem v ks, 

případně parkovací místa x parkoviště) 

 Zdroj informací pro sledování, na základě které ţadatel indikátor kvantifikoval 

a kde můţe být hodnota ověřena (projektová dokumentace, evidence, aj.) a 

periodicita sledování 

 

Výše uvedený metodický pokyn bude vyuţitelný pro všechny cílové skupiny: 

 Zaměstnanci ÚRR JV  

 Potenciální překladatele ţádostí o dotaci do ROP JV 

 Ţadatele o dotaci v ROP JV s jiţ podanou ţádostí 

 Realizátory projektů  

 

Pro zaměstnance ÚRR JV bude význam metodického pokynu k indikátorům dvojí: 

1) Zjednodušení vlastní práce – sjednocení významu indikátorů, méně dotazů ze 

strany ţadatelů 

2) Jednotná komunikace vůči ţadatelům a realizátorům projektů z ROP JV 

3) Prevence chybně vyplněných indikátorů 

(166) 

D 

U řady indikátorů byly identifikovány chyby nebo rozpory v jejich kvantifikaci 

některými ţadateli. Tyto rozpory odhalují nedostatky ve vymezení a definici 

indikátoru. V řadě případů jsou přitom patrné na první pohled (např. výraznou 

odchylkou od běţně dosahovaných hodnot). V jiných případech je lze odhalit 

srovnáním s obsahem a aktivitami projektu. 

Doporučujeme zahrnout kontrolu správnosti udaných hodnot indikátorů do 

procesu hodnocení projektů. Chybně kvantifikované indikátory nemohou být 

součástí smlouvy o financování. Veškeré rozpory a nejasnosti musí být vyjasněny a 

opraveny před podpisem smlouvy, čímţ bude sníţeno riziko nutnosti úprav smluv 

v budoucnosti. 

(167) 

D 

Doposud byla jako klíčová hodnota pro monitorování naplňování indikátorů 

pouţívána ÚRR rozdílová hodnota (cílová – výchozí hodnota). Tímto způsobem však 

dochází k zkreslování hodnot v případě indikátorů sledujících nové a revitalizované / 

rekonstruované objekty nebo zařízení, kde někteří ţadatelé uvádějí jako výchozí 

hodnotu stávajících objektů / zařízení, která budou zrevitalizována/zrekonstruována.  

Doporučujeme proto pro ţadatele stanovit závazný a jednotný postup uvádění 

výchozích a cílových hodnot tak, aby sledovaná rozdílová hodnota správně 

odpovídala tomu, co má být indikátorem monitorováno.  

(168) 

D 

Analýzou bylo zjištěno často velmi nerovnoměrné naplňování cílových hodnot 

projektových indikátorů. Většinu cílových hodnot lze vzhledem k vyčleněné alokaci 

označit jako velmi podhodnocené. Nerovnoměrnost je však i důsledkem přílišného 

zaměření některých oblastí podpory na určité aktivity (např. budování a rekonstrukce 

ubytovacích kapacit). 

Doporučujeme proto na základě analýzy naplňování cílových hodnot provést revizi 

cílových hodnot projektových indikátorů a v nezbytných případech cílové hodnoty 

navýšit tak, aby jejich dosahování nepřesáhlo zdůvodnitelné meze. 

 



                      

 
 

 

 

Evaluace dosavadní implementace ROP JV 

Dílčí projekt 2 - Zhodnocení nastavení indikátorové soustavy ROP JV a návrh jejího zkvalitnění  

Závěrečná zpráva  
                                                                            142 

 

 

5.3. NALEZENÍ A ZJIŠTĚNÍ POVAHY A KVALITY EXTERNÍCH DATOVÝCH 

ZDROJŮ PRO INDIKÁTORY 

 

Detailní analýza externích datových zdrojů je uvedena v analytické části 4.3. 

Provedená analýza se zaměřila na posouzení indikátorové soustavy z hlediska dostupnosti 

statistických dat za sledovaný region, periodicity sledování a aktuálnosti indikátorů, délky 

časové řady a doby mezi kvantifikací a zveřejněním indikátoru.  

Analýza byla provedena z pohledu způsobu zajištění dat a z pohledu zdroje dat (od 

ţadatelů nebo z externích zdrojů).  

Mezi klíčová doporučení v této oblasti lze zahrnout následující:  

 (169) 

D 

Zpracovatel doporučuje vymezit si indikátory, u kterých dochází opakovaně 

k problémům a při analýzách a kontrolách se na tyto indikátory důkladněji 

zaměřit a současně komunikovat ţadatelům, kteří je mají zadané, moţné problémy 

s těmito indikátory spojené. 

(170) 

D 

Zpracovatel doporučuje prověřovat hodnoty indikátorů zadávaných ţadatelem 

zejména v případě výrazného překročení nebo nedosaţení – provádět periodickou 

analýzu např. na měsíční bázi spočívající v provedení exportu z MONIT7 a statistické 

analýzy hodnot zadaných indikátorů. Současně doporučuje zpracovatel zajistit 

v rámci pravidelné kontroly sledování nevyplněných indikátorů a konzultovat je 

s ţadatelem. 

(171) 

D 

Zpracovatel doporučuje provést důkladnou analýzu nastavení cílových hodnot 

indikátorů s vyuţitím matematicko-statistických metod v návaznosti na vymezení 

indikátorů – identifikace extrémních hodnot (na obou stranách intervalu), 

nevyplněných hodnot a nesprávně vyplněných hodnot. 

(172) 

D 

Identifikace výrazného naplnění indikátorů příjemci ţadatelem nebo naopak 

jeho výrazné nenaplnění – jako první krok pak ověřit s ţadatelem, zda byla hodnota 

vyplněna správně. V případě výrazného překročení hodnoty indikátoru oproti cílové 

hodnotě zařadit tento projekt mezi detailně sledované. 

(173) 

D 

V rámci kontrol v průběhu realizace projektu a zejména u ex-post kontrol 

doporučuje zpracovatel ověřit na místě správnost vyplnění cílové hodnoty 

indikátorů, průběţné nebo dosaţené hodnoty.  

(174) 

D 

 

 

Pro zajištění co nejrychlejší aktualizace hodnot indikátorů kontextu navázat 

přímou spolupráci s krajskými pobočkami Českého statistického úřadu 

a Českého hydrometeorologického ústavu pro zajištění hodnot indikátorů 

vztahujících se k regionu, a to jednak na roční bázi, tak u relevantních indikátorů i na 

bázi častější. 

(175) 

D 

U indikátoru 653107 - Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva je potřeba zajistit od 

Ministerstva zdravotnictví nebo dalších zdrojů podkladové hodnoty pouţívané 

pro generování hlukových map, jinak nebude moţno zajistit relevantní hodnotu 

tohoto indikátoru. 

(176) V souladu se závěry kapitoly 4.1.1 provést redukci kontextových indikátorů 

z hlediska jejich počtu a vhodnější rozloţení i z hlediska jejich zaměření, coţ 
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D sníţí i náročnost na získání dat z externích zdrojů. 

(177) 

D 

U všech kontextových indikátorů doporučuje zpracovatel doplnit výchozí hodnotu  

a také cílovou hodnotu jednak pro region NUTS 2 Jihovýchod, tak i pro Českou 

republiku pro moţnost komparace. 

(178) 

D 

Definovat způsob získávání hodnot indikátoru 611105 - Počet uţivatelů nových 

cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu – měla by být provedena nezávislá evaluace. 

Zde je potřeba jasně specifikovat způsob provedení evaluační studie a na základě 

harmonogramu realizace relevantních projektů nastavit i harmonogram studie tak, aby 

proběhla po prvním roce provozu těchto projektů. 

Evaluační studie musí vycházet z nezávislého měření počtu uţivatelů nových cyklo a 

hippo stezek. V rámci evaluace bude potřebné sestavit harmonogram realizace 

projektů naplňujících tento indikátor a stanovit způsob měření, kdy zpracovatel 

doporučuje realizovat terénní šetření v minimálně 3 náhodně vybrané dny v sezóně a 

3 dny mimo sezónu (za sezónu je povaţováno období duben-říjen). 
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5.4. NÁVRH KOMPLEXNÍ SOUSTAVY INDIKÁTORŮ, ZEJMÉNA S OHLEDEM NA 

MĚŘENÍ POKROKU PŘI NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ROP JV, NSRR A SOZS, 

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA, INOVACE A EARMARKING A NÁVRH ZPŮSOBŮ 

MĚŘENÍ POKROKU ROP JV PRO DOSAHOVÁNÍ STANOVENÝCH CÍLŮ 

 

Jedním z klíčových výstupů této části je návrh úpravy indikátorové soustavy, která 

zohledňuje výstupy dílčích analýz provedených v rámci evaluace a návrhy jednotlivých 

doporučení (elektronická Příloha 4). 

Analýza indikátorové soustavy ve vztahu k naplňování cílů NSRR, horizontálních 

témat, inovací a earmarkingu je součástí analytické části 4.4.  

 Mezi základní závěry a doporučení lze zahrnout:  

 

(179) Nejsilnější vazbu ROP JV na NSRR, potaţmo SOZS, lze vidět ve vztahu ke 

strategickému cíli IV NSRR, prioritě Vyváţený rozvoj regionů. Ačkoliv indikátory 

ROP JV přispívají pouze k jedné z tří priorit tohoto strategického cíle (priority NSRR 

Rozvoj městských oblastí a Rozvoj venkovských oblastí nejsou pokryty indikátory), lze 

hodnotit pokrytí za dostatečné (zejména ve vztahu k problematickému nastavení 

indikátorové soustavy NSRR). 

(180) Naplnění horizontálních témat je z hlediska pokrytí indikátory dostatečné 

u horizontálního tématu udrţitelného rozvoje i tématu rovných příleţitostí a tyto 

indikátory jsou v rámci indikátorové soustavy vhodně odlišeny. V rámci indikátorové 

soustavy je vyčleněno celkem pět indikátorů pro téma Udrţitelný rozvoj a další tři 

pak pro horizontální téma Rovné příleţitosti. Nedostatkem jsou však chybějící 

výchozí a cílové hodnoty u většiny indikátorů horizontálních témat a koncentrace 

hodnocení tématu rovných příleţitostí pouze na indikátory nově vytvořených 

pracovních míst a jejich členění na pracovní místa pro muţe a ţeny. 

(181) 

D 

Zpracovatel doporučuje doplnit jednak vstupní a zejména cílové hodnoty 

indikátorů horizontálních témat do programového dokumentu na základě externích 

datových zdrojů a zpracovaných evaluačních studií u těchto indikátorů: 

 653107 – Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva – výchozí i cílová hodnota 

 653103 - Emise prekurzoru troposférického ozónu - výchozí i cílová hodnota 

 653104 - Sníţení emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic - 

výchozí i cílová hodnota 

 520101 – Počet nově vytvořených pracovních míst – z toho pro muţe - cílová 

hodnota 

 520102 – Počet nově vytvořených pracovních míst – z toho pro ţeny - cílová 

hodnota 

Pro stanovení výchozích i cílových hodnot indikátorů 653 103 a 653 104 je potřebná 

hluboká znalost regionu a problematiky ţivotního prostředí, zpracovatel proto 

doporučuje navázat spolupráci s ČHMÚ a poţádat o expertní odhad (studii) 

potenciálního vývoje v regionu a moţnosti ovlivnění hodnoty realizací ROP JV. 

Pro indikátory 520 101 a 520 102 doporučuje zpracovatel stanovit cílovou hodnotu na 

40 % celkového počtu vytvořených pracovních míst. Bude tak zajištěno rovnoměrné 
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rozloţení podpory mezi muţe i ţeny a zároveň bude ponechána rezerva pro drobné 

odchylky. 

(182) 

D 

Pro efektivnější sledování naplňování horizontálního tématu rovných příleţitostí ve 

vazbě na dopravní dostupnost doporučuje zpracovatel vyuţít další indikátory: 

 610205 – Přírůstek osob přepravených veřejnou hromadnou dopravou – 

celkem (tento indikátor navazuje na specifický cíl 1 ROP JV) 

 doplňkový indikátor Počet nových bezbariérových přístupů na komunikace 

pro nemotorovou dopravu. 

(183) 

D 

Pro indikátory udrţitelného rozvoje zaměřené na kvalitu ovzduší 653103 - Emise 

prekurzoru troposférického ozónu a 653104 - Sníţení emisí primárních částic 

a prekurzorů sekundárních částic doporučuje zpracovatel zajistit aktuálnější data 

prostřednictvím přímé spolupráce s ČHMÚ nebo agenturou CENIA, coţ zajistí 

rychlejší dostupnost dat i jejich přesnost díky komparaci, resp. synergii dvou 

informačních zdrojů. 

(184) 

D 

Pro indikátor 653107 - Sníţení hlukové zátěţe obyvatelstva je třeba zajistit vhodné 

podklady ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – zajištění podkladových údajů, 

ze kterých jsou sestavovány hlukové mapy. V případě nedostatečné dostupnosti dat 

pak doporučuje zpracovatel zadat evaluační studii pro vyhodnocení hlukové zátěţe 

obyvatelstva na území NUTS 2 Jihovýchod. Zpracovatel současně doporučuje 

zpracování evaluační studie v co nejkratším čase za účelem stanovení výchozí 

hodnoty, cílové hodnoty a zajištění dat pro ověření naplnění indikátoru (v souladu 

s tím, jak je u tohoto indikátoru uvedeno v Programovém dokumentu). Pokud nebude 

moţno zajistit relevantní data pro tento monitorovací indikátor, doporučuje 

zpracovatel jeho vyjmutí z indikátorové soustavy s tím, ţe je moţno pouţít náhrady 

v podobě následujících indikátorů NČI (část A): 

 371300 - Délka silnic s protihlukovými opatřeními 

 371400 - Délka ţeleznic s protihlukovými opatřeními 

374200 - Délka protihlukových zdí a protihlukových pásů zeleně 

(185) 

D 

Pro hodnocení inovací a inovativnosti nabízí indikátorová soustava pouze jeden 

monitorovací indikátor (doplňkový indikátor Počet projektů zaměřených na ICT 

vybavenost RIC), coţ je z hlediska posuzování naplnění cílů v této oblasti 

nedostatečné. Zpracovatel proto doporučuje kromě stávajícího doplňkového 

indikátoru Počet projektů zaměřených na ICT vybavenost RIC pro hodnocení 

v oblasti inovací a inovativnosti vyuţít následující nově definované indikátory: 

 doplňkový indikátor Počet pilotních projektů zaměřených na podporu 

inovačních strategií, 

 doplňkový indikátor Počet vytvořených nebo aktualizovaných inovačních 

strategií 

(186) 

D 

Indikátorová soustava umoţňuje posuzovat naplňování Národního programu 

reforem v části Zaměstnanost v plné šíři. Naopak Mikroekonomická část a její 

oblasti, kde existuje vazba mezi ROP Jihovýchod a NPR, nejsou pokryty ţádnými 

indikátory. Pro efektivní sledování plnění cílů Lisabonské strategie doporučuje 

zpracovatel vyuţití následujících indikátorů jako doplňkových (nebudou označeny 

v rámci indikátorové soustavy): 
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 511200 - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 

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

 652300 - Počet obyvatel nově pokrytých širokopás. přístupem k internetu 

 Nový doplňkový indikátor Počet vytvořených nebo aktualizovaných 

inovačních strategií (viz kapitola 4.4.3) 

(187) 

D 

Výpočet podílu výdajů na oblasti Lisabonské strategie (earmarking) doporučuje 

zpracovatel realizovat na základě rozdělení přídělů z příspěvku Společenství podle 

kategorií jednak pro výdaje na projekty, kde uţ došlo k proplacení dotace, ale 

i ţádostí ve stavu „Projekt doporučen k financování“ a „Realizace projektu 

ukončena“. 

(188) 

D 

 

 

Pro efektivní sledování plnění cílů NPR v Mikroekonomické části doporučuje 

zpracovatel vyuţití následujících indikátorů jako doplňkových (nebudou označeny 

v rámci indikátorové soustavy): 

Podnikatelské prostředí 

 511200 - Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu 

Výzkum a vývoj, inovace 

 Nový doplňkový indikátor Počet vytvořených nebo aktualizovaných 

inovačních strategií (viz kapitola 4.4.3) 

Modernizace a rozvoj dopravních a ICT sítí 

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

 652300 - Počet obyvatel nově pokrytých širokopás. přístupem k internetu 

(189) 

D 

Výpočet podílu výdajů na oblasti Lisabonské strategie (earmarking) je moţno 

realizovat následujícím způsobem: 
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1. Identifikace Prioritních os a oblastí podpory naplňujících NPR 

2. Ověření konzistence kategorií výdajů 

3. Sumarizace výdajů v konzistentních oblastech

4. Komparace s definovaným earmarkingem 

 

1. Na základě vazby mezi NPR a ROP NUTS 2 Jihovýchod vymezit Prioritní osy 

a následně oblasti podpory, které naplňují NPR, případně typy projektů, pokud 

NPR nenaplňuje celá prioritní oblast nebo oblast podpory.  

2. Ověřit konzistenci kategorií výdajů v rámci těchto oblastí podpory (případně 

na úrovni výzev, pokud byly vyhlašovány pouze na určitý typ projektů). 

3. Součet výdajů projektů spadajících do vymezených oblastí včetně členění na 

Mikroekonomickou část a část Zaměstnanost. 

4. Provést komparaci s definovaným podílem výdajů programu na oblasti 

definované Lisabonskou strategií
16

. 

 

 

 

                                                 
16

 V SOZS se cíle vyhrazení prostředků (earmarking) stanoví na 75 % výdajů na cíl Regionální 

konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Tento podíl není pro členské státy, které přistoupily k EU po 1. 5. 2004 

závazný, ale pouze doporučený, resp. doporučení je stanoveno jako průměr za členský stát. 
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 The Guide 

 Indicators for Monitoring and  Evaluation: A Practical Guide 

 Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, verze 1.1, 1. 4. 2009  

 Zásady tvorby indikátorů pro evaluaci a monitoring, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

březen 2006 

 Národní číselník indikátorů, Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009 

 Národní program reforem, Ministerstvo financí, schválený vládou ČR 20. října 2008 
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datum 12. 12. 2007 

 Operační manuál ROP JV - kapitola týkající se monitoringu a indikátorové soustavy, 
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 Evaluace dosavadní implementace ROP JV - Zhodnocení realizace ROP JV a 

vyhodnocení evaluačních aktivit, Závěrečná zpráva HOPE a DHV, 29. 5. 2009 

 Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci 
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MŢP, XVIII, č. 4, s. 83-113 
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Výstupy dotazníkového šetření realizovaného v rámci paralelního evaluačního projektu 

„Analýza a vyhodnocení Příručky pro ţadatele a příjemce ROP Jihovýchod“ – část zaměřená 

na monitorovací indikátory. 
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