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1. POPIS TŘETÍ ETAPY 

Třetí etapa projetu Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů probíhala v dubnu 

a květnu 2009 a soustředila na následující činnosti: 

 Formulace doporučení pro budoucí zacházení s NČI s cílem dosažení maximální 

přehlednosti 

 Sestavení základní sady indikátorů naplňovaných z projektové úrovně, které budou 

reflektovat nastavené cíle Národního strategického referenčního rámce 

 Zapracování provedených změn do NČI A 

 Překlad finální verze NČI do anglického jazyka 

 

Jedinou komplikací třetí etapy bylo nastavené omezení zobrazování buňky v excel souboru 

NČI ve sloupci definice indikátorů. Kvůli tomuto omezení se nezobrazují delší definice 

indikátorů jak přímo v souboru tak zejména při tisku. Šetřením se zjistilo, že se jedná o 

chybu programování, kterou nebylo možné odstranit. Aby se do budoucna předešlo těmto 

problémům, doporučujeme převést NČI z excelu do databáze Access. 
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2. DOPORUČENÍ PRO BUDOUCÍ ZACHÁZENÍ S NČI 

A) Doporučené aktivity v návaznosti na výstupy projektu 
o Finalizace NČI 

� vyřešení sporných bodů s jednotlivými OP a jejich promítnutí do NČI 
� konsolidace centrálních indikátorů NČI používaných OP, které nebyly 

předmětem řešení projektu, a agregačních map jednotlivých OP 
� konsolidace centrálních indikátorů NČI, které nejsou používány žádným z OP 

(revize a úprava těchto indikátorů) 
� kontrola všech indikátorů v NČI a provedení oprav / úprav 
� vydání finální verze NČI 
� vypořádání případných připomínek ze strany ŘO 
� převedení do Access databáze 

o Zajistit informovanost ŘO o pravidlech a postupech definovaných Metodikou 
posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů 

� vhodné by bylo uspořádat prezentaci/školení pro ŘO k Metodice a nastavení 
příslušných postupů 

o Zvážit přečíslování celého NČI vzhledem k tomu, že při přidělování kódů 
indikátorům nebyly dodržovány metodické pokyny NOK a indikátory mají přidělené 
kódy s nesprávnou logikou. 

 
Příklady chybného kódování a jiných chyb 

Příklad č. 1 (kopírováno přímo z NČI) 
371200 Délka silničních komunikací vybavených 

telematickými systémy 
31.12.2015 km 

371201 Počet silničních komunikací vybavených 
telematickými systémy - silnice I. třídy 

31.12.2015 počet 

371202 Vybavení silnic telematickými systémy  31.12.2015 počet 

 
Správné kódování 

371200 Délka silničních komunikací vybavených 
telematickými systémy 

31.12.2015 km 

371300 Počet silničních komunikací vybavených 
telematickými systémy - silnice I. třídy 

31.12.2015 počet 

371400 Vybavení silnic telematickými systémy  31.12.2015 počet 

 
První dvojčíslí 37 znamená, že se jedná o indikátory z oblasti Doprava a dopravní 
infrastruktura. Druhé dvojčíslí indikuje pořadí indikátorů v této oblasti, tj. jedná se o dvanáctý 
až čtrnáctý indikátor. Třetí dvojčíslí se používá na označení nápočtu či rozpadu. V příkladu č. 
1 se o žádný nápočet ani rozprad nejedná, proto bylo potřeba udělat změnu pořadí ve 
druhém dvojčíslí a opravit chybu ve třetím dvojčíslí. 
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Příklad č. 2 (kopírováno přímo z NČI) 
120900 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 

odvětvích zpracovatelského průmyslu - celkem 
31.12.2015 mil. Kč 

120911 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 
odvětvích zpracovatelského průmyslu - výroba léčiv 

31.12.2015 mil. Kč 

120912 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 
odvětvích zpracovatelského průmyslu - výroba 
kancelářských strojů a PC 

31.12.2015 mil. Kč 

 
Správné kódování 

120900 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 
odvětvích zpracovatelského průmyslu - celkem 

31.12.2015 mil. Kč 

120901 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 
odvětvích zpracovatelského průmyslu - výroba léčiv 

31.12.2015 mil. Kč 

120902 Üčetní přidaná hodnota vytvořená v HI-TECH 
odvětvích zpracovatelského průmyslu - výroba 
kancelářských strojů a PC 

31.12.2015 mil. Kč 

 
První dvojčíslí 12 znamená Výdaje na výzkum a vývoj v podnikatelském sektoru. Jelikož se 
jedná o nápočet/rozpad je správně zvoleno rozlišení ve třetím dvojčíslí. Nebylo ale správně 
zachováno pořadí, které bylo opraveno. 
 
Příklad 3 (kopírováno přímo z NČI) 

372800 Podíl individuální automobilové dopravy (IAD) na 
celkovém přepravním výkonu  

31.12.2015 % 

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

31.12.2015 % 

373111 Snížení míry nehodovosti na dotčených úsecích 31.12.2015 % 

 
Správné kódování 

372800 Podíl individuální automobilové dopravy (IAD) na 
celkovém přepravním výkonu  

31.12.2015 % 

372900 Změna počtu dopravních nehod na úsecích 
dotčených intervencí (%)  

31.12.2015 % 

373000 Snížení míry nehodovosti na dotčených úsecích 31.12.2015 % 

První dvojčíslí 37 znamená, že se jedná o indikátory z oblasti Doprava a dopravní 
infrastruktura. Druhé dvojčíslí indikuje pořadí indikátorů v této oblasti, které bylo potřeba 
opravit. Použití rozlišení ve třetím dvojčíslí je v příkladě č. 3 irelevantní, jelikož se nejedná o 
nápočet ani rozpad. 
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B) Doporučení pro následné rozšiřování NČI 
I. Zajištění aktuálnosti a konzistence NČI 
o Zajištění dodržování pravidel definovaných Metodikou posuzování indikátorů pro 

zařazení do Národního číselníku indikátorů, a to i s ohledem na skutečnost, že 
metodika obsahuje řadu pravidel obecně platných pro indikátorovou soustavu a NČI 

Některé z nezbytných aktivit: 
� nastavení komunikačních vazeb mezi NOK a ŘO 

• nominace kontaktních osob 
• nastavení komunikačních pravidel tak, aby byly zajištěny 

závazná pravidla pro používání indikátorů 
� provádět kontroly souladu indikátorů využívaných OP a indikátorů v NČI 

• požadavek na aktuálnost agregačních map 
• soulad agregačních map a požadavků na žadatele/příjemce 

o Provádění pravidelných kontrol poskytování údajů o naplňování indikátorů do 
MSC2007 a jejich správnosti 

 
II. Rozšiřování NČI 

� při dalším rozšiřování NČI je nezbytné dbát dodržování postupů a pravidel 
definovaných Metodikou posuzování indikátorů pro zařazení do Národního 
číselníku indikátorů 

� zohlednit využívání stávajících centrálních indikátorů na základě analýz a 
evaluací 

� na základě analýzy pokrytí cílů jednotlivých OP navrhnout doplnění stávající 
sady centrálních indikátorů (postupovat v souladu s Metodikou) 

� zvýšit konzistentnost a srovnatelnost indikátorové soustavy zvýšením souladu 
mezi indikátory jednotlivých OP 
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3. ZÁKLADNÍ SADA INDIKÁTORŮ NAPLŇOVANÝCH Z PROJEKTOVÉ 
ÚROVNĚ REFLEKTUJÍCÍ CÍLE NSRR 

Zpracovatel na základě cílů specifikovaných v Národním strategickém referenčním rámci 
vytipoval na úrovni jednotlivých operačních programů centrální indikátory, které 
napomáhají k naplňování cílů NSRR.  
 
Při výběru indikátorů, které naplňují cíle NSRR, byl dáván zřetel zejména na vypovídací 
schopnost indikátorů.1 

 Indikátory mají měrnou jednotku v absolutních číslech 
 Jsou jednoznačné a specifické (nebyly vybírány indikátory typu počet projektů) 
 Jejich zdrojem dat jsou žadatelé (t.j. zdroj dat pro NČI je Gestor OP) 
 Jsou vybrány napříč všemi tématickými a regionálními operačními programy 

 
Provázání programových indikátorů s cíli NSRR je důležité 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: 

I. Strategický cíl: Konkurenceschopná česká ekonomika  
 
Posilování  konkurenceschopnosti  podnikatelského  sektoru  zvyšováním  jeho  produktivity a 
urychlením  udržitelného  hospodářského  růstu  založeném  na  systematicky  rozvíjeném 
inovačním potenciálu silné a progresivně strukturované české ekonomiky, generující robustní 
a udržitelný ekonomický růst. 
 

II. Strategický cíl: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost  
 

Vytvoření  moderní  občanské  společnosti  otevřené  vnějším  příležitostem,  společnosti  
která  je schopná  reagovat  na  tyto  impulsy.  Cílem  je  podpořit  rozvoj  vnitřně různorodé  
sociálně  citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel, vytvořit 
moderní vzdělávací systém,  který  by  přispěl  k  rozvoji  znalostní  ekonomiky,  a  stal  se  
zdrojem  efektivity  a  flexibility trhu práce, což vyústí ve vytvoření silné schopnosti 
ekonomiky vytvářet nová a kvalitní pracovní  místa. 
 

III. Strategický cíl: Atraktivní prostředí  
 
Zajištění kvalitní fyzické základny pro hospodářský a sociální rozvoj prostřednictvím investic 
do  zlepšení kvality životního prostředí a dostupnosti dopravních sítí. 
 

IV. Strategický cíl: Vyvážený rozvoj území 
 
Vyvážený a harmonický  rozvoj  celého území ČR, dosažený prostřednictvím  zmírňování 
disparit mezi  regiony  i  uvnitř  regionů.  Bude  posílen  ekonomický  růst  a  růst  
zaměstnanosti  využitím přírodních,  ekonomických  a  sociokulturních  odlišností  regionů  a  
jejich  diferencovaného vnitřního  potenciálu.  Zároveň  bude  posílena  územní  a  sociální  
soudržnost  respektováním  variability prostorových struktur (sídelní struktura, hierarchie 
měst, typy venkovských oblastí). 

                                           

1 V soustavě vybraných indikátorů nejsou zahrnuty indikátory z OP přeshraniční spolupráce. 
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STRATEGICKÝ CÍL: Konkurenceschopná česká ekonomika 
Priorita NSRR: Konkurenceschopný podnikatelský sektor 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Investičně připravené 
podnikatelské plochy a objekty 382115 výsledek tis. m2 Plocha nových kapacit vzniklých podporou v tis. m2 

Účast na veletrzích a výstavách v 
zahraničí 384700 výstup počet Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí. 

Instalované technologie 381505 výstup počet Počet nově instalovaných technologií, sloužících výrobě nebo obchodu 

     

STRATEGICKÝ CÍL: Konkurenceschopná česká ekonomika 
Priorita NSRR: Podpora kapacit VaV 

Indikátor Kód Typ 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity 110511 výstup m2 Plocha zrekonstruovaných, rozšířených a nově vybudovaných kapacit v m2 

užitné plochy celkem (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). 

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

064322 výstup  počet 
Celkový počet nově vytvořených/inovovaných produktů -  nové vzdělávací 
moduly, studijní materiály, pilotní ověřování, analýzy, studie, syntézy,  
webové portály, inovované vzdělávací programy aj. 

Počet firem ve 
vědeckotechnickém parku 384100 výstup počet Počet firem umístěných ve VTP na základě nájemní smlouvy 

Počet realizovaných transferů 
technologií 384400 výstup počet Počet zprostředkování přenosu technologií (know how) 
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STRATEGICKÝ CÍL: Konkurenceschopná česká ekonomika 
Priorita NSRR: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu  

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Počet zavedených standardů 
služeb CR 413315 výstup  počet Celkový počet nově vytvořených standardů kvality služeb cestovního ruchu.  

Počet zrekonstruovaných 
památkových objektů 632200 výsledek 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. 

Počet vytvořených propagačních 
nebo marketingových produktů 
pro cestovní ruch 

633101 Výsledek počet 
Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní 
ruch. Produktem se rozumí sada, nikoliv jednotlivé kusy (např. letáky, 
katalogy). 
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STRATEGICKÝ CÍL: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
Priorita NSRR: Vzdělávání 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Počet úspěšně podpořených osob 
- neaktivní osoby ve vzdělávání či 
odborné přípravě (žáci, studenti a 
učni) 

074609 výstup počet 

Počet osob, u kterých soubor poskytnutých podpor splnil svůj předem 
definovaný účel v detailním členění. Neaktivní osoby ve vzdělání či odborné 
přípravě - ta část neaktivních osob, která se připravuje na výkon budoucího 
povolání (žáci základních a středních škol, studenti vyšších odborných a 
vysokých škol) 

Počet úspěšných absolventů 
doktorských studijních programů. 140510 výsledek počet 

Vykazování na základě úspěšně ukončeného studia (získání diplomu) pro 
absolventy, kteří absolvovali magisterský/doktorský studijní program v 
podpořeném centru (počítají se studenti, jejichž vedoucím je zaměstnanec 
centra bez ohledu na to, kde je akreditován studijní program). 
Absolventi se vykazují v poměru, v jakém byl v roce absolutoria studenta 
zaměstnán pracovník - vedoucí diplomové/disertační práce – v centru (tj. pokud 
byl pracovník v roce absolutoria zaměstnán v centru úvazkem 0,5 v přepočtu na 
FTE, započte se i absolvent pouze z jedné poloviny). 

Počet nových a 
zrekonstruovaných vzdělávacích 
zařízení a počet zařízení nově se 
vzdělávacím účelem 

650202 výsledek počet 
Počet nových a zrekonstruovaných objektů sloužících pro poskytování služeb 
vzdělávání a objektů, které po rekonstrukci nabyly účel pro poskytování služeb 
vzdělávání.  
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STRATEGICKÝ CÍL: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
Priorita NSRR: Zvyšování zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst celkem 070100 výsledek počet 

Počet nově vytvořených pracovních míst, přepočtený na plné úvazky. 
Vytvořenými pracovními místy jsou místa vytvořená v rámci projektu v souladu 
se stanovenými pravidly. 
Vytvořeným pracovním místem se rozumí: 
-• nové pracovní místo u zaměstnavatele podpořené formou úhrady mzdových 
nákladů 
-• nové pracovní místo pro sebezaměstnání (OSVČ) podpořené prostřednictvím 
vzdělávání a podpůrných služeb (např. informativních, poradenských, 
analytických) (pracovní místa pro sebezaměstnání nelze podporovat formou 
příspěvku na zřízení a vybavení ani formou mzdových příspěvků) 
-• pracovní místo u zaměstnavatele vytvořené v souvislosti s projektem, které 
představuje čistý nárůst pracovních míst a na které nejsou poskytovány 
mzdové příspěvky za předpokladu, že toto místo není financováno z jiných 
veřejných zdrojů (např. APZ) a že je v projektu jasně zdůvodněno, jak bude 
projekt přínosný pro vytvoření pracovního místa. 
Počet vytvořených pracovních míst musí představovat čisté přírůstky 
pracovních míst v organizaci oproti průměru za posledních 12 měsíců. 
Nositelem nově vzniklých pracovních míst může být příjemce podpory, jeho 
projektový partner nebo jiný zaměstnavatel. Pracovní místa musí vzniknout v 
přímé souvislosti s projektem. 
Za vytvořená pracovní místa se nepovažují místa, která vzniknou v rámci 
realizačního týmu projektu. 

Počet podpořených osob v dalším 
vzdělávání celkem 074165 výstup počet Počet osob celkem - pracovníků v dalším vzdělávání, které byly v rámci 

projektů podpořeny (výzkumníci, pedagogičtí, akademičtí a ostatní pracovníci) 
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STRATEGICKÝ CÍL: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
Priorita NSRR: Posilování sociální soudržnosti 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst pro 
znevýhodněné skupiny celkem 

070200 výsledek počet 

Definice tohoto indikátoru je shodná s definicí ukazatele 070100 Počet 
vytvořených pracovních míst. Jediný rozdíl spočívá v odlišné cílové skupině 
tohoto ukazatele, kterým jsou s ohledem na věcné zaměření oblasti podpory 
osoby znevýhodněné na trhu práce. 

Počet nově vzniklých sociálních 
služeb 075712 výsledek počet Počet 

     

STRATEGICKÝ CÍL: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
Priorita NSRR: Rozvoj informační společnosti 

Indikátor Kód Typ 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Nové plně elektronizované 
agendy místní veřejné správy 150114 výstup počet Počet nových plně elektronizované agendy místní veřejné správy 

Počet nových MSP rozvíjejících IT 
a podnikajících v oblasti IT 380213 výsledek počet Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti IT 

     

STRATEGICKÝ CÍL: Otevřená, flexibilní a soudržná společnost 
Priorita NSRR: Smart Administration 

Indikátor Kód Typ 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Počet vybudovaných základních 
registrů veřejné správy 150106 výstup počet Počet integrovaných základních registrů veřejné správy 

Počet podpořených organizací - 
Veřejná správa 074502 výstup počet 

Celkový počet organizací - Veřejná správa, které z projektu získaly podporu a 
alespoň z části ji využily pro svůj rozvoj.  
Detailní členění ukazatele 074500 dle nařízení 1828/06 EK příloha XXIII. 

Počet kontaktních míst veřejné 
správy (Czech Point) 150105 výstup počet Počet kontaktních míst veřejné správy (Czech point) 
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STRATEGICKÝ CÍL: Atraktivní prostředí 
Priorita NSRR: Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Snížení vypouštěného znečištění v 
ukazateli CHSKCr 230900 výsledek t/rok 

Snížení hmotnosti vypouštěného organického znečištění, resp. 
hmotnost organických látek charakterizovaná chemickou spotřebou 
kyslíku stanovenou dichromanovou metodou u zdrojů podpořených z 
OP ŽP v tunách za rok, vodní zákon 

Snížení emisí CO2 211800 výsledek t/rok Snížení emisí skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentu oxidu 
uhličitého v tunách za rok  

Snížení emisí primárních částic a 
prekurzorů sekundárních částic 211400 výsledek t/rok 

Snížení celkových ročních emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) a 
emisí oxidů dusíků, oxidu siřičitého a amoniaku jako výchozích látkek 
pro vznik sekundárních prachových částic v tunách 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  

     

STRATEGICKÝ CÍL: Atraktivní prostředí 
Priorita NSRR: Zlepšení dostupnosti dopravou 

Indikátor Kód Typ 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Délka rekonstruovaných žel. tratí 
TEN-T 370701 Výstup km Délka rekonstruovaných železničních tratí sítě TEN-T v km 

Délka rekonstruovaných žel. tratí 
mimo TEN-T 370703 Výstup km Délka rekonstruovaných železničních tratí sítě mimo TEN-T v km 

Délka nově vybudovaných nebo 
rekonstruovaných silničních 
obchvatů měst a obcí 

610109 Výstup km Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních 
obchvatů měst a obcí v km. 
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STRATEGICKÝ CÍL: Vyvážený rozvoj území 
Priorita NSRR: Vyvážený rozvoj regionů 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

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

Délka nových, zrekonstruovaných, modernizovaných nebo stavebně upravených 
dopravních komunikací II.a III. třídy v km celkem. 

Počet obcí zapojených do IDS 610211 Výsledek počet Počet obcí zapojených do IDS 

Počet nových či modernizovaných 
parkovišť typu P+R, K+R, B+R v 
místech přechodu z IAD na VHD 

610251 Výsledek počet 

Počet nových či modernizovaných parkovišť typu P+R, K+R, B+R v místech přechodu z 
individuální automobilové dopravy na veřejnou hromadnou dopravu. Jedná se o parkoviště, resp. 
výstupní a nástupní místa řešící návaznost individuální dopravy, typu park and ride, kiss and ride 
a bike and ride na veřejnou hromadnou dopravu. 

Počet nově vytvořených pracovních 
míst celkem 520100 Výsledek 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. Každé 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, 
přičemž 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. 

Počet zrekonstruovaných zdravotnických 
zařízení a počet zařízení nově se 
zdravotnickým účelem 

650203 Výstup Počet Počet zrekonstruovaných objektů sloužících pro poskytování zdravotnických služeb a objektů, 
které po rekonstrukci nabyly účel pro poskytování zdravotnických služeb. 

Počet nových a zrekonstruovaných 
zařízení v oblasti sociální integrace a počet 
zařízení nově s účelem v oblasti sociální 
integrace 

650204 Výstup Počet 
Počet nových a zrekonstruovaných objektů sloužících pro poskytování služeb v oblasti sociální 
integrace a objektů, které po rekonstrukci nabyly účel pro poskytování služeb v oblasti sociální 
integrace. 

Počet nových a zrekonstruovaných 
zařízení pro volnočasové aktivity a počet 
zařízení nově s účelem pro volnočasové 
aktivity 

650205 Výstup Počet 
Počet nových a zrekonstruovaných objektů sloužících pro poskytování služeb v oblasti 
volnočasových aktivit a objektů, které po rekonstrukci nabyly účel pro poskytování služeb v 
oblasti volnočasových aktivit. 

Počet podpořených podniků v rámci 
projektů pro rozvoj podnikatelského 
prostředí 

710100 Výstup Počet 
Počet podniků, které obdržely dotaci v rámci projektu v oblasti podpory zaměřené na rozvoj 
podnikatelského prostředí. Každý podpořený podnik se uvádí v rámci programového období 
2007-2013 pouze jednou.  

Plocha revitalizovaných nevyužívaných 
nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

652000 Výsledek ha 
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) v ha. Do 
indikátoru se může započítávat plocha (půdorys) případného zastavěného území v daném areálu 
včetně zastavěné plochy odstraněných objektů.   
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STRATEGICKÝ CÍL: Vyvážený rozvoj území 
Priorita NSRR: Rozvoj městských oblastí 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

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

654110 Výsledek  Počet  

Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v 
revitalizovaném území města (obce nad 5 000 obyvatel včetně). Udrženým 
podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který měl v daném území 
sídlo před i po realizaci projektu. Novým podnikem/organizací služeb se 
rozumí subjekt, který před realizací projektu v území původně nesídlil. 

Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj měst 

654131 Výsledek  Počet  
Počet neziskových organizací, které získaly podporu v rámci projektů na 
rozvoj měst. Každý podpořený subjekt se uvádí v rámci programového 
období 2007-2013 pouze jednou. 

     
 
     

STRATEGICKÝ CÍL: Vyvážený rozvoj území 
Priorita NSRR: Rozvoj venkovských oblastí 

Indikátor Kód Typ 
Měrná 

jednotka 
Definice 

Počet podniků / organizací služeb 
založených nebo udržených v 
revitalizované části venkovské 
oblasti 

654120 Výsledek  Počet  

Počet podniků/organizací služeb založených nebo udržených v 
revitalizovaném území venkovské oblasti (obce v rozmezí 500–4 999 
obyvatel). Udrženým podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který 
měl v daném území sídlo před i po realizaci projektu. Novým 
podnikem/organizací služeb se rozumí subjekt, který před realizací projektu v 
území původně nesídlil. 

Počet podpořených neziskových 
organizací v rámci projektů pro 
rozvoj venkovských oblastí 

654135 Výsledek  Počet  
Počet neziskových organizací, které získaly podporu v rámci projektů na 
rozvoj venkovských oblastí. Každý podpořený subjekt se uvádí v rámci 
programového období 2007-2013 pouze jednou. 
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STRATEGICKÝ CÍL: Vyvážený rozvoj území 
Priorita NSRR: Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost hl.m. Praha 

Indikátor Kód Typ Měrná 
jednotka 

Definice 

Délka nově vybudovaného metra 371000 Výstup km Délka nové infrastruktury pro metro v km 

Délka nových nebo 
modernizovaných tramvajových 
tratí celkem 

373230 Výstup km Délka nové nebo modernizované tramvajové trati celkem. 

Počet nově vytvořených 
pracovních míst ve výzkumu 
a vývoji (po dobu pěti let od 
zahájení realizace projektu) 

110300 Výsledek Počet 
Počet nově vytvořených pracovních míst VV dohromady za muže i ženy 
zrealizovanými projekty. Délka udržitelnosti pracovního místa je stanovena na 
dobu 5 let od zahájení projektu. 

Počet vytvořených licencí, 
patentů, know-how v souvislosti 
s realizovaným projektem  

132300 Výstup Počet 

Počet licencí, know-how a patentů, které byly vytvořeny příjemcem podpory v rámci 
realizace projektu a musí přispět k dosažení jeho cíle.Patentem se rozumí výlučné 
právo jeho majitele využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným 
osobám, nebo na ně patent převést.Know-how se rozumí soubor nepatentovaných 
praktických poznatků vyplývajících ze zkušeností a testování jeho vlastníka. Pořízení 
know-how se předpokládá formou licenční smlouvy.Licencí se rozumí povolení 
poskytovatele (majitele výlučního práva) k užití jednotlivých chráněných a 
nechráněných předmětů průmyslového vlastnictví nabyvateli, včetně výrobního 
tajemství (know-how). 

Přírůstek tržeb za prodej vlastních 
výrobků a služeb podpořených 
MSP 

382101 Výsledek Kč Nárůst objemu tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb u podpořených 
malých a středních podniků (MSP) v %. 

Počet podpořených 
podniků/institucí MSP 381800 Výstup Počet 

Podpořeným podnikem se rozumí existující ekonomický subjekt uvedený v 
Registru ekonomických subjektů ČSÚ a patřící podle příslušné legislativy 
mezi malé a střední podniky (MSP) podpořených přímo aktivitami v projektu.  
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4. ZÁVĚR 

Projekt „Dokončení optimalizace Národního číselníku indikátorů“ byl zpracován 
společnstmi DHV CR, HOPE–E.S a RegioPartner v období ledna a května 2009. 

Národní číselník indikátorů (NČI) je základním "zásobníkem" indikátorů, jehož 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. 

Cílem projektu bylo: 

 Vytvoření obecně platné metodické příručky pro zařazování indikátorů do 
Národního číselníku indikátorů, která poskytne obecný rámec pro určení zda 
indikátor zařadit do NIČ (tzv. rozlišení centrálních a doplňkových indikátorů) a 
stanoví míru detailu dat potřebných pro různé typy hodnocení 

 Dopracování a úpravy indikátorových agregačních map tématických a regionálních 
operačních programů u doplňkových a vedlejších indikátorů 

 Vytvoření finální verze NČI, která je metodicky závazná pro vyhodnocování 
věcného pokroku. 

 
Projekt byl rozdělen do tří etap s následujícím obsahem: 

1. Studium souvisejících dokumentů; Studium agregačních map; Vytvoření závazné 
metodiky posuzování indikátorů včetně checklistu sloužící k vyhodnocování 
navržených indikátorů.  

2. Posouzení všech agregačních map jednotlivých tematických a regionálních 
operačních programů; Jednání se zástupci řídicích orgánů; Vytvoření seznamu 
doplňkových a vedlejších indikátorů za každý operační program; Úprava 
sledovaných sloupců v agregačních mapách (úprava a rozšíření záhlaví); 
Doplňování a kontrola agregačních map; Přidělování kódů a zařazovaní nových 
indikátorů do NČI. 

3. Formulace doporučení pro budoucí zacházení s NČI s cílem dosažení maximální 
přehlednosti; Sestavení základní sady indikátorů naplňovaných z projektové 
úrovně, které budou reflektovat nastavené cíle Národního strategického 
referenčního rámce; Překlad finální verze NČI do anglického jazyka. 

 
Při práci na projektu v rámci druhé fáze zpracovatel narazil na skutečnost, že agregační 
mapy obsahují chyby v centrálních indikátorech. Okódované indikátory uvedené 
v agregačních mapách OPs a ROPs neměly shodné názvy a/nebo definice s názvy a 
definicemi uvedenými v NČI. Dále pak zpracovatel zjistil, že s vybranou sadou indikátorů 
v agregačních mapách nebude možné sledovat výstupy, výsledky a dopady programů 
v požadované kvalitě a rozsahu. I když taková činnost nebyla součástí projektu, tam, kde to 
bylo časově možné, zpracovatel chyby po konzultaci s řídicím orgánem příslušného OP 
upravil nebo na ně řídicí orgány alespoň upozornil.  

Největší překážkou při zpracovávání projektu byly komplikované a zdlouhavé konzultace 
nejasností a potřebných změn a v některých případech i nedodržování termínů zapracování 
domluvených změn do agregačních map. Pracovníci ŘO, kteří měli indikátory na starosti, byli 
přetíženi jinou agendou a neměli dostatek času na probíhající projekt. Jako problematická 
místa se ukázala taktéž komunikace mezi jednotlivými ŘO v případě používání obdobných 
indikátorů a obavy z následků realizace změn zejména u indikátorů uvedených v operačních 
dokumentech. 
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Výstupy projektu: 

Etapa 1 Metodická činnost: 

 Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do Národního číselníku indikátorů 
 Check list pro zařazení indikátorů do NČI 
 Příručka pro správce NČI pro vyhodnocení Check listu 
 Vzorový formát Agregační mapy 

 
Etapa 2 Analytická činnost: 

 Seznam indikátorů navržených pro vložení do NČI za každý operační program 
 Seznam doplňkových indikátorů pro každý operační program 
 Upravené hlavičky agregačních map 
 Upravené a doplněné údaje v agregačních mapách (zejména název, definice, 

měrná jednotka, nápočet/rozpad, typ indikátoru, zdroj dat) 
 Finální verze agregačních map pro každý operační program 
 Nová verze Národního číselníku indikátorů (A i B) 
 Seznam provedených změn v NČI 
 Glosář nejčastěji používaných pojmů v definicích indikátorů 

 
Etapa 3 Závěry a doporučení: 

 Finální verze Národního číselníku indikátorů (A i B) v české a anglické verzi. 
 Doporučení pro následné rozšiřování NČI 
 Návrh základní sady indikátorů za NSRR naplňovaných z úrovně projektů 

 
Celkově lze konstatovat, že projekt plně splnil své cíle. Navržená metodika srozumitelně a 
názorně seznamuje řídicí orgány se systémem zařazování nových indikátorů do NČI. 
Formulované závěry a doporučení dávají podněty pro Národní koordinační orgán pro další 
kroky k zefektivňování práce s NČI a systému monitorování. V případě, kdy po domluvě 
s řídicími orgány došlo k úpravě agregačních map a tím pádem k úpravě indikátorových 
soustav, je zajištěné kvalitní sledování výstupů, výsledků a dopadů projektů na úrovni 
jednotlivých programů. Díky zařazení nových indikátorů do NČI bude možné sledovat 
výsledky a dopady strukturální intervence na úrovni celé České republiky.   
Při plnění cílů projektu byla také velmi nápomocná efektivní komunikace mezi experty 
zpracovatele a pracovníky zadavatele a vstřícný přístup zadavatele. 

 


