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1 Úvod 
Socioekonomická analýza Hlavního města Prahy byla zpracována pro Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR v rámci projektu přípravy socioekonomických analýz pro kraje ČR. Analýza 
představuje vstupní podklad pro identifikaci potenciálních potřeb krajů, které bude po roce 
2013 možné financovat z prostředků kohezní politiky EU.  

Součástí analýzy je vyhodnocení základních sociálně-ekonomických charakteristik kraje 
a odhad trendů ve vývoji některých, pro kohezní politiku významných, indikátorů. Současně 
jsou rámcově identifikovány budoucí potřeby a definovány hlavní rozvojové priority.  

Při zpracování analýzy vychází zpracovatel z dříve realizovaných obdobných zakázek pro 
Hlavní město Prahu, zahrnujících zejména zkušenosti s mapováním klíčových rozvojových 
priorit Hlavního města Prahy ve fázi přípravy podkladů pro negociaci programového období 
2007-13. Při přípravě této aktualizované analýzy, která má sloužit jako prvotní podkladový 
dokument pro nadcházející programové období, se velmi osvědčila spolupráce s Odborem 
Strategické koncepce Útvaru rozvoje hlavního města Prahy. Součástí procesu přípravy 
analýzy byla konzultace pracovní verze analýzy na úrovni Útvaru rozvoje hlavního města 
Prahy. 

 

Při zpracování této analýzy bylo využito zejména následujících podkladů: 

� Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

� Program realizace strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 

� Územně analytické podklady hl. m. Prahy, aktualizace 2010 – pracovní verze 

� Operační program Praha – Konkurenceschopnost 2007–2013  

� Operační program Praha – Adaptabilita 2007–2013  

� Ročenka dopravy – Praha 2009 

� Praha - Životní prostředí 2008 

� Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010 

� Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České republice a jejích 
krajích (Ing. Hana Chladová) 

� Česká republika a budoucnost kohezní politiky Evropské unie (Ing. Petr Zahradník) 

� www.praha.czso.cz  

� Strategie Evropa 2020 

� Lipská charta udržitelných měst, 2007 

� Toledská deklarace, 2010 

� Rozhodnutí Rady o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států 

� Doporučení Rady o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a unie 
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2 Základní charakteristika kraje 

2.1 Postavení kraje 

2.1.1 Správní struktura 

Praha je obcí, krajem, regionem soudržnosti a statistickou jednotkou EU na úrovni NUTS 2 
i 3. Z hlediska výkonu státní správy je rozdělena na 22 správních obvodů a z hlediska 
samosprávného se člení na 57 autonomních městských částí s vlastními volenými orgány. 
Tyto části jsou rozlohou, počtem obyvatel, stupněm urbanizace, kvalitou technické 
infrastruktury i sociálně-ekonomickými podmínkami života obyvatel rozdílné. 

Správní členění Prahy 

 

Zdroj: Operační program Praha – Konkurenceschopnost 2007-2013 

2.1.2 Geografická a dopravní poloha 

Praha se z geografického hlediska nachází ve středu Evropy. Má příznivou polohu k okolním 
státům; od hranic s Německem a Polskem je vzdálena 120 km, od hranic s Rakouskem 150 
km a od hranic se Slovenskem přibližně 250 km. 
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Hlavní vnější vazby pražské infrastruktury (2008) 

 
Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

Praha je rovnoměrně obklopena regionem Střední Čechy. Rozkládá se na 496 km2, což 
představuje 0,6 % území ČR. Praha má velmi členitý reliéf. Vnitřní město se nachází 
v rozšířeném údolí řeky Vltavy, která jej rozděluje na dvě části. Vnější město se rozkládá na 
okolní vyvýšené plošině. Výškové rozdíly mezi jednotlivými částmi města zvyšují náročnost 
řešení dopravních a dalších liniových staveb. 

2.1.3 Postavení v rámci ČR  

Praha je historicky přirozeným centrem správy státu, jeho hospodářství a mezinárodních 
vztahů, duchovního a společenského života. Praha poskytuje sídlo a služby orgánům státní 
správy, zákonodárným i politickým institucím, firmám s celostátní i nadnárodní působností. 
Hraje klíčovou roli při tvorbě a udržování české identity i v šíření nových poznatků. Praha je 
však rovněž bydlištěm více než milionu obyvatel a je součástí sociálně ekonomické a sídelní 
struktury celé země se svým dílem odpovědnosti za její budoucí rozvoj. 
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Zařazení regionů NUTS 2 do cílů kohezní politiky EU (2007–2013) 

 
Zdroj: URM, MMR, Eurostat 

Městská správa propaguje Prahu jako vhodné místo pro sídlo významných mezinárodních 
institucí i velkých mezinárodních setkání (sídlo programu GALILEO, významné konference 
v rámci českého předsednictví). Současně Praha usiluje o integraci v rámci evropských 
metropolí (využívá k tomu i evropské komunitární programy INTERREG nebo ESPON).  

Praha si je vědoma existujících problémových míst např. v nedostatečně kapacitním napojení 
města na některé dopravní evropské sítě a vyvíjí velké úsilí, aby tyto nedostatky odstranila. 

Praha přikládá mimořádný význam vztahům s regionem NUTS 2 Střední Čechy. Hlavní 
město je pro tento region zejména zdrojem pracovních příležitostí, centrem jeho správy, 
vzdělávání, kultury, nakupování a dalších aktivit. Naopak region Střední Čechy je pro pražské 
obyvatelstvo hlavním rekreačním zázemím, na jeho území se realizují pro Prahu (a tím i celou 
ČR) nezbytné dopravní stavby (PID, integrace MHD a železnice). Spolupráce Prahy 
s regionem Střední Čechy se zatím převážně projevuje v provozování integrovaného systému 
veřejné dopravy, méně již v pravidelné koordinaci jejich rozvojových záměrů a realizaci 
společných investičních řešení. Nová významná oblast přirozených meziregionálních synergií 
je sektor inovací a rozvoje vědy a výzkumu: na území Středočeského kraje budou v letech 
2007-13 dobudována tři významná vědeckovýzkumná centra excelence, jejichž mateřské 
nebo spolupracující VaV instituce sídlí v Praze (ELI, CV Řež a BIOCEV). 
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Praha ve Středních Čechách 

 
Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

2.2 Obyvatelstvo a osídlení 

2.2.1 Vývoj a struktura populace 

V Praze žije 1 249 026 trvale bydlících osob (statistika ČSÚ k 31. 12. 2009), tedy 11,89 % 
obyvatel republiky. Dlouhodobě zde bydlí kolem 100 000 cizinců. Za prací a studiem do 
Prahy dojíždí kolem 220 000 osob, především z regionu Střední Čechy. V běžném dni se 
v hlavním městě pohybuje kolem 1,6 mil. osob1. 

Ženy tvoří v populaci Prahy 52,2 %. Jejich podíl je vyšší ve starších věkových skupinách, 
naopak v dětském věku jsou více zastoupeni chlapci.  

Praha představuje v rámci republiky největší koncentraci městského obyvatelstva s hustotou 
zalidnění 2 464,9 osob na km2. V centrální části města a na sídlištích přesahuje hustota 10 000 
obyvatel na km2, ale některé jeho části si zachovaly příměstský charakter s hustotou nižší než 
200 osob na km2. 

Charakteristickým rysem Prahy je stárnutí populace, které se projevuje nízkým zastoupením 
dětí a vysokým podílem osob vyšších věkových skupin. 

                                                 

1 Zdroj: CHLADOVÁ, Hana: Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České republice 
a jejích krajích, MMR, 2010  
2 Zdroj: CHLADOVÁ, Hana: Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České republice 
a jejích krajích, MMR, 2010 
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VĚKOVÁ SKLADBA 
(STAV, rok 2007) 
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 (PROGNÓZA, rok 2030) 
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Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

Standardizovaná míra úmrtnosti celkem na 1 000 obyvatel byla v roce 2008 7,83. 

Projekce vývoje obyvatelstva v Praze předpokládá mírný nárůst počtu narozených dětí, který 
však nezajistí přirozený přírůstek. Pražská populace bude dále stárnout a bude se zvyšovat 
počet nejstarších osob. Počet obyvatel a jeho struktura bude ve větší míře záviset na masivní 
vnitřní a zahraniční migraci. 

Očekávaná délka života mužů je v Praze dlouhodobě nad celorepublikovým průměrem, v roce 
2008 to bylo 75,9, zatímco v ČR jen 73,96. U žen odpovídá naděje dožití při narození 
celorepublikovému průměru, v roce 2008 to bylo 80,81 (v ČR 80,13). 

2.2.2 Bydlení  

V Praze převažuje bydlení s vysokou koncentrací, jen malou část tvoří bydlení venkovského 
a rodinného typu. Domovní fond se postupně privatizuje a dochází k jeho regeneraci 
a zkvalitňování.  

Obytná funkce vnitřního města zůstává v podstatě zachována, i když dlouhodobě dochází 
k úbytku trvale bydlících obyvatel. V centru se soustřeďují především centrální orgány 
veřejného i soukromého sektoru. České i zahraniční firmy sem umísťují svá zastoupení. 
Nejvíce obyvatel žije na sídlištích, kde však stále není dostatečná nabídka služeb, veřejné 
vybavenosti, pracovních příležitostí pro místní obyvatele, ale také nejsou kvalitní veřejná 
prostranství a zelené plochy pro využívání volného času a odpočinku. Vnější území města 
slouží pro novou bytovou výstavbu nebo výstavbu komerčních a logistických center.  

Sociální promíšenost je na území města stále vysoká a je jedním z faktorů zpomalujících 
degradaci obytných souborů a bránících vzniku sociálně problémových území. V současné 
době je v Praze zhruba 570 tis. trvale obydlených bytů, jejichž kvalita je z hlediska 
technického vybavení dobrá. Bytová výstavba zažila v polistopadovém období výrazný 
pokles, ale od druhé poloviny devadesátých let dochází postupně k jejímu oživení 
a v současné době je prakticky schopna pokrýt poptávku po vlastnickém bydlení. Deficit 
nadále přetrvává v nájemním bydlení. 

V posledních letech dochází k výraznému nárůstu počtu domácností s přístupem k internetu. 
Oproti roku 2005, kdy mělo přístup na internet pouze 32 % domácností, mělo v roce 2008 



 10 

přístup už 54 % domácností (celorepublikový průměr přitom v roce 2008 činil necelých 
42 %)3 

Jedním ze stěžejních prvků tvořících unikátní charakter města jsou početné historické 
památky. Jen na území Památkové rezervace hl. m. Prahy s rozlohou 866 hektarů se nachází 
1 376 památkových objektů, z toho 28 národních kulturních památek. Nejcennější památkový 
komplex ČR, zapsaný v roce 1992 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, však 
současně plní roli velkoměstského centra. Pracuje zde téměř čtvrtina ekonomicky aktivních 
Pražanů a denně sem zavítají desetitisíce dalších návštěvníků. Závažnými problémy 
památkové rezervace jsou přesycenost automobilovou dopravou, rostoucí tlak na často 
nevhodné využití historických objektů a rovněž citelný populační úbytek (170 777 trvale 
bydlících obyvatel v roce 1900 proti pouhým 46 154 v roce 2004). Jedinečnou tvář města 
místy ohrožují i nevhodně umístěné a architektonicky necitlivě řešené novostavby, stejně jako 
nevhodné formy turismu, deformace struktury nabízených služeb ve prospěch cestovního 
ruchu apod. Mimo území Pražské památkové rezervace je v hlavním městě 1 061 kulturních 
památek (vč. devíti národních), jedenáct městských a šest vesnických památkových zón a dvě 
vesnické památkové rezervace.  

2.3 Oblast veřejných služeb 

2.3.1 Vzdělávání 

Vzdělanostní struktura se liší od průměru ČR4: vysokoškolské vzdělání získalo 18,8 % 
obyvatel HMP (8,9 % v ČR), střední vzdělání s maturitou získalo 33,5 % (27,1 % v ČR), 
střední vzdělání bez maturity má 28,9 % (38 % v ČR). Vysoká úroveň vzdělání a kvalifikace 
obyvatel Prahy je jednou z nejsilnějších stránek města.  

Tuto strategickou výhodu je nutné pěstovat rozvíjením a transformací školské soustavy na 
kvalitativně vyšší stupeň, podporující také celoživotní učení a integraci etnickou i kulturní. 
Realizace konceptu celoživotního učení se neobejde bez modernizace předškolního, 
základního, středního, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, propojení s dalším 
vzděláváním a užší koordinace vzdělávacích aktivit s potřebami pražského trhu práce. 
Realizace těchto změn je podmíněna motivací a odpovídajícím společenským ohodnocením 
pedagogických pracovníků, zvyšováním kvality jejich přípravného a dalšího vzdělávání. 

Kapacity pražských škol zajišťují výuku nejen pro děti a mládež z Prahy, ale i ze 
Středočeského kraje. Vysoké školy a střední školy jsou však využívány studenty i z jiných 
částí republiky a stále více také ze zahraničí. 

2.3.2 Sociální péče  

Ve srovnání se zbytkem ČR disponuje Praha dostatečným počtem institucí činných oblasti 
sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb jsou soustředěni především v městských 
částech Praha 1, 2, 4, 5, 6 a 8, a ve velké většině mají statut neziskové organizace, což 
označuje občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby.  

Cílové skupiny, na které se zaměřují poskytovatelé sociálních služeb, zahrnují seniory, 
skupinu osob s tělesným postižením, osoby v krizi, rodiny s dětmi, osoby s mentálním 
postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním, děti 
a mládež ohrožené delikvencí, osoby bez přístřeší, drogově závislé osoby, pachatele trestné 

                                                 
3 Zdroj: www.praha.czso.cz  
4 4 Zdroj: Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010 
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činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
po dosažení zletilosti. Nejméně zastoupenou cílovou skupinou jsou uprchlíci, osoby ohrožené 
prostitucí, osoby HIV pozitivní a nemocné AIDS a zaměstnanci poskytovatelů. 

V Praze bylo v roce 2007 3,2 % domácností s čistým příjmem pod hranicí životního minima, 
což odpovídá celorepublikovému minimu.  

Praha je z hlediska bezpečnosti nejrizikovějším městem České republiky. Celkový počet 
zjištěných trestných činů se v posledních letech sice snížil pod 100 tis. ročně, přesto zde 
dochází k více než čtvrtině trestných činů v České republice. V Praze, kde je nejnižší míra 
nezaměstnanosti, je ale evidováno nejvíce vražd, loupeží, krádeží vloupáním do bytů, krádeží 
aut a věcí z nich. Nejhůře jsou trestnou činností postiženy centrum města a panelová sídliště.  

Zvyšuje se počet osob ohrožených sociálním vyloučením. Nejvíce ohroženi jsou příslušníci 
národnostních menšin, především Romové, občané po výkonu trestu, drogově závislí 
a bezdomovci. Překážky v začleňování na trh práce existují zejména u zdravotně a tělesně 
postižených, dále pak u obyvatel v předdůchodovém věku a u rodičů pečujících o děti. 

Hlavní město Praha drží rovněž primát v počtu osob bez přístřeší, tj. bezdomovců, proto 
problematika navracení nebo alespoň zapojení bezdomovců do života společnosti je velkou 
prioritou sociální politiky hlavního města. 

2.3.3 Zdravotnictví 

Postavení pražského zdravotnictví se odvíjí od významu Prahy jako hlavního města republiky. 
Koncentrace vědeckých pracovišť, špičkových zdravotnických zařízení a vysokých škol 
vytváří prostředí umožňující přejímat a rozšiřovat nejnovější poznatky lékařské vědy. Zvláštní 
postavení v systému pražského zdravotnictví mají fakultní nemocnice s nadregionální 
působností, u kterých je nutné respektovat univerzitní charakter zahrnující potřebnou výuku. 
Některá zdravotnická zařízení poskytují specializovanou péči nejen obyvatelstvu 
a návštěvníkům Prahy, ale i středočeskému regionu a celé republice. Běžnou úroveň zdravotní 
péče zajišťuje síť nestátních zdravotnických zařízení, za kterou jsou zodpovědné zdravotní 
pojišťovny. 

Zdravotnictví (rok 2007) 
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Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 
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2.3.4 Kultura, sport, volný čas 

Praha jako metropole České republiky má v oblasti kultury specifické postavení. Z hlediska 
právního, ekonomického a organizačního zde existují kulturní subjekty zřízené či založené 
městem, kulturní subjekty zřízené či založené státem, soukromé subjekty v oblasti kultury, 
zahraniční kulturní instituce, samostatní umělci a skupiny umělců. 

Hlavní město Praha poskytuje každoročně přibližně 5 % rozpočtu na podporu kultury včetně 
oprav nemovitých kulturních památek, církevních objektů a na další investice v oblasti 
kultury.5 

Mezi silné stránky kultury v Praze patří zejména: 

� silná kulturní tradice, neopakovatelný pražský „genius loci“ a kulturně vyspělí 
obyvatelé města, 

� množství kvalitních kulturních projektů v Praze, 

� vysoký objem financí vynakládaných na kulturu, 

� tradice a význam pražských kulturních institucí, 

� možnosti nefinanční podpory kulturních projektů, 

� dobré organizační a odborné zázemí orgánů veřejné správy v oblasti kultury apod. 

Hlavní město Praha nabízí také řadu různých možností v oblasti sportu. Nachází se zde 
mnoho fungujících sportovních center, bazénů, stadionů a dalších prostor určených ke 
sportům. Vznikají zde nejen nová specializovaná či víceúčelová sportoviště, ale také např. 
nové trasy pro in-line bruslení, cyklostezky a trasy pro cyklisty, hřiště s lanovými prvky nebo 
umělé horolezecké stěny. Současně s těmito aktivitami pro jednotlivce se v hlavním městě 
uskutečňuje mnoho sportovně zaměřených akcí, kterých se mohou účastni jak jednotlivci, tak 
celé rodiny.  

Jinou možnost trávení volného času nabízí zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje ve 
školských zařízeních, střediscích volného času, domech dětí a mládeže a školních klubech. Na 
území hl. m. Prahy je vytvořena dobře fungující a dopravně dostupná síť 15 domů dětí 
a mládeže, z toho je 13 zřizovaných hl. m. Prahou a 2 zřizované MČ6. 

2.4 Ekonomika 

2.4.1 Struktura ekonomické základny 

Ekonomická základna Prahy tradičně zaujímá důležité postavení v hospodářství země. 
Významná část pražské ekonomiky prošla restrukturalizací a soukromý sektor se stal 
rozhodujícím nositelem její výkonnosti. 

Charakteristickým znakem vývoje ekonomiky Prahy je dlouhodobé posilování obslužné sféry 
a pokles podílu výrobních odvětví. Tento základní transformační proces byl v podstatě 
dokončen, podíl terciárního sektoru na hrubé přidané hodnotě činil v roce 2008 81,5 %. 
Odvětvová struktura ekonomiky Prahy je tak již srovnatelná s obdobnými západoevropskými 
městy. 

                                                 
5 Koncepce kulturní politiky Hlavního města Prahy, Příloha č. 1 k usnesení ZHMP č. 38/54 ze dne 3. 6. 2010. 
6 http://skoly.praha-mesto.cz/Sport-a-volny-cas 
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Oporou oborové struktury pražského zpracovatelského průmyslu jsou odvětví farmacie, 
polygrafie, potravinářství, výroby dopravních prostředků, výpočetní techniky 
a elektrotechniky. Investování v průmyslu do nových konkurenceschopných technologií 
a aplikací „know-how” je značné, ale v řadě firem ještě stále nedostatečné a perspektivně 
rizikové. Průmyslová zaměstnanost se po výrazném poklesu stabilizovala. Stále více je 
zdůrazňována nutnost zlepšit kvalitu inovační spolupráce výzkumu s realizační základnou. 
Technologické parky, inkubační centra pro malé a střední podniky a další integrované 
kapacity v této oblasti jsou stále v počátcích. 

Stavebnictví přizpůsobilo své kapacity nové poptávce a vzhledem k trvajícímu vysokému 
investorskému zájmu se stalo významnou součástí ekonomiky města. 

V odvětví obchodu se prosadily obchodní řetězce, staví se velká obchodně-společenská centra 
celoměstského a regionálního významu, pro tuto oblast je příznačná velká konkurence. 
Distribuce zboží, z velké části zahraničního původu, si vyžádala výstavbu rozsáhlých 
logistických jednotek na okrajích města nebo v jeho těsném zázemí. 

Zaměstnanost podle sektorů (s výhledem do roku 2015) 
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Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

Celkový počet existujících ekonomických subjektů v Praze se stále zvyšuje, i když se tempo 
po roce 2000 snížilo. Za poslední dva roky se počet pražských subjektů zvýšil o více než 30 
000 a na území Prahy je registrováno 19 % ekonomických subjektů z celkového počtu ČR. 

Počet existujících registrovaných ekonomických subjektů v Praze 
rok 1998 2000 2002 2004 2005 2007 2009 

počet subjektů (v tis.) 315,7 375,3 394,7 417,1 426,1 453 488,3 

vývoj (rok 1998 = 100) 100 119 125 132 135 143 155 

Zdroj: Registr ekonomických subjektů, ČSÚ 

Podíl malých a středních podniků na celkové zaměstnanosti dosáhl v roce 2008 74,9 %, což je 
nejvíce v celé ČR a o více než 9 % překračuje celorepublikový průměr7. 

Významnou součástí pražské ekonomiky se stal cestovní ruch. V roce 2009 využily téměř 
4,3 mil. návštěvníků ze zahraničí pražské ubytovací kapacity. Turistiku podpořily 

                                                 
7 Zdroj: Vybrané oblasti udržitelného rozvoje v krajích České republiky 2010 



 14 

v uplynulých letech rozsáhlá výstavba velmi kvalitních hotelů (téměř 50 % lůžek je v hotelích 
se 4 a 5 hvězdičkami) a zprovoznění nového odbavovacího terminálu letiště Praha - Ruzyně. 
Zatím nebyly zcela překonány některé problémy v oblasti kvality nabízených služeb 
a nabídky nových produktů cestovního ruchu podněcující opakované návštěvy zahraničních 
turistů. 

2.4.2 Vnější ekonomické vztahy 

Velmi významným makroekonomickým indikátorem budoucího ekonomického rozvoje, který 
charakterizuje investiční aktivitu subjektů v dané ekonomice, je míra investic. Je vyjádřena 
vztahem tvorby hrubého fixního kapitálu k HDP resp. HPH (hrubé přidané hodnoty). 
V hlavním městě Praze je realizována více než čtvrtina veškerých investic ČR. Průměrná míra 
investic za období 2000 až 2008 dosáhla v Praze 30,5 %, což je o 4,9 bodu více než činil 
průměr za ČR a o 5,8 bodu více než průměr za zbývajících 13 regionů.8  

Následující graf ukazuje, že převažující část exportu a importu v hlavním městě Praze je se 
zeměmi Evropské unie. 

 
Zdroj: http://www.praha.czso.cz/  

Z hlediska dlouhodobého vývoje vývozu se hlavní město Praha dlouhodobě pohybuje pod 
celorepublikovým průměrem. To je dáno zejména tím, že hlavním předmětem vývozu jsou 
dlouhodobě stroje, dopravní prostředky, a jiné průmyslové výrobky, jejichž výroba není na 
území hlavního města umístěna. 

                                                 
8 Zdroj: CHLADOVÁ, Hana: Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České republice 
a jejích krajích, MMR, 2010 
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Dlouhodobý vývoj vývozu krajů  

 
Zdroj: http://www.praha.czso.cz/  

2.4.3 Trh práce 
Praha je v rámci České republiky nejrozsáhlejším regionálním trhem práce. Podíl hlavního 
města na republikové zaměstnanosti činí více než 15 %, počet pracovníků se pohybuje 
výrazně nad 800 tis. osob (bez vedlejší činnosti). K tomuto počtu přispívá i více než 70 tis. 
cizinců a saldo 120 tis. dojíždějících osob. Případný opětný ekonomický růst může znamenat, 
vzhledem k reálnému nárůstu některých zdrojů pražského trhu práce (migrace, suburbanizační 
dojížďka, zahraniční pracovníci), že ve střednědobém horizontu se počet zaměstnaných bude 
pohybovat již kolem 850 tisíc osob. 

Mimořádnou hodnotou pražského trhu práce je jeho kapacita a pestrost poptávky. Uplatnění 
tu nachází široká škála profesí. Velké množství pracovníků má vysokou kvalifikaci. 
Důsledkem je dlouhodobě nízká míra nezaměstnanosti, která se pohybovala kolem 2 - 3 %, 
Globální ekonomické problémy se však promítly i do vývoje pražského trhu práce a míra 
nezaměstnanosti se zvýšila na 4 %. Úřady práce nyní evidují téměř 30 tis. osob bez práce. 
Podíl počtu dosažitelných neumístěných uchazečů o zaměstnání na pracovní síle byl v roce 
2008 2,1 % (ČR 6 %). V Praze je také dlouhodobě nadprůměrná míra zaměstnanosti, která 
v roce 2008 dosáhla 61 % a o více jak 5 % tak překročila průměr v ČR (u osob ve věku 55 - 
64 let dosáhla v roce 2008 60,5 % a o téměř 13 % tak přesáhla celorepublikový průměr). Míra 
zaměstnanosti žen dosáhla v 1. čtvrtletí 2010 50,6 %. 

Určitým problémem je rovněž rostoucí dlouhodobá nezaměstnanost a obtížné uplatnění 
některých skupin osob na trhu práce (handicapovaní, matky s dětmi aj.). Navíc se výrazně 
snížil počet hlášených volných míst. Přesto lze konstatovat, že pražská ekonomika má 
předpoklady i nadále udržet – oproti jiným regionům - příznivou míru nezaměstnanosti. Na 
trhu práce trvá disproporce mezi nabídkou a poptávkou po některých profesích. Perspektivně 
je tak trh práce ohrožen jak nedostatkem „manuálních“, resp. „řemeslných“, profesí, tak 
i pracovní síly s nadprůměrnou kvalifikací. Deficit této skupiny je o to závažnější, protože 
představuje jeden ze základních faktorů míry regionální ekonomické atraktivity. Projekty 
aktivní politiky zaměstnanosti, které budou připraveny za účasti veřejného sektoru 
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i podnikatelské sféry pro využití finančních zdrojů Evropské unie, směřují a nadále by měly 
směrovat k řešení uvedených problémů. 

Zvláštní pozici z hlediska podílu na celkové zaměstnanosti zaujímá cestovní ruch, neboť 
zaměstnává celkem jednu třetinu všech obyvatel ČR zaměstnaných v cestovních ruchu. 

Od 90.let rostly mzdy v Praze rychlejším tempem než ve zbytku ČR, přesto se ani hlavnímu 
městu nevyhnuly dopady hospodářské krize a v r. 2009 došlo k nejmenšímu nárůstu mezd. 
Z meziregionálního srovnání vyplývá vedoucí postavení Prahy ve výši mezd zaměstnanců, 
viz. tabulka: 

Hrubá střední mzda* (v Kč) v krajích České republiky 

kraje 
1. čtvrtletí 

2008 
1.-4 čtvrtletí 

2008 
1. čtvrtletí 

2009 
1.-4. čtvrtletí 

2009 
1. čtvrtletí 

2010 
Praha 26.998 28.469 27.333 28.553 27.439 
Středočeský 21.816 23.199 21.869 23.028 21.866 
Jihočeský 18.483 19.831 18.207 19.262 18.453 
Plzeňský 20.467 21.916 20.424 21.762 21.000 
Karlovarský 18.446 19.508 18.631 18.812 18.335 
Ústecký 19.562 20.953 19.891 21.145 20.110 
Liberecký 20.041 21.653 20.181 21.521 20.697 
Královéhradecký 18.529 20.058 18.515 19.861 19.165 
Pardubický 18.675 20.218 19.317 20.371 19.272 
Vysočina 19.092 20.687 18.526 19.816 18.748 
Jihomoravský 19.700 20.998 20.045 21.121 20.255 
Olomoucký 19.481 21.011 19.354 20.778 19.581 
Zlínský 18.878 20.056 18.675 19.574 19.011 
Moravskoslezský 19.814 21.427 19.779 20.680 20.014 
ČR 20.500 21.881 20.549 21.715 20.895 

* 50 % výdělků rovných nebo menších než udaná hodnota  

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku provozovaný MPSV 

2.4.4 Výzkum a vývoj a inovace 

Hlavní město Praha je vědecko-výzkumným centrem České republiky. Dle finančních 
ukazatelů je v Praze produkováno 2/3 státního a 1/3 podnikatelského VaV. 11,4 % 
obyvatelstva ČR generuje jednu čtvrtinu HDP. Struktura tvorby HDP je následující:  

� > než 80% produkuje sektor služeb. 

� > než 10% průmysl, kde dominantní roli hraje zpracovatelský průmysl. 

� K nejprogresivnějším odvětvím z pohledu příspěvku k VaV patří: potravinářství, 
polygrafický průmysl, výroba skla a stavebních hmot, výroba elektrických a optických 
přístrojů, vybraná odvětví chemického průmyslu, farmaceutický průmysl, gumárenský 
a plastikářský průmysl. 

Faktory kritické pro rozvoj VaV: Praha získává v průměru 1/5 všech zahraničních investic 
v ČR. Napojení zahraničních investorů na místní VaV instituce je zatím nízká. Rovněž 
nedostatečná je mobilita a spolupráce výzkumných pracovníků v rámci inovačního procesu 
mezi sektorem výzkumu a vysokých škol na straně jedné a podnikatelským sektorem na 
straně druhé. Nejsou dostatečně využívány nové poznatky dosažené na veřejných VŠ a ve 
vědě, výzkumu a inovacích k zakládání nových technologických soukromých podniků (např. 
spin-off firem)9. 

                                                 
9 Zdroj: BRIS (Regionální inovační strategie pro Prahu) 
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V konkurenci zemí Evropské unie má Česká republika v oblasti inovací a podílu výzkumu 
a vývoje na inovacích relativně slabé postavení. Výzkum a vývoj v ČR je ve srovnání 
s vyspělými zeměmi světa, včetně nejvíce rozvinutých zemí EU, výrazně investičně 
poddimenzován. Vyspělé země vydávají zejména v zájmu udržení konkurenceschopnosti na 
výzkum a vývoj cca 2-3 % HDP. V r. 2008 vydávala ČR na výzkum cca 1,47 % HDP10. 
Česká republika zaostává jak z hlediska objemu finančních prostředků, tak i z hlediska 
množství a kvality výzkumných a vývojových pracovišť i jejich pracovníků. Česká republika 
vynakládá tedy na VaV podstatně méně finančních prostředků než činí průměr EU (v r. 2008 
průměr EU-15 1,99 %HDP, EU-27 1,9 % HDP). 

Na rozdíl od republikového průměru ale Hlavní město Praha vkládá do VaV nepoměrně více 
prostředků. Podíl výdajů HMP na VaV činil v roce 2008 2,41 % HDP. Nejvíce prostředků je 
přitom vynakládáno na základní výzkum (42,7 %), přibližně stejný objem prostředků je pak 
vynakládám na aplikovaný (28,5 %) a experimentální (28,8 %) výzkum.  

2.4.5 Výkonnost ekonomiky 

Z hlediska makroekonomických ukazatelů je hl. m. Praha trvale regionem s nejvyšším 
ekonomickým výkonem v rámci ČR. Vytvářený hrubý domácí produkt (HDP) v regionu 
Praha dosáhl v roce 2008 26 % celostátního objemu a na jeho území se realizuje více než 
jedna čtvrtina všech investic ČR. Tato úroveň regionálního HDP je ovlivněna zejména výší 
vyplacených mezd, která je o více než 40 % vyšší než je republikový průměr, dalším 
významným faktorem je dojížďka do zaměstnání, přibližně každá čtvrtá zde zaměstnaná 
osoba dojíždí za prací do Prahy z jiných regionů, nejvíce ze Středočeského kraje. Tyto 
skutečnosti rozhodující měrou ovlivňují i výši podílu vytvořeného HDP na 1 obyvatele 
s trvalým bydlištěm (762,4 tis. Kč v roce 2008), který představuje více než dvojnásobek 
republikového průměru, který nedosahuje žádný ze zbývajících krajů ČR (průměr v ČR byl 
353,7 tis. Kč v roce 2008). 

Hlavní město Praha je ekonomicky nejsilnějším regionem nových členských států EU 
a jedním z nejvýkonnějších ve střední Evropě. Hlavní město Praha produkuje 172 %11 
průměrného HDP v rámci regionů EU. V meziročním srovnání se v roce 2008 posunula 
z konce první desítky na 5. místo. 

Čistý disponibilní důchod domácností přepočítaný na obyvatele je v regionálním srovnání 
značně diferencovaný, nejvyšší úrovně dosahuje hl. město Praha 243,5 tis. Kč v roce 2008 
(v celé ČR pouze 181,7 tis. Kč). 

2.4.6 Veřejné rozpočty 

Rozpočet města i městských částí má rozhodující podíl na zajištění rozvoje Hlavního města 
Prahy. Výsledky bilance příjmů a výdajů charakterizují rovnováhu rozpočtové situace 
v jednotlivých letech. Vyrovnaný rozpočet a efektivní využívání všech finančních zdrojů pro 
realizaci prioritních cílů ze strategických rozvojových plánů je jednou z hlavních priorit jak na 
úrovni celého hlavního města, tak v modifikované formě i na úrovni jednotlivých městských 
částí. 

Od roku 2005 jsou v Praze zaznamenávána kladná salda bilance příjmů a výdajů v úhrnu 
všech rozpočtů, výjimkou je rok 2009, kdy kvůli ekonomické krizi bylo saldo záporné. 

                                                 
10 Zdroj: CHLADOVÁ, Hana: Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České 
republice a jejích krajích, MMR, 2010 
11 Zdroj: CHLADOVÁ, Hana: Studie předpokládaného vývoje hlavních statistických ukazatelů v České 
republice a jejích krajích, MMR, 2010 
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Hl. m. Praha - Územní rozpočty 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Příjmy celkem (mil. Kč) - po konsolidaci 54 792 57 243 60 969 66 421 64 207 
Výdaje celkem (mil. Kč) - po konsolidaci 52 686 55 856 58 929 59 266 68 212 
Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci 2 106 1 387 2 039 7 155 -4 005 

Zdroj: http://www.praha.czso.cz 

Saldo příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na celkových výdajích dosáhlo v roce 2008 12 %. 

Pro Prahu je charakteristické, že částky příjmů i výdajů veřejných rozpočtů se zde pohybují 
v nejvyšších hodnotách ze všech regionů.  

Struktura výdajů v rozpočtu vlastního města se v čase vyvíjí, nicméně dlouhodobě představuje 
nejvýraznější podíl výdajů kapitola Doprava a na druhém místě je to kapitola Školství, mládež 
a samospráva. 

Struktura výdajů rozpočtu hl. m. Prahy (vlastní město), celkem 2001 až 2006  

 
Zdroj: http://www.praha.czso.cz 

2.5 Dostupnost a technická infrastruktura 

2.5.1 Dopravní sítě a dopravní obslužnost 

Praha se nachází na evropském IV. multimodálním koridoru Berlín - Praha - Bratislava a dále, 
s větví IV. A Praha - Norimberk. Do Prahy je zaústěno deset železničních tratí a osm silnic 
dálničního typu. Prahou prochází pět mezinárodně značených silničních tras, v Praze zastavují 
nebo končí mezinárodní rychlíky zhruba do patnácti cílových míst v Evropě.  

Od vstupu České republiky do EU v roce 2004 se podstatně zrychlilo tempo nárůstu tranzitní 
kamionové dopravy, a tím se zároveň zvýšila naléhavost dobudování objízdné trasy – 
silničního Pražského okruhu. Přeprava nákladu silniční, železniční a vodní dopravou dosáhla 
v roce 2008 58,8 tun na tis. Kč HDP. 
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Dynamicky se rozvíjející letecká doprava soustředěná v Ruzyni zajišťuje přímé spojení se 
všemi významnými evropskými a některými světovými velkoměsty. Potřeba kolejového 
propojení ruzyňského letiště s centrem města a s železniční a autobusovou dálkovou dopravou 
je stále naléhavější. Úroveň dálkové a mezinárodní osobní dopravy by měla přispívat k obrazu 
Prahy jako atraktivního cíle pro návštěvníky a také příjemného místa při tranzitních cestách. 

Praha intenzivně podporuje svou relativně dobře fungující městskou veřejnou dopravu 
s páteřním systémem metra (59,1 km v roce 2009, 39 km v roce 1990) a sítí tramvajových 
tratí o délce 141,6 km. Obyvatelé a návštěvníci Prahy výrazně využívají veřejnou dopravu, 
která se na území města podílí 57 % na objemu přepravní práce. Ročně přepraví pražská 
městská veřejná doprava více než 1,2 mld. osob.  

Naléhavá potřeba zatraktivnit veřejnou dopravu napomohla postupnému vzniku systému 
Pražské integrované dopravy. Ten je v současné době provozován až do vzdálenosti zhruba 
35 km od hranic Prahy, čímž zahrnuje také významnou část území regionu Střední Čechy (cca 
300 obcí). Přeprava cestujících veřejnou silniční a železniční dopravou byla v roce 2008 24,1 
na obyvatele. Fungování integrovaného systému dopravy ohrožuje pokles zájmu cestujících o 
železnici v důsledku především značné morální zastaralosti vozidel regionální železniční 
dopravy. 

Součástí integrované dopravy je také systém záchytných parkovišť P+R. V roce 2009 bylo 
v Hlavním městě Praze provozováno 17 záchytných parkovišť o kapacitě 2 900 stání (bez 
míst vyhrazených pro invalidy, rezidenty nebo pro jiné účely).  

Délka komunikační sítě v Praze je včetně místních komunikací více než 3 800 km, z toho 
dálnice tvoří pouze 10 km a ostatní rychlostní komunikace 76 km. Hustota dálnic a silnic 
I. třídy je v Praze 8,6 km/100 km2 a odpovídá celorepublikovému průměru. Naopak hustota 
železničních tratí převyšuje celorepublikový průměr čtyřnásobně (v roce 2008 byla v Praze 
téměř 50 km/100 km2, zatímco v ČR pouze 12,2 % km/100 km2).  

Přetížení komunikační sítě přerostlo během 90. let 20. století z bodového v plošné. Problém 
dopravně přetížených ulic se rychle rozšířil z kapacitně vyčerpaného centra města také do 
dalších částí Prahy. Ulice ve střední části města zaznamenávají až čtyřnásobek hodnot 
z počátku devadesátých let. V 90. letech byla vytvořena koncepce komunikačního systému - 
hlavní uliční sítě. Systém je založen především na dvou okruzích - Městském (budovaném 
jako obchvat vnitřního města) a silničním Pražském (budovaném jako obchvat Prahy 
propojující jednotlivé dálnice a sloužící především pro tranzitní dopravu), jejichž dobudování 
je klíčovou prioritou města. 



 20 

Intenzity dopravy na hlavních komunikacích Prahy v roce 1990 a nárůst v letech 1991 - 
2009 

 
Zdroj: Ročenka dopravy – Praha 2009 

2.5.2 Vodní hospodářství 

Zásobování obyvatel pitnou vodou je dlouhodobě na vysoké úrovni. Cenným zdrojem vody 
pro Prahu je vodárna Želivka, z níž je voda do Prahy přiváděna unikátním 52 km dlouhým 
štolovým přivaděčem. Z celkové výroby 125 mil. m3 pitné vody vyrobené v roce 2008 bylo 
zhruba 75 % pokryto právě z vodního zdroje Želivka. Na veřejnou vodovodní síť jsou 
napojeny všechny domácnosti, daří se efektivní hospodaření s vodou. Snižuje se specifická 
spotřeba vody (v roce 2008 činila 122 l na osobu). Dříve kritické ztráty vody ze sítě jsou 
úspěšně snižovány (ze 46 % v roce 1996 klesly na 20 % v roce 2008). Kvalita pitné vody je 
systematicky kontrolována a vyhovuje přísným limitům12. 

                                                 
12 Zdroj: Praha - Životní prostředí 2008, http://envis.praha-mesto.cz 
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Zásobování pitnou vodou 

 
Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

Systém odvádění a likvidace odpadních vod zajišťuje jednotná kanalizační soustava, jejíž 
průměrné stáří je 58 let. Na systém kanalizační sítě je napojeno téměř 100 % domácností. Za 
rok 2008 bylo čištěno 120 mil. m3 odpadních vod, z toho 93,8 % na Ústřední čistírně 
odpadních vod (ÚČOV), zbývající podíl na pobočných čistírnách v okrajových částech města. 
Objem znečišťujících látek je průběžně snižován, nicméně problémem je úroveň čištění 
dusíku a fosforu, které nevyhovují směrnici o odpadních vodách č. 91/271/EEC. Připravuje se 
modernizace ÚČOV na Císařském ostrově v Praze, řešit se musí i kalové hospodářství. 

V srpnu 2002 postihly velkou část ČR, převážně území povodí Vltavy, katastrofální povodně 
významně překračující (průtokem 5 160 m3/s) hodnoty stoleté vody i záznamy o historických 
povodních. Hlavní město Praha, které leží na jednom z klíčových míst povodí Vltavy, bylo 
touto povodní zasaženo. Velká část protipovodňové ochrany je již zrealizována a po jejím 
dokončení bude hlavní město chráněno proti rozlivu velkých vod. 

2.5.3 Energetika  

V zásobování elektrickou energií a zemním plynem je Praha plně závislá na systémech 
a zdrojích celostátního a evropského významu. Všechny domácnosti jsou napojeny na 
rozvody elektrické energie, přibližně 80 % na rozvody plynu. Na zásobování teplem 
(potřebný tepelný příkon pro Prahu činí cca 7 600 MW) se podílejí centrální zdroje z 37,5 %. 
Praha musí být včas připravena na změny související s vývojem čerpání energetických zásob 
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i v souvislosti s vývojem trhu s energiemi. Problémem je vysoká energetická náročnost města, 
nedostatečné využívání obnovitelných a druhotných energetických zdrojů (např. pro vytápění 
nebo ohřev teplé užitkové vody). Úkolem do budoucna je i zvyšování efektivity technické 
infrastruktury města, její spolehlivosti a podíl na bezpečnosti města. 

2.5.4 Odpadové hospodářství 

Město úspěšně rozvíjí komplexní systém nakládání s komunálními odpady. Narůstá objem 
tříděného odpadu (51 tis. tun v roce 2008), je zajišťován sběr nebezpečných odpadů a zpětný 
odběr některých výrobků, zejména elektrozařízení. Přibývá počet sběrných dvorů (12 v roce 
2008) i míst s nádobami pro separovaný sběr (3200 míst). Jsou realizovány další aktivity 
a projekty, např. sběr objemného odpadu, sběr bioodpadu, úklid černých skládek apod. 
Přestože je v Praze evidován pozvolný nárůst produkce odpadů13 (cca 4 tuny na obyvatele 
v roce 2008), daří se prosazovat šetrné způsoby nakládání s odpadem. Radikálně se snížil 
podíl odpadu likvidovaného spalováním (z 5,4 % v roce 2000 na necelou desetinu procenta v 
roce 2008), snižuje se i podíl likvidace skládkováním (pod 10 %). Zvyšuje se podíl 
využívaného odpadu (71 %, z toho energetické využití 4,1 %)14. 

Velkým problémem pražského odpadového hospodářství zůstávají staré skládky a ekologické 
zátěže, kterých bylo v Praze v letech 1995 až 2000 evidováno asi 1 600. K řešení 
problematiky starých ekologických zátěží přispívají také rekultivace a revitalizace skládek, 
příprava území apod. 

2.6 Životní prostředí 

Hlavní město Praha a jeho Rada i další orgány města přikládají velký význam samotné 
ochraně a péči o životní prostředí v Praze. Investiční výdaje na ochranu životního prostředí 
podle místa investice na obyvatele byly v roce 2008 1 396 Kč, neinvestiční náklady na 
ochranu životního prostředí na mil. Kč HDP kraje podle kraje sídla investora byly 13 951 Kč. 

2.6.1 Příroda a krajina 

Zeleň různé kvality a vzrůstu pokrývá asi třetinu území města (podíl listnatých dřevin byl 
v roce 2008 65,15 %). Její úbytek a nerovnoměrné rozložení ale negativně ovlivňují 
mikroklima, biodiverzitu, vodní režim i rekreační a estetickou funkci prostředí. Relativně 
nejproblematičtější je úbytek zeleně v širším centru města a jiných hustě obydlených nebo 
„sociálně frekventovaných“ částech Prahy, kde je tlumící efekt zeleně nejpotřebnější. 
Rozšiřování a propojování zeleně je tak ztěžováno úbytkem nezastavěných a nezpevněných 
ploch, zejména v okrajových částech města. Naopak nejvyšší procentuální nárůst ze všech 
druhů pozemků v Praze dlouhodobě vykazují zastavěné plochy. Zelenou enklávu ve vnitřním 
městě představují parky (2 556 ha), často cenné i historicky. Specifickou složku pražské 
zeleně tvoří lesy, které sice pokrývají 10 % rozlohy města, avšak veškeré porosty jsou 
hodnoceny jako imisně poškozené.  

                                                 
13 V roce 2008 byla produkce podnikového odpadu 9,5 kg na tis. Kč HDP, produkce komunálního odpadu 298,9 
kg na obyvatele. 
14 Zdroj: Praha - Životní prostředí 2008, http://envis.praha-mesto.cz/  
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Struktura využití ploch (rok 1985 a 2006) 
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Zdroj: Útvar rozvoje hl. m. Prahy: Strategický plán hl. m. Prahy, aktualizace prosinec 2008 

Koeficient ekologické stability má v Praze dlouhodobě nejnižší hodnoty (v roce 2008 byl 
0,31), protože zde dominují ostatní plochy.  

Na území Prahy se nachází řada cenných přírodních lokalit, které jsou chráněny ze zákona 
a město jim věnuje zvýšenou péči. Zejména 88 maloplošných zvláště chráněných území, které 
zaujímají cca 4,4 % z celkové rozlohy města. Dále se na území města nachází 11 přírodních 
parků, 24 významných krajinných prvků, 171 chráněných památných stromů a 8 evropsky 
významných lokalit zařazených do systému Natura 200015. 

Podíl orné půdy na zemědělské půdě byl v roce 2008 73,2 %, což odpovídá 
celorepublikovému průměru. V roce 2008 byla v Praze v porovnání s ostatními kraji nejnižší 
spotřeba průmyslových hnojiv na hektar orné půdy (45,4 kg). Podíl ekologicky 
obhospodařované půdy na celkové výměře zemědělské půdy byl v roce 2008 0,25 % 
(ČR 8 %). 

Kvalitu městského prostředí v Praze snižuje řada neudržovaných, nevyužívaných nebo 
nevhodně využitých ploch tzv. brownfields, zejména v kdysi tradičních průmyslových 
čtvrtích, ve vnitřním městě i na jeho okrajích. Důsledkem ekonomické transformace jsou 
rozlehlé, neadekvátně využité nebo zčásti opuštěné průmyslové areály, které se staly velkou 
urbanistickou, ekologickou i provozní zátěží některých částí metropole. Tyto plochy zabírají 
téměř 1,5 % rozlohy města (veškeré plochy určené k transformaci pak 4 %). Specifickým 
typem pražských brownfields jsou rozsáhlé pozemky Českých drah. 

2.6.2 Voda 

Kvalita vody v povrchových tocích se výrazně zlepšila. Pro většinu sledovaných skupin 
ukazatelů je voda klasifikována prvními třemi z pětistupňové hodnotící škály, tedy jako voda 
neznečištěná či mírně až středně znečištěná (spíše v případě potoků). Vyšší hodnoty 
znečištění jsou registrovány u některých obecných, fyzikálních a chemických ukazatelů (např. 
biochemická spotřeba kyslíku, organický uhlík a celkový fosfor). 

                                                 
15 Zdroj: Praha - Životní prostředí 2008, http://envis.praha-mesto.cz/ 
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Přestože je hydrologická síť Prahy velmi bohatá (135 potoků v úhrnné délce 337,8 km), růst 
teplot v zástavbě a zhoršování odtokových poměrů nevhodným odvodněním území místy 
vedou k vysoušení města i příměstské krajiny. Větší pozornost by také měla být věnována 
ochraně vodních zdrojů a pramenišť, stejně jako zajištění dostatečné čistoty rekreačních 
vodních ploch. 

2.6.3 Ovzduší 

Praha dlouhodobě patří z hlediska životního prostředí k nejvíce poškozeným regionům ČR, 
podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší byl v roce 2008 87,8 % (v ČR jen 4,9 %). Emise 
oxidů dusíku dosáhly v roce 2008 18,07 t/km2 (ČR 3,59 t/km2), emise oxidu siřičitého 
2,98 t/km2 (ČR 2,75 t/km2).  

V posledních letech se podařilo snížit emise základních znečišťujících látek do ovzduší ze 
stacionárních zdrojů. Například emise oxidu siřičitého se snížily za období od roku 1990 více 
než dvacetkrát. Zároveň se projevuje vliv snižování spotřeby tuhých paliv a instalace 
účinných technologií u větších zdrojů. Na druhou stranu nadále přetrvává problém 
znečišťování ovzduší z automobilové dopravy. Dopravní zátěž na území města výrazně 
narůstá, za posledních dvacet let je zhruba dvojnásobná. 

Na základě údajů z měření lze konstatovat, že kvalita ovzduší je po většinu roku uspokojivá. 
Limitní hodnoty jsou na některých stanicích překračovány pouze přechodně, zejména 
v případě jemné frakce tuhých částic (PM10), oxidu dusičitého a organických látek. V letním 
období jsou registrovány zvýšené koncentrace ozonu. V posledních letech však nedošlo 
k vyhlášení smogové situace a uplatnění regulačních opatření. 

2.6.4 Hluková zátěž 

Hlavní město Praha je nejpostiženějším regionem ČR také z hlediska nadměrného hluku. 
Převažujícím zdrojem hluku je automobilová doprava. Podle výpočtů je více než 50 % 
obyvatel Prahy vystaveno zátěži nadměrným hlukem. Hlukovou zátěží nad 60 dB (LAeq) je 
v denních hodinách ohroženo zhruba 50 % Pražanů. Přitom již hodnota 55 dB je Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO) považována za nejvyšší hladinu trvalé hlukové zátěže, při 
které ještě obecně nedochází k poškozování zdraví. Podobně jako u kvality ovzduší má i zde 
rozhodující vliv pozemní doprava, která se na celkovém hlukovém zatížení podílí zhruba 
90 %. Na nejrušnějších pražských komunikacích dosahují ekvivalentní hladiny denního hluku 
až 80 dB. Přispívá k tomu také místy neuspokojivý stav povrchu vozovek a nízký stupeň 
realizace protihlukových opatření. Dopady hluku z leteckého provozu byly zčásti eliminovány 
rozsáhlým odhlučněním dotčených objektů v exponovaných koridorech. Doprovodným 
efektem hluku především z mobilních zdrojů jsou často i vibrace, které negativně ovlivňují 
lidské zdraví a poškozují budovy. 

Na základě hlukových map jsou identifikována kritická místa, jimž je věnována prioritní 
pozornost v plánování a realizaci protihlukových opatření. 
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3 SWOT analýza 
Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

Tradiční postavení Prahy jako střediska české státnosti 
a správy státu, vzdělanosti a kultury  

Unikátní kulturně-historické dědictví světového 
významu 

Kontakty s velkými městy a regiony evropského 
kontinentu, napojení na činnost komunitárních 
struktur EU 

Otevřené podnikatelské prostředí, vysoké hodnocení 
investorské stability Prahy, rozvinutá sféra 
soukromého podnikání  

Stabilní, profesně pestrá nabídka na trhu práce, 
nadprůměrná kvalifikace pracovní síly 

Nízká nezaměstnanost 

Rozsáhlý potenciál vědy, výzkumu a vzdělání pro 
inovační roli Prahy 

Dobrá dostupnost města pro většinu regionálního 
zázemí a dostatek prostoru na území města i v 
regionálním zázemí pro zajištění jeho funkcí a rozvoje 

Životní úroveň nad průměrem ČR, poměrně silná 
sociální stabilita a významné zastoupení střední vrstvy 
obyvatel 

Nejvyšší podíl středoškolsky a vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel v republice 

Dostatečná kapacita vzdělávacích zařízení základního 
a středního školství 

Převažující užívání ekologických paliv a centrálního 
zásobování teplem 

Postupná obnova a rozvoj energetických sítí 

Zlepšení kvality a zvýšení kapacity 
telekomunikačních sítí 

Existující záchranný bezpečnostní systém města 
sloužící k řešení mimořádných událostí a minimalizaci 
jejich následků i poskytování pomoci postiženým 

Tradice Prahy jako samostatné správní jednotky, 
předpoklad dlouhodobé stability rozdělení města na 
správní obvody 

 

 

Napojení na evropské dopravní sítě (vyjma letecké 
dopravy) neodpovídající úrovni nejvýznamnějších 
konkurenčních měst západní Evropy  

Problémové využití rozvojových příležitostí na 
místech bývalých výrobních a provozních areálů  

Nedostatečné využití výzkumné a vývojové základny 
pro inovační funkci Prahy v celostátním měřítku i k 
řešení vlastních problémů města 

Mezinárodně vnímané aspekty ohrožující renomé 
Prahy (mj. korupce, kriminalita, nadbytečná 
byrokracie, obtížná orientace investorů při vstupu na 
pražský trh) 

Nedostatečné provázání vzdělávání s trhem práce a 
nízká zaměstnanost znevýhodněných skupin, chybějící 
pracovní síly v některých profesích 

Jen částečně rozvinuté a informačně problémové 
vztahy správy města a podnikatelských struktur 
(potenciálních investorů) 

Nepříznivá demografická struktura obyvatel, stárnutí 
pražské populace 

Vysoký podíl panelových sídlišť s nízkou technickou 
a stavební kvalitou domovního fondu 

Nedostatečná integrace osob zdravotně postižených a 
osob ohrožených sociální exkluzí do společnosti 

Přetížení památkové rezervace hl. m. Prahy 
(historického jádra města) automobilovou dopravou, 
nevhodnými komerčními aktivitami a dalšími 
negativními vlivy 

Silné znečištění ovzduší především v centrální oblasti 
města způsobené převážně automobilovou dopravou  

Zatížení prostředí hlukem z dopravy i dalších aktivit 

Vysoké nároky na přepravu lidí ve městě vyplývající z 
nerovnovážného rozmístění jednotlivých funkcí na 
území Prahy 

Nízká propustnost městských komunikací; nedostatek 
objízdných tras okolo Prahy a vnitřního města 

Nedostatečná účinnost a s tím související nižší 
kapacita centrální čistírny odpadních vod  

Zastaralost části vodohospodářské infrastruktury, 
nepřiměřené ztráty upravené vody ve vodovodní síti 

Nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů energie 
pro vytápění a ohřev teplé vody 

Vysoká úroveň kriminality včetně organizovaného 
zločinu 

Nárůst podílu sociálně problémových skupin 
obyvatelstva 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

Vymezení a upevnění pozice Prahy na trhu metropolí 
Evropy jako perspektivně orientovaného, 
dynamického, dlouhodobě stabilního, bezpečného a 

Ztráta mezinárodní pozice Prahy jako památkově 
unikátního celku, vyřazení historického jádra Prahy ze 
Seznamu světového dědictví (UNESCO) 
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inovativního města  

Využití polohy města v Evropě podepřené nabídkou 
odpovídající obslužné infrastruktury k umístění sídla 
některých agentur EU a dalších mezinárodních 
organizací v Praze 

Udržení turistické atraktivity Prahy, růst úlohy města 
jako místa pro mezinárodně významné aktivity 

Optimální využívání veřejných finančních prostředků, 
včetně prostředků EU  

Příznivé klima k zabezpečení přitažlivého 
podnikatelského prostředí města 

Využití dobré kvalifikace a flexibility pracovní síly i 
stále existujících komparativních výhod ve výši 
nákladů na živou práci, vznik silné motivující 
konkurence na trhu práce 

Prosazení kvalitního partnerství veřejného a 
soukromého sektoru 

Plné využití inovačního potenciálu města - urychlení 
transferu technologií a know-how, větší zapojení 
výzkumu alokovaného v Praze do řešení otázek 
rozvoje města, růst společenské zodpovědnosti města 
za výzkum 

Využívání škol jako polyfunkčních center vzdělanosti 
a kultury 

Celoevropský trend směřující ke snižování 
negativních vlivů automobilové dopravy na prostředí 
města 

Další snížení znečištění ovzduší emisemi z 
průmyslové výroby a vytápění  

Zlepšení systému památkové péče včetně 
legislativního rámce a kontrolních mechanismů 

Revitalizace městské i příměstské zeleně v souvislosti 
s intenzivnějším vnímáním její ekostabilizační funkce 

Využití ekologické i rekreační funkce vodních toků a 
ploch 

Vytvoření reálných předpokladů pro oživení 
sídlištních celků zejména doplněním infrastruktury a 
obnovou veřejných prostranství 

Efektivní a ekologicky šetrný systém odpadového 
hospodářství (vyšší podíl třídění a využití odpadů atd.) 

Poměrně vysoká preference veřejné dopravy obyvateli 
a návštěvníky Prahy 

Státem garantovaná postupná realizace silničního 
Pražského okruhu vytvářející společně s realizací 
Městského okruhu podmínky pro ochranu města před 
zbytnou automobilovou dopravou 

Přítomnost ve městě většiny ústředních orgánů veřejné 
správy, vysokého školství a vědecko-výzkumné 
základny pro řešení rozvoje a správy města 

Rozvinutost a rozmanitost telekomunikačních sítí 
vhodných pro multimediální komunikaci města a jeho 
správy s veřejností, státními orgány, ostatními regiony 
i světem 

Rychlý rozvoj nabídky v oblasti informačních a 
komunikačních technologií 

Nedostatek finančních prostředků pro další rozvoj 
města, zlepšování městské dopravní a technické 
infrastruktury a na dokončení napojení Prahy na 
mezinárodní sítě  

Pokles atraktivity Prahy pro alokaci hospodářských, 
odborných, politických, společenských, kulturních a 
jiných mezinárodních subjektů v důsledku malé 
aktivity státu 

Zhoršení podmínek podnikání ztěžující rozvoj malých 
a středních podniků - nepříznivé důsledky pro jejich 
konkurenceschopnost 

Nedostatečné zohlednění celostátního významu Prahy 
při přerozdělování veřejných zdrojů 

Malá koordinace aktivit základny vzdělávání i 
výzkumu a uživatelské sféry, malá výtěžnost efektů z 
regionální koncentrace inovačních kapacit  

Nízká mobilita pracovní (kvalifikované) síly v rámci 
ČR a její nedostatek na pražském trhu práce 

Tendence demografického vývoje vedoucí k 
negativním důsledkům v ekonomické i sociální oblasti  

Zvýšení počtu problémových osob a obyvatel 
závislých na sociálním systému 

Sociální degradace některých částí města, zejména 
sídlišť 

Nedostatečná kapacita a kvalita vysokých škol pro 
dosažení evropského standardu 

Další nárůst negativních dopadů automobilové 
dopravy na prostředí a obyvatele města  

Úbytek zeleně a nezastavěných (nezpevněných) ploch 
vhodných k ozelenění 

Pokračující tlak na plochy přírodního charakteru a na 
výstavbu v jejich blízkosti 

Nekázeň při hospodaření s materiály a odpady, riziko 
kontaminace půdy a podzemních vod 

Oslabení pozice veřejné dopravy  

Zahlcení vnitřních městských komunikačních tras 
Zhoršení životního prostředí v oblastech a pásech 
soustředěné dopravy 

Sankce EU za nesplnění limitů čištění odpadních vod 

Nedostatečná pravomoc města při přípravě a realizaci 
opatření na ochranu před přírodními katastrofami, 
průmyslovými a dalšími haváriemi  

Rostoucí ohrožení globálními jevy - terorismus, 
mezinárodní kriminalita, nakažlivé choroby, změny 
klimatu 
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4 Specifikace předpokládaných prioritních 
oblastí kraje pro období po roce 2013  

Tato kapitola se zaměří na stanovení prioritních oblastí kraje pro období po roce 2013 
podporovatelných z fondů EU. 

Určující pro možnost spolufinancovat prioritní rozvojová témata hlavního města Praha 
z fondů EU je míra zakotvenosti těchto jednotlivých priorit v strategii Evropa 2020. Průnikem 
analýzy priorit dvou níže uvedených strategických koncepčních dokumentů, tj. 

� Strategického plánu hlavního města Prahy, 

� strategie Evropa 2020 

tedy dojde k vydefinování oblastí prioritních pro rozvoj hlavního města Prahy a současně 
podporovatelných v rámci nadcházejícího programového období 2014-20.  

Současně bude při těchto analýzách přihlédnuto k závěrům Lipské charty o udržitelných 
evropských městech z r. 2007, závěrům Toledské deklarace z r. 2010, Rozhodnutí Rady 
o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států a Doporučení Rady o hlavních 
směrech hospodářské politiky členských států a unie. 

Přestože se má obecně za to, že Strategie Evropa 2020 bude pro definování prioritních oblastí 
podpory určující, doprovodné iniciativy by v tomto smyslu mohly přispět buď 
k programovému rozšíření nebo k návrhu nových forem implementace priorit Strategie 
Evropa 2020. V souvislosti s definováním rozvojových priorit území hl. m. Prahy mohou být 
významné závěry iniciativ zaměřených na udržitelný rozvoj měst a urbánní dimenzi v politice. 
V tomto směru bude určující strategie „Města 2020“, která má vzniknout do konce r. 2010.  

V navazující kapitole 4. 5. budou tyto obecné rozvojové priority doplněny a upřesněny na 
základě rozboru podrobnějších sektorově orientovaných koncepcí (dopravní, telematické, 
rozvoje životního prostředí apod.), s přihlédnutím k oblastem podporovaným v programovém 
období 2007-13. 

4.1 Strategický plán HMP  

Základní koncepčním strategickým dokumentem kraje je Strategický plán hl. m. Prahy, který 
zároveň představuje: 

� „program rozvoje územního obvodu hl. m. Prahy“ ve smyslu zákona o hl. m. Praze, 

� „program rozvoje územního obvodu kraje“ ve smyslu zákona o podpoře regionálního 
rozvoje, 

� „strategii rozvoje regionu soudržnosti Praha“ nezbytnou pro tvorbu regionálních 
operačních programů, na základě kterých může čerpat finanční podporu z fondů 
Evropské unie. 

Strategický plán hl. m. Prahy byl schválen Zastupitelstvem 25. 5. 2000, k aktualizaci dále 
došlo v r. 2008, kdy další střednědobý výhled pokryje období 2009 – 2015. Následně se 
předpokládá aktualizace plánu po vyhodnocení výsledků sčítání lidu a současně po 
komunálních volbách v r. 2010. 

Vizí budoucí Prahy je město úspěšné, prosperující a mezinárodně uznávané, město tvořivé, 
přívětivé a bezpečné, město rovných příležitostí i aktivních občanů, město harmonického 
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prostředí - přírodního i urbánního a město fungující, a to jak ve smyslu kvalitní a spolehlivé 
dopravní a technické infrastruktury, tak i výkonného a vstřícného městského managementu. 

Strategická koncepce hl. m. Prahy musí hledat a najít cesty, jak řešit především tyto konflikty: 

� Ochrana historického dědictví versus rozvoj a s ním spojené nové aktivity a změny. 

� Konkurenceschopnost Prahy versus zastaralá ekonomická struktura města 
a nedostatečná podpora vzdělávání a výzkumu. 

� Identita města, jeho genius loci versus internacionalizace Prahy, průmysl cestovního 
ruchu a s ním spojená „turistická eroze“ města. 

� Životní prostředí města (ovzduší, vodní toky apod.) versus zčásti zastaralá technická 
infrastruktura města. 

� Chráněná historická struktura a prostředí Prahy versus dynamika individuální 
automobilové dopravy. 

� Dobrá pověst města versus kriminalita a vandalismus. 

� Požadavky občanů versus možnosti správy města. 

Strategická koncepce hl. m. Prahy je zaměřena na 8 hlavních tematických okruhů: 

� Úspěšné a respektované město - Praha v nové Evropě (dále jen „E“) 
Praha chce navázat na svůj historický význam i využít prestiže, kterou získala 
v uplynulých 20 letech. Chce být významným místem evropského i světového 
setkávání, respektovaným hlavním městem i dobrým regionálním sousedem. 

� Prosperující město – Konkurenceschopnost (dále jen „K“) 
Praha usiluje o to, aby byla úspěšným a konkurenceschopným městem s výkonnou 
ekonomikou založenou na znalostním potenciálu města a fungujícím trhu práce. Chce 
zajistit prosperitu a dobré existenční podmínky svým obyvatelům, přitažlivost pro 
návštěvníky i zdroje potřebné k realizaci veřejných projektů. Chce naplnit svou roli 
inovačního centra státu. 

� Vlídné a spokojené město - Lidé v Praze (dále jen „L“) 
Praha chce být atraktivním městem, usiluje o spokojenost svých obyvatel i návštěvníků. 
Chce zajistit dobrou kvalitu života města jako přitažlivé a vyvážené komunity i rovnost 
příležitostí. 

� Přitažlivé a udržitelné město – Prostředí (dále jen „P“) 
Praha chce dosáhnout kvalitního přírodního a urbánního prostředí při respektování 
principů udržitelného rozvoje. Usiluje o podstatné snížení současné ekologické zátěže 
a o dosažení rovnováhy mezi sídelními strukturami a krajinou tak, aby se stala městem 
čistým, zdravým a harmonickým. 

� Spolehlivě fungující město – Infrastruktura (dále jen „I“) 
Praha chce modernizovat, rozvíjet a provozovat dopravní a technickou infrastrukturu 
tak, aby podporovala dobré fungování a ekonomiku města, jeho ambice a rozvoj, 
odpovídala úrovni technického pokroku a její systémy pracovaly spolehlivě, efektivně 
a šetrně k životnímu prostředí. 

� Bezpečné město - Bezpečnost (dále jen „B“) 
Praha chce pro své obyvatele i návštěvníky města zajistit bezpečné prostředí pro 
každodenní život i během mimořádných událostí. Chce úspěšně řešit krizové situace při 
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přírodních, dopravních i průmyslových katastrofách. Chce podporovat dlouhodobé 
programy sociální a situační prevence. 

� Dynamické a vstřícné město - Správa a řízení (dále jen „S“) 
Praha chce být městem s dynamickou a vstřícnou správou, výkonnou při zajišťování 
služeb a ochraně veřejného zájmu, spolupracující s ostatními subjekty na principech 
partnerství, umožňující aktivity jiných subjektů a podporující účast občanů na řízení 
a rozvoji obce.  

� Funkčně a prostorově vyvážené město - Rozvoj území (dále jen „R“) 
Praha chce dosáhnout odlehčení svého centra a rovnoměrnějšího využití celého prostoru 
města, zlepšovat kvalitu prostorového uspořádání a architektury. 

4.2 Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění 

Světová hospodářská krize vyvolala potřebu nového koncepčního přístupu ke stanovení 
priorit rozvoje Evropské unie. Evropská komise proto přijala strategii Evropa 2020, která 
stanoví základní cíle, které by Evropská unie chtěla dosáhnout do roku 2020: 

� 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 

� 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, – v oblasti 
klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně zvýšení závazku na 
snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé),  

� podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % 
a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, 

� počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 

Tyto cíle jsou ve vzájemném vztahu a jsou prvořadé pro dosažení celkového úspěchu. Komise 
navrhuje převést cíle EU do podoby vnitrostátních cílů a směrů, a tím zaručit, že každý 
členský stát strategii Evropa 2020 přizpůsobí své konkrétní situaci. Strategie Evropa 2020 
předkládá tři vzájemně se posilující priority: 

� Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

� Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně 
náročnou na zdroje. 

� Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude 
vyznačovat sociální a územní soudržností. 

V rámci těchto priorit stanovila Komise sedm stěžejních iniciativ: 

� „Inovace v Unii“ – zlepšení rámcových podmínek a přístupu k financování výzkumu 
a inovací, čímž by se zajistilo, aby se z inovativních nápadů staly výrobky a služby 
vytvářející růst a pracovní místa. 

� „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a usnadnění vstupu mladých 
lidí na pracovní trh. 

� „Digitální program pro Evropu“ – urychlení rozvoje vysokorychlostního internetu 
a využití jednotného digitálního trhu domácnostmi a podniky. 
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� „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení hospodářského růstu od využívání 
zdrojů, podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných 
zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora energetické účinnosti. 

� „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení podnikatelského prostředí, zejména 
pro malé a střední podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové základny, která 
by byla konkurenceschopná v celosvětovém měřítku. 

� „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – modernizace pracovních trhů 
a posílení postavení občanů rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem 
zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a poptávky na trhu práce, mimo 
jiné prostřednictvím mobility pracovních sil. 

� „Evropská platforma pro boj proti chudobě“ – zajištění sociální a územní soudržnosti 
tak, aby výhody vyplývající z růstu a zaměstnanosti byly ve velkém měřítku sdíleny a lidem 
postiženým chudobou a sociálním vyloučením bylo umožněno žít důstojně a aktivně se 
zapojovat do společnosti. 

Těchto sedm stěžejních iniciativ bude závazných jak pro Evropskou unii, tak pro členské 
státy. Nástroje na úrovni EU, jako například jednotný trh, finanční nástroje a nástroje vnější 
politiky, budou plně mobilizovány za účelem odstranění překážek a dosažení cílů strategie 
Evropa 2020. Komise si jakožto okamžitou prioritu vytyčila stanovit vše potřebné pro 
vypracování věrohodné strategie pro překonání krize, pro pokračování reformy finančních 
systémů, zajištění rozpočtové konsolidace pro dlouhodobý růst a pro posílení koordinace 
uvnitř hospodářské a měnové unie. 

K dosažení výsledků bude třeba lepšího řízení ekonomiky. Evropa 2020 bude vycházet ze dvou 
pilířů: z výše uvedeného tematického přístupu, jež je kombinací priorit a hlavních cílů, a ze zpráv 
o jednotlivých zemích, které členským státům pomohou rozvíjet jejich strategie návratu do stavu 
udržitelných veřejných financí a růstu. Na úrovni EU budou přijaty integrované hlavní směry za 
účelem pokrytí oblasti působnosti priorit a cílů EU. Jednotlivým členským státům budou 
předložena doporučení. V případě nepřiměřené reakce by mohlo být vydáno varování na politické 
úrovni. Předkládání zpráv v rámci strategie Evropa 2020 a hodnocení Paktu o stabilitě a růstu 
bude probíhat současně, uvedené nástroje však zůstanou odděleny a integrita Paktu bude 
zachována. Evropská rada ponese za novou strategii plnou zodpovědnost a bude jejím ústředním 
prvkem. Komise bude sledovat pokrok vedoucí k dosažení cílů, usnadňovat výměnu politických 
postupů a činit nutné návrhy, jejichž cílem bude stanovit směr, kterým by se činnosti měly ubírat, 
a provádět stěžejní iniciativy EU. Evropský parlament bude vůdčí silou mobilizující občany 
a působící jakožto spolutvůrce právních předpisů v oblasti klíčových iniciativ. Tento partnerský 
přístup by se měl rozšířit do výborů EU, vnitrostátních parlamentů a vnitrostátních, regionálních 
a místních orgánů, k sociálním partnerům a zúčastněným stranám a občanské společnosti, aby 
mohl každý přispět k realizaci uvedené vize. 

4.3 Identifikace hlavních problémových oblastí kraje po roce 2013 

Hlavní problémové oblasti kraje, které by po roce 2013 měly být řešeny, byly vydefinovány 
jako průnik priorit Strategického plánu hl. m. Prahy a strategie Evropa 2020. 

 

 

 
Evropa 2020 Strategický plán Hlavní problémové 

oblasti 
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Stěžejní iniciativa „Inovace v Unii“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� reformovat vnitrostátní (a regionální) systémy 

výzkumu a vývoje a inovací, aby podpořily 
dosahování špičkové úrovně a inteligentní 
specializace, posílit spolupráci mezi 
univerzitami, výzkumnými subjekty a 
podniky, společně plánovat a zlepšit 
přeshraniční spolupráci v oblastech, kde má 
EU přidanou hodnotu, a příslušným způsobem 
upravit vnitrostátní postupy financování tak, 
aby bylo zajištěno rozšíření technologií po 
celém území EU; 

� zajistit dostatečný počet absolventů 
vědeckých, matematických a technických 
studií a zaměřit školní vzdělávací programy na 
kreativitu, inovace a podnikání; 

� klást důraz na investice do znalostí, mimo jiné 
používáním daňových pobídek a dalších 
finančních nástrojů na podporu většího 
soukromého investování do výzkumu a 
vývoje.  

 
Stěžejní iniciativa „Mládež v pohybu“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� zajistit účinné investice do systémů 

vzdělávání a odborné přípravy na všech 
úrovních (od předškolní po vysokoškolskou); 

� pomocí integrovaného přístupu zahrnujícího 
nejdůležitější dovednosti a zaměřeného na 
snížení počtu předčasných odchodů ze škol 
zlepšit výsledky vzdělávání všech složek 
(předškolního, základního, středního, 
odborného a terciárního vzdělávání); 

� zvýšit otevřenost a význam vzdělávacích 
systémů pomocí vytvoření národních rámců 
kvalifikací a lepšího zacílení výsledků 
vzdělávání na potřeby pracovního trhu; 

� zlepšit vstup mladých lidí na trh práce 
prostřednictvím integrované činnosti 
zahrnující mimo jiné poskytování informací a 
poradenství a odborné vzdělávání. 

 
Stěžejní iniciativa „Digitální program pro 
Evropu“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� vypracovat operační strategie pro 

vysokorychlostní internet a zaměřit veřejné 
financování (včetně strukturálních fondů) na 
oblasti, které nejsou plně pokryty soukromými 
investicemi); 

� vytvořit právní rámec pro koordinaci 
veřejných prací, aby se snížily náklady na 
plošné zavedení sítí; – podporovat rozmístění 
a využívání moderních, přístupných služeb na 
internetu (např. e-government,  

Strategický plán Evropa 2020 

Úspěšné a respektované město - Praha v nové Evropě  
E 1 Rozvoj Prahy jako významného města nově formované Evropy 

E 1.1 Posílení prestiže Prahy v Evropské unii  
E 1.2 Praha na „trhu evropských metropolí” jako významné místo setkávání 

E 2 Zajištění role Prahy jako respektovaného hlavního města státu a dobrého 
souseda 

E 2.1 Zvýraznění pozice Prahy jako hlavního města státu a centra 
přijímaného celým národem 
E 2.2 Dobré vztahy s ostatními regiony 
 

Prosperující město – Konkurenceschopnost 
K 1 Využití a rozvoj potenciálu města k zabezpečení jeho konkurence-
schopnosti a prosperity 

K 1.1 Zvýšení výkonnosti a efektivnosti pražské ekonomiky, zajištění 
příznivého podnikatelského prostředí 
K 1.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky 
K 1.3 Nová kvalita partnerství veřejného a soukromého sektoru, další 
zlepšení profilu Prahy jako dobrého ekonomického partnera 
K 1.4 Fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 
K 1.5 Respektování charakteru a kapacity lokálního prostředí a zamýšleného 
dlouhodobého funkčního vývoje území 

K 2 Zajištění finančních zdrojů pro realizaci strategických záměrů města 
K 2.1 Optimální využívání majetku města a disponibilních finančních zdrojů 
K 2.2 Vyjasnění vztahu rozpočtu města a státu ke specifickým funkcím, 
potřebám města a jeho kompetencím 
K 2.3 Zajištění programových i procesních aktivit pro získání finančních 
prostředků ze zdrojů Evropské unie 
K 2.4 Dosažení strategických záměrů města i ve spolupráci s privátními 
zdroji na principech partnerství 

 
Vlídné a spokojené město - Lidé v Praze 
L 1 Posilování tradičního postavení Prahy jako centra vzdělanosti a humanity 

L 1.1 Zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy  
L 1.2 Propojení vysokých škol s vědecko-výzkumnými pracovišti  
L 1.3 Vytvoření funkčního systému zdravotní péče 
L 1.4 Podpora účinného systému rozvoje a plánování sociálních služeb  
L 1.5 Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb  
L 1.6 Odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel 
L 1.7 Zajištění podpory rovných příležitostí mužů a žen v pracovním a 
rodinném životě 

L 2 Podpora bytové výstavby a regenerace stávajícího bytového fondu  
L 2.1 Podpora všech forem bytové výstavby ve vhodných lokalitách v Praze, 
propojování podnikatelských záměrů s rozvojem funkce bydlení  
L 2.2 Vznik fungujícího trhu s byty při zohlednění nezbytných sociálních 
jistot 
L 2.3 Stabilizace a zkvalitnění bytového fondu 
L 2.4 Zlepšení veřejné infrastruktury, podpora sociální soudržnosti a vzniku 
pracovních míst na sídlištích  

L 3 Kultivace prostředí města, podpora rozmanitosti aktivit jeho obyvatel i 
návštěvníků  

L 3.1 Vytváření esteticky hodnotného městského prostředí na základě 
propojení historického dědictví s kulturními tradicemi a novými 
rozvojovými záměry  
L 3.2 Posílení image Prahy jako kulturního a historického fenoménu i v 
mezinárodním měřítku  
L 3.3 Využití kulturních aktivit ke zvýšení atraktivity, návštěvnické a 
ekonomické přitažlivosti města  
L 3.4 Rozvoj příležitostí pro využívání volného času, zachování a 
doplňování nabídky pro zájmové, sportovní a rekreační aktivity  
L 3.5 Zefektivnění systému podpory kulturních, sportovních a rekreačních 
aktivit 
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� zdravotnické služby on-line, inteligentní 
domácnost, počítačové dovednosti, 
bezpečnost). 

 
Stěžejní iniciativa „Evropa méně náročná na 
zdroje“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� přestat používat dotace škodlivé pro životní 

prostředí, s výjimkou dotací pro osoby 
sociálně potřebné; 

� rozšiřovat tržně orientované nástroje, jako 
jsou daňové pobídky a veřejné zakázky, aby 
došlo k přizpůsobení výrobních postupů a 
spotřebních vzorců; 

� vyvinout inteligentní, modernizovanou a plně 
propojenou dopravní a energetickou 
infrastrukturu a plně využívat IKT; 

� zajistit v rámci základní sítě EU koordinované 
provádění projektů v oblasti infrastruktury, jež 
zásadním způsobem přispívají k účinnosti 
celkového dopravního systému EU; 

� zaměřit se na městský rozměr dopravy, kde 
vzniká značná část dopravního přetížení a 
emisí; 

� používat regulační nástroje, normy 
energetické náročnosti budov a tržně 
orientované nástroje, jako jsou daně, dotace a 
veřejné zakázky, ke snižování spotřeby 
energie a zdrojů, a také využívat strukturální 
fondy k investicím do energetické účinnosti ve 
veřejných budovách a do účinnějšího 
recyklování; 

� podněcovat vznik nástrojů na úsporu energie, 
jež by mohly zvýšit energetickou účinnost 
energeticky náročných odvětví, například 
nástrojů založených na využívání IKT. 

 
Stěžejní iniciativa „Průmyslová politika pro 
věk globalizace“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro 

malé a střední podniky, mimo jiné 
prostřednictvím zadávání veřejných zakázek 
na podporu inovačních pobídek; 

� zlepšit podmínky pro prosazování práv 
duševního vlastnictví;  

� snížit administrativní zátěž společností a 
zlepšit kvalitu právních předpisů upravujících 
podnikání; 

� úzce spolupracovat se zúčastněnými stranami 
v různých odvětvích (podniky, odbory, vědci, 
nevládní organizace, organizace spotřebitelů) 
tak, aby mohly být odhaleny překážky a 
vypracována společná analýza toho, jakým 
způsobem zachovat silnou průmyslovou a 
vědomostní základnu a učinit z EU vůdčí sílu 
celosvětového udržitelného rozvoje. 

L 3.6 Posílení identifikace obyvatel s městem a jejich spoluúčasti na jeho 
rozvoji 
 
Přitažlivé a udržitelné město – Prostředí 
P 1 Postupné zlepšení kvality ovzduší a vod, snížení hlukové zátěže 
P 1.1 Redukce znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví 
P 1.2 Zlepšení kvality povrchových i podzemních vod při celkové 
rehabilitaci úlohy vody v krajině 
P 1.3 Snížení hlukového zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách 
P 2 Udržitelnost energetických a materiálových toků 
P 2.1 Minimalizace množství produkovaných odpadů a maximalizace jejich 
materiálového využití 
P 2.2 Snížení spotřeby energií, pohonných hmot a vody 
P 3 Trvale možný soulad městského a přírodního prostředí 
P 3.1 Důslednější ochrana, vhodné rozšiřování a udržování městské zeleně 
P 3.2 Podpora stability městské a příměstské krajiny 
P 3.3 Zachování a rozvíjení stávající rozmanitosti přírodních prvků 
P 3.4 Vytvoření podmínek a zásad ekologicky ohleduplné rekreace na 
území města včetně chráněných nebo přírodně cenných území 
P 3.5 Eliminace „vizuálního“ znečištění 
P 3.6 Zachování kvality pohledů a panoramat v pražské kotlině 
P 4 Rozvoj města respektující historické a kulturní dědictví 
P 4.1 Citlivé začlenění památkových objektů a celků do chodu města 
P 4.2 Uchování charakteru jednotlivých částí města bez porušení jejich 
genia loci 
P 4.3 Odlehčení historického jádra Prahy  
P 4.4 Zapojení veřejnosti do řešení rozvoje města a ochrany kulturně-
historického dědictví 
P 5 Koncepční řešení problémů životního prostředí se zapojením veřejnosti 
P 5.1 Koncepční přístup města k životnímu prostředí 
P 5. 2 Zvýšení všeobecného pocitu spoluzodpovědnosti za udržitelný rozvoj 
města 
 
Spolehlivě fungující město – Infrastruktura 
I 1 Atraktivní integrovaný systém veřejné dopravy  
I 1.1 Preference veřejné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích  
I 1.2 Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném 
systému a posílení zájmu o jejich užívání  
I 2 Řízení a redukce užívání automobilů  
I 2.1 Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou Městského a 
silničního Pražského okruhu  
I 2.2 Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí 
směrem k centru narůstat  
I 2.3 Snížení negativních dopadů nákladní dopravy ve městě  
I 3 Integrace do evropských dopravních sítí  
I 3.1 Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní 
osobní dopravy  
I 3.2 Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských 
dopravních sítí  
I 3.3 Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity 
životního prostředí v jejich okolí, podél přístupových komunikací a podél 
leteckých koridorů  
I 4 Příznivé podmínky pro pěší a cyklisty  
I 4.1 Bezpečný a pohodlný pohyb chodců ve městě  
I 4.2 Zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu, rozšiřování sítě 
cyklostezek 
I 5 Spolehlivé a hospodárné zásobování kvalitní pitnou vodou  
I 5.1 Zlepšení stavu a úrovně provozování vodárenského systému  
I 5.2 Spolehlivá dodávka kvalitní pitné vody v běžném i havarijním provozu  
I 5.3 Potřebná míra zálohování zdroje Želivka, spolupráce (zastupování) 
vodních zdrojů při zásobování města  
I 5.4 Zlepšení kvality vody ve vodním zdroji Želivka  
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Stěžejní iniciativa „Program pro nové 
dovednosti a pracovní místa“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� provádět vnitrostátní programy pro dosáhnutí 

flexikurity, na nichž se shodla Evropská rada, 
dále snížit segmentaci trhu práce, usnadnit 
přechody a napomáhat sladění pracovního a 
rodinného života; 

� přezkoumat a pravidelně kontrolovat účinnost 
systému daní a dávek tak, aby se vyplatilo 
pracovat, a to zejména se zaměřením na osoby s 
nízkou kvalifikací, a současně zrušit opatření 
odrazující od výkonu samostatné výdělečné 
činnosti; 

� podporovat nové formy rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem a politiky 
aktivního stárnutí a zvýšit rovnost žen a mužů; 

� podpořit a kontrolovat efektivní provádění 
výsledků sociálního dialogu; 

� pomocí vytvoření vnitrostátních rámců 
kvalifikací dát silný impuls uplatňování 
evropského rámce kvalifikací; 

� zajistit, aby v průběhu všeobecného, odborného 
a vyššího vzdělávání a vzdělávání dospělých, 
včetně neformálního a informálního učení, 
mohly být osvojovány a uznávány dovednosti 
požadované pro zapojení do dalšího vzdělávání 
a do trhu práce; 

� vyvinout partnerství mezi oblastí vzdělávání či 
odborné přípravy a světem práce, zejména 
zapojit sociální partnery do vytváření plánů 
vzdělávání a odborné přípravy. 

 
Stěžejní iniciativa „Evropská platforma pro 
boj proti chudobě“ 
Na vnitrostátní úrovni budou členské státy muset: 
� podporovat kolektivní i individuální 

zodpovědnost v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení; 

� stanovit a provádět opatření zaměřená na 
specifické podmínky zvláště ohrožených skupin 
(jako neúplné rodiny, starší ženy, menšiny, 
Romové, zdravotně postižení a lidé bez 
domova); 

� plně využít své systémy sociálního a 
důchodového zabezpečení, aby byla zajištěna 
odpovídající podpora příjmů a přístup ke 
zdravotní péči. 

I 6 Ekologicky přijatelné odvodnění města - stoková síť a čištění 
odpadních vod 

I 6.1 Zásadní zlepšení stavu a úrovně provozování stokového systému včetně 
čištění odpadních vod  
I 6.2 Spolehlivé a účinné čištění všech znečištěných vod odváděných z území 
města včetně likvidace kalů, zajištění souladu s limity EU  
I 6.3 Snížení podílu neznečištěných (balastních) vod ve stokové síti  

I 7 Úsporné a udržitelné využívání primárních zdrojů energií a médií  
I 7.1 Efektivní, racionální a energeticky úsporné využívání zdrojů energií a 
paliv  

I 8 Evropský standard přenosu informací, společné ukládání 
inženýrských sítí do kolektorů  

I 8.1 Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města  
I 8.2 Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb  
I 8.3 Zvýšení spolehlivosti a komfortu napojení objektů na inženýrské sítě 
pomocí výstavby kolektorů 

 
Bezpečné město - Bezpečnost 
B 1 Vytvoření image Prahy jako bezpečné metropole 

B 1.1 Zvýšení spoluodpovědnosti občanů za bezpečí v místě bydliště 
B 1.2 Zabránění vzniku ohnisek kriminality 

B 2 Prosazení účinného systému prevence 
B 2.1 Podpora prevence kriminality 
B 2.2 Podpora protidrogové prevence 
B 2.3 Podpora sociální prevence 
B 2.4 Podpora prevence dopravní nehodovosti 

B 3 Rozvoj záchranného bezpečnostního systému 
B 3.1 Zkvalitňování záchranného bezpečnostního systému 
B 3.2 Rozvoj prvků krizového řízení 

B 4 Protipovodňová ochrana 
B 4.1 Realizace protipovodňových opatření 

 
Dynamické a vstřícné město - Správa a řízení 
S 1 Posílení postavení hlavního města Prahy ve struktuře veřejné správy 
ČR 

S 1.1 Využití postavení Prahy jako kraje k předkládání a prosazování zákonů 
týkajících se zejména správy města a jeho rozvoje 

S 2 Zvýšení výkonnosti a kvality správy města, zajištění účasti 
veřejnosti na řešení veřejných věcí  

S 2.1 Zkvalitnění a zefektivnění výkonu správních a samosprávných činností 
městských orgánů  

S 3 Produktivní používání kvalitních informačních služeb  
S 3.1 Účast města v procesu rozvoje informační společnosti a osvojení 
moderních informačních technologií ke zlepšení kvality řízení a správy města 
S 3.2 Efektivní vytváření datových a informačních bází a jejich zpřístupnění 
veřejnosti a ostatním subjektům 

 
Funkčně a prostorově vyvážené město - Rozvoj území 
R 1 Rovnoměrnější využití prostoru města 

R 1.1 Rozvoj území rozšířeného celoměstského centra, významných center s 
podílem celoměstských funkcí a místních center a dalších strategických 
rozvojových území 

R 2 Rozvoj kvalit prostorového uspořádání a architektury Prahy 
R 2.1 Zachování, případně dotvoření charakteru jednotlivých částí města 
R 2.2 Zpřístupnění a zatraktivnění veřejných prostorů města 
R 2.3 Posílení klíčových hodnot vytvářejících současnou kvalitu prostorového 
uspořádání a architektury města 

R 2.4 Zlepšení informovanosti a komunikace mezi účastníky procesu 
prostorového rozvoje 



 

 34 

Poznámka: „K“ Prosperující město – Konkurenceschopnost, „L“ Vlídné a spokojené město - Lidé v Praze, „P“ 
Přitažlivé a udržitelné město – Prostředí, „I“ Spolehlivě fungující město – Infrastruktura, „B“ Bezpečné město - 
Bezpečnost, „S“ Dynamické a vstřícné město - Správa a řízení. 

4.4 Urbánní dimenze kohezní politiky 

Přestože strategie Evropa 2020 nevěnuje zvláštní pozornost urbánní dimenzi v kohezní 
politice, lze tuto výraznou prioritu vysledovat ze závěrů řady strategických setkání, výstupů 
nejrůznějších platforem a v projevech jednotlivých evropských komisařů. Lze identifikovat 
dva základní směry úvah o budoucnosti urbánní dimenze: 

K 1.1 Zvýšení výkonnosti a efektivnosti pražské ekonomiky, zajištění příznivého podnikatelského 
prostředí 

K 1.2 Praha jako inovační a iniciační centrum republiky 

K 1.4 Fungování otevřeného, dostatečně strukturovaného trhu práce 

L 1.1 Zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel Prahy 

L 1.2 Propojení vysokých škol s vědecko-výzkumnými pracovišti 

L 1.4 Podpora účinného systému rozvoje a plánování sociálních služeb 

L 1.5 Preferování moderních způsobů poskytování sociálních služeb 

L 1.6 Odstraňování bariér pro znevýhodněné skupiny obyvatel 

P 1.1 Redukce znečištění ovzduší podle platných limitů na ochranu zdraví 

P 1.3 Snížení hlukového zatížení zejména v obytných a rekreačních zónách 

P 2.2 Snížení spotřeby energií, pohonných hmot a vody 

I 1.1 Preference veřejné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích 

I 1.2 Rozhodující role a význam kolejových druhů dopravy v integrovaném systému a posílení zájmu o 
jejich užívání 

I 2.1 Ucelená a přehledná hlavní uliční síť s prioritou Městského a silničního Pražského okruhu 

I 2.2 Omezení automobilové dopravy v ulicích města, míra omezení musí směrem k centru narůstat 

I 2.3 Snížení negativních dopadů nákladní dopravy ve městě 

I 3.1 Rychlé, pohodlné a spolehlivé vazby a přestupy dálkové a mezinárodní osobní dopravy 

I 3.2 Realizace staveb a opatření souvisejících s integrací do evropských dopravních sítí 

I 3.3 Soulad existence letišť na území Prahy a jejich kapacity s limity životního prostředí v jejich okolí, 
podél přístupových komunikací a podél leteckých koridorů 

I 7.1 Efektivní, racionální a energeticky úsporné využívání zdrojů energií a paliv 

I 8.1 Spolehlivý přenos informací pro zajištění veřejných zájmů města 

I 8.2 Dostupná nabídka kvalitních informačních služeb 

S 3.1 Účast města v procesu rozvoje informační společnosti a osvojení moderních informačních 
technologií ke zlepšení kvality řízení a správy města 

S 3.2 Efektivní vytváření datových a informačních bází a jejich zpřístupnění veřejnosti a ostatním 
subjektům 

Hlavní problémové oblasti HMP mající oporu ve Strategii 2020 
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� Města jsou klíčovým partnerem pro implementaci strategie Evropa 2020, především 
v cílech zahrnujících dosažení „zeleného“ růstu při zapojení sociálně znevýhodněných 
skupin obyvatel.16 V této souvislosti má být městům přiznána klíčová role 
v implementačním systému vyjádřená například formou městům vymezeným prioritním 
cílům v operačním programu.  

� Města nemají být chápána jako administrativně definované jednotky, spíše se má přihlížet 
k přirozenému akčnímu rádiu měst, což je obsaženo v definici „funkční městská oblast“. 
Města, která často disponují největším množstvím zdrojů a možností ovlivňovat život 
v rámci širšího území, by měla mít možnost realizovat tyto cíle i prostřednictvím kohezní 
politiky.17 V případě hl.m. Prahy jde především o možnost koordinovat ve spolupráci se 
Středočeským krajem dopravní politiku a spolupráci v oblasti VaV. 

Lze očekávat, že strategie Evropa 2020 bude v tomto směru doplněna připravovanou strategií 
Města 2020, která je očekávána koncem r. 2010. 

4.5 Definice hlavních prioritních oblastí pro čerpání fondů EU po roce 
2013 

Pro stanovení hlavních tematických okruhů majících oporu pro čerpání fondů EU po roce 
2013 jsou stěžejní tzv. problémové oblasti, které byly vydefinovány v předchozí kapitole. 
S cílem dále přiblížit obecněji formulované rozvojové teze představě o projektech 
podporovatelných v programovém období 2014-20 byly v rámci této kapitoly využity 
sektorově orientované koncepční dokumenty schválené Radou MHMP a dále územně-
analytické podklady kraje. Určitou vypovídací schopnost má i přehled priorit podporovaných 
v období 2007-13. 

Tzv. problémové oblasti, které jsou výstupem předchozí kapitoly, a představují soubor 
rozvojových priorit majících oporu ve strategii Evropa 2020, jsou v níže uvedené tabulce 
rozděleny podle evropských fondů, ze kterých kraj čerpá v letech 2007-2013 (Fondu 
soudržnosti, Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního fondu). 
V rámci jednotlivých fondů jsou prioritní oblasti dále rozčleněny do tematických celků tak, 
jak to odpovídá současnému nastavení operačních programů.  

Výstupem tohoto závěrečného srovnání jsou hlavní problémové oblasti v jejich 
rozpracovanější podobě nazvané „návrh priorit financovatelných fondy EU v obd. 2014-20“, 
který lépe zobrazuje potřeby jednotlivých sektorů. Tyto prioritní oblasti vychází z konkrétních 
sektorových dokumentů, které měl zpracovatel k dispozici (Rozvoj telematiky na území hl. m. 
Prahy 2014-21, Ročenka dopravy – Praha 2009, Praha – životní prostředí 2008 atd.), dále pak 
z územně analytických podkladů a Strategického plánu HMP vč. Programu realizace 
Strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009-2015.  

4.5.1 Fond soudržnosti  

Fond soudržnosti (FS) upravuje Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 
o Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94. 

                                                 
16 Johannes Hahn, evropský komisař pro regionální politiku, setkání "A Europe of sustainable cities", 
Dunkerque, 21.5.2010 
17 Eurocities, setkání s Danutou Hübner, předsedkyní Výboru pro regionální rozvoj Evropského Parlamentu, 
Brusel, 12.5.2010 
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FS financuje velké infrastrukturní projekty v dopravě a sektoru životního prostředí, projekty 
zaměřené na dosažené vyšší energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energie, intermodální 
dopravní sítě, podporu využívání městské a veřejná dopravy. Co se týče trans-evropských 
dopravních sítí TEN-T, jde především o prioritní projekty evropského významu. 

Priority HMP 2007-13 

(OP Doprava a OP Životní 
prostředí) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných fondy 

EU v obd. 2014-20 

(sektorové dokumenty18, územně 
analytické podklady, Strategický plán 
HMP) 

Doprava 

Rozvoj sítě metra v Praze 

Zavádění systému řízení a 
regulace silničního provozu v 
Praze 

Preference veřejné dopravy v 
provozu, tarifní politice a 
investicích 

Rozhodující role a význam 
kolejových druhů dopravy v 
integrovaném systému a posílení 
zájmu o jejich užívání 

Ucelená a přehledná hlavní uliční 
síť s prioritou Městského a 
silničního Pražského okruhu 

Omezení automobilové dopravy v 
ulicích města, míra omezení musí 
směrem k centru narůstat 

Rychlé, pohodlné a spolehlivé 
vazby a přestupy dálkové a 
mezinárodní osobní dopravy 

Realizace staveb a opatření 
souvisejících s integrací do 
evropských dopravních sítí 

Soulad existence letišť na území 
Prahy a jejich kapacity s limity 
životního prostředí v jejich okolí, 
podél přístupových komunikací a 
podél leteckých koridorů 

Kvalitní kolejové spojení letiště Praha 
s centrem Prahy 

Kolejové propojení jižního sektoru 
s centrem města (trasa D metra) 

Odklon IAD z centra města – 
dokončení sítě obchvatů kolem centra, 
tj. silničního Pražského okruhu a 
silničního Městského okruhu 

Řízení silničního provozu prostřednictvím 
SSZ, v městských tunelech, řízení 
dopravních excesů, řízení navigováním, 
liniové řízení dopravy  

Rozšíření dopravního informačního 
centra 

Vybudování systému zpoplatnění vjezdu 
na komunikace do centrální oblasti Prahy 
Centrum správy dat 

Zvýšení kapacity letiště Praha Ruzyně 
(výstavba 3. ranveje) 

Protihluková a související opatření 
v oblasti ochrany životního prostředí v 
rámci areálu letiště Praha Ruzyně 

Životní prostředí 

Výstavba nových zařízení a 
rekonstrukce stávajících zařízení s 
cílem zvýšení využívání OZE pro 
výrobu tepla, elektřiny a 
kombinované výroby tepla a 
elektřiny 

Realizace úspor energie a využití 
odpadního tepla u nepodnikatelské 
sféry 

Zkvalitnění nakládaní s odpady 

Odstraňování starých 
ekologických zátěží 

Snížení znečištění vod 

Zlepšení jakosti pitné vody 

Redukce znečištění ovzduší 
podle platných limitů na 
ochranu zdraví 

Snížení spotřeby energií, 
pohonných hmot a vody 

Efektivní, racionální a energeticky 
úsporné využívání zdrojů energií a 
paliv 

 

Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti 
dodávek elektrické energie 

Omezování prašnosti cílenou obnovou 
uličního stromořadí 

Zvýšení účinnosti procesu recyklace 

 

Předmětem podpory již pravděpodobně 
nebude sektor vodohospodářství. 

                                                 
18 Zdroj: Koncepční dokument „Rozvoj telematiky na území hl. m. Prahy 2014-21“ schválený Radou MHMP 
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Priority HMP 2007-13 

(OP Doprava a OP Životní 
prostředí) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných fondy 

EU v obd. 2014-20 

(sektorové dokumenty18, územně 
analytické podklady, Strategický plán 
HMP) 

Omezování rizika povodní 

Zlepšení kvality ovzduší 

Omezování emisí 

4.5.2 Evropský sociální fond 

Evropský sociální fond (ESF) upravuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) 
č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1784/1999. 

ESF podporuje politiky a priority usilující o vytváření dalších a lepších pracovních míst, 
o zvyšování kvality a produktivity práce a o prosazování sociálního začlenění a soudržnosti. 
Provádění fondu doporučeními Evropské strategie zaměstnanosti, zejména odstraňování 
nerovností mezi muži a ženami, zavádění řádné správy“ (good governance) a zapojení 
sociálních partnerů do programování a implementace. 

Priority HMP 2007-13 

(OP Praha – Adaptabilita) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných 
fondy EU v obd. 2014-20 

(územně analytické podklady, 
Strategický plán HMP) 

Rozvoj znalostní ekonomiky 

Rozvoj a realizace dalšího 
vzdělávání 

Rozvoj lidských zdrojů ve 
výzkumu a vývoji 

Podpora a poradenství rozvíjející 
podnikatelské prostředí 

Fungování otevřeného, 
dostatečně strukturovaného trhu 
práce 

Zvyšování vzdělanostní úrovně 
obyvatel Prahy 

 

Podpora celoživotního vzdělávání 

Rozšiřování nabídky vzdělávacích 
příležitostí jak na úrovni středních škol 
(např. zvyšováním zastoupení 
všeobecně odborné složky vzdělávání), 
tak i na úrovni terciárního vzdělávání 
především diverzifikací studijní 
nabídky bakalářských studijních 
programů. 

Navýšení kapacity v terciárním 
vzdělávání  

Přizpůsobení struktury oborů 
požadavkům trhu práce 

Podpora aktivní politiky zaměstnanosti a sociálního začleňování 

Začleňování znevýhodněných 
osob 

Rozvoj organizací 
podporujících začleňování 
znevýhodněných osob 

Podpora souladu pracovního a 
soukromého života 

Rozvoj kapacit malých 
organizací 

Podpora účinného systému 
rozvoje a plánování sociálních 
služeb 

Preferování moderních způsobů 
poskytování sociálních služeb 

Odstraňování bariér pro 
znevýhodněné skupiny obyvatel 

Podpora programů aktivní politiky 
zaměstnanosti 

Usnadnění vstupu mladých lidí na trh 
práce 

Podpora vzniku a udržení pracovních 
míst pro skupiny obyvatel ohrožených 
nezaměstnaností 

Podpora inovačních postupů v oblasti 
sociálních služeb, rozvoj komunitního 
plánování, 

Podpora terénních služeb při 
poskytování zdravotní a sociální péče 

Preference vzniku a rozvoje 
malokapacitních sociálních zařízení 
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Priority HMP 2007-13 

(OP Praha – Adaptabilita) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných 
fondy EU v obd. 2014-20 

(územně analytické podklady, 
Strategický plán HMP) 

Opatření zaměřená na specifické 
podmínky zvláště ohrožených skupin 
(neúplné rodiny, staří lidé, menšiny, 
zdravotně postižení a lidé bez domova) 

Modernizace počátečního vzdělávání 

Zkvalitňování vzdělávání na SŠ 
a VOŠ 

Další vzdělávání pedagogických 
a akademických pracovníků 

Rozvoj a zkvalitnění studijních 
programů na VŠ 

Podpora žáků a studentů se 
specifickými vzdělávacími 
potřebami 

Propojení vysokých škol s 
vědecko-výzkumnými 
pracovišti  

Zvyšování vzdělanostní úrovně 
obyvatel Prahy 

 

Podpora vědeckých, matematických a 
technických oborů 

Užší spolupráce VŠ a výzkumné sféry 
při tvorbě nových studijních programů 

Zvyšování profesionality 
pedagogických pracovníků 

Podpora partnerství mezi oblastí 
vzdělávání či odborné přípravy a trhem 
práce, zapojení sociálních partnerů do 
vytváření plánu vzdělávání a odborné 
přípravy 

Podpora mimoškolního vzdělávání 
národnostních menšin v jejich 
mateřských jazycích 

Integrace dětí imigrantů do škol 

4.5.3 Evropský fond pro regionální rozvoj  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) upravuje Nařízení Evropského Parlamentu 
a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999. 

ERDF financuje investice směřující do infrastruktury (především v nejméně rozvinutých 
regionech), vytváření pracovních míst a podpory malého středního podnikání. Mezi priority 
financování patří výzkum, inovace, oblast životního prostředí, prevence rizik, podporu 
zavádění IKT a informační společnost. Dále je vyzdvižena urbánní dimenze politiky HSS 
(zvýraznění role měst na její realizaci).  

Priority HMP 2007-13 

(OP Praha - 
Konkurenceschopnost) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných 
fondy EU v obd. 2014-20 

(sektorové dokumenty19, územně 
analytické podklady, Strategický plán 

HMP) 

Doprava 

Zvýšit zájem obyvatel a 
návštěvníků Prahy o služby 
veřejné dopravy 

Posílit atraktivitu povrchové 
veřejné dopravy 

Zlepšit dopravní dostupnost 
vybraných lokalit veřejnou 
dopravou 

Preference veřejné dopravy v 
provozu, tarifní politice a 
investicích 

Rozhodující role a význam 
kolejových druhů dopravy v 
integrovaném systému a posílení 
zájmu o jejich užívání 

Omezení automobilové dopravy v 

Integrace železniční dopravy do systému 
PID 

Rozvoj a zatraktivnění sítě tramvajových 
tratí  

Budování systémů záchytných parkovišť 
P+R vč. systému B+R a K+R 

Rozšiřování bezbariérového přístupu 

                                                 
19 Zdroj: Koncepční dokument „Rozvoj telematiky na území hl. m. Prahy 2014-21“ schválený Radou MHMP 
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Priority HMP 2007-13 

(OP Praha - 
Konkurenceschopnost) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných 
fondy EU v obd. 2014-20 

(sektorové dokumenty19, územně 
analytické podklady, Strategický plán 

HMP) 

Zvýšit bezbariérovou přístupnost 
veřejné dopravy 

ulicích města, míra omezení musí 
směrem k centru narůstat 

veřejné dopravy  

Preference veřejné dopravy v uličním 
provozu (úpravy světelných 
signalizačních zařízení ve prospěch 
autobusů a tramvají, zřizování 
vyhrazených jízdních pruhů apod.) 

Modernizace vozového parku veřejné 
hromadné dopravy a vozidel regionální 
železniční přepravy 

Podpora zavádění ICT 

Zvýšit efektivitu veřejné správy a 
služeb pro veřejnost (e-
Government) 

Zvýšit nabídku progresivních a 
cenově dostupných služeb a 
aplikací ICT pro občany 

Podpořit přenos nových 
technologií a jejich osvojování 

Podpořit rozvoj sítí 
vysokorychlostního připojení 
domácností, MSP a veřejných 
prostranství 

Spolehlivý přenos informací pro 
zajištění veřejných zájmů města 

Dostupná nabídka kvalitních 
informačních služeb 

Účast města v procesu rozvoje 
informační společnosti a osvojení 
moderních informačních 
technologií ke zlepšení kvality 
řízení a správy města 

Efektivní vytváření datových a 
informačních bází a jejich 
zpřístupnění veřejnosti a ostatním 
subjektům 

Zajištění vyšší nabídky informačních a 
datových služeb pro obyvatele města 

Zřizování komplexně vybavených 
informačních center kompatibilních s 
informačními systémy vyšších správních 
úrovní i dalšími zařízeními veřejné správy 
místní úrovně 

 

Revitalizace a ochrana území 

Revitalizovat opuštěné, 
poškozené nebo nevhodně 
využívané plochy typu 
„brownfields“, zvýšit jejich 
atraktivitu pro investory, občany 
i návštěvníky a posilovat tak 
jejich městotvornou funkci a 
ekonomický potenciál 

Zlepšit kvalitu přírodního 
prostředí v revitalizovaných 
územích a jejich okolí 

Revitalizovat veřejná 
prostranství v obytných 
územích, včetně sídlišť nebo 
jiných sociálně problémových 
lokalit (například s vysokou 
koncentrací kriminality); v 
rámci revitalizace ploch 
obnovovat i nevyužívané, 
historicky cenné objekty, snížit 
tlak na výstavbu nových objektů 
v přírodně nebo historicky 
cenných lokalitách a v jejich 
blízkosti 

Podpořit rozšiřování a obnovu 
ploch zeleně ve městě, včetně 

Snížení hlukového zatížení 
zejména v obytných a 
rekreačních zónách 

 

Odstraňování staré a eliminace nové 
hlukové zátěže  

Instalace protihlukových bariér a 
vysazování pásů izolační zeleně podél 
komunikací 

Odhlučňování objektů ležících v 
zónách nejvíce vystavených hluku z 
pozemní dopravy a letecké dopravy 

Výměna „hlučných“ povrchů vozovek 
za „tišší“ 

Omezení hluku z provozu 
tramvajových vozů 

 

Předmětem podpory již pravděpodobně 
nebude regenerace brownfields, 
regenerace sídlišť a revitalizace 
městské zeleně. 
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Priority HMP 2007-13 

(OP Praha - 
Konkurenceschopnost) 

Aktualizované priority HMP 

(hlavní problémové oblasti 
vydefinované v kap. 4.3) 

Návrh priorit financovatelných 
fondy EU v obd. 2014-20 

(sektorové dokumenty19, územně 
analytické podklady, Strategický plán 

HMP) 

realizace prvků ÚSES a ochrany 
lokalit systému Natura 2000 

Zlepšit vodní bilanci a kvalitu 
povrchových a podzemních vod 

Protipovodňová ochrana území 

Snížení hlukové zátěže 

Udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů 

Snížit energetickou náročnost 
provozu města 

Zvýšit využívání obnovitelných 
(ekologicky příznivějších) 
zdrojů energie, zejména ve 
snaze redukovat znečištění 
ovzduší a ušetřit primární zdroje 
energie i surovin 

Omezit závislost chodu města 
na vnějších dodávkách energií 

Snížení spotřeby energií, 
pohonných hmot a vody 

Úplný a trvalý přechod od 
neekologických paliv k centrálním 
zdrojům vytápění nebo jeho ekologicky 
šetrnějším lokálním formám 

Snižování energetické náročnosti 
veřejných budov 

 

Podpora inovací a VaV 

Zdokonalit inovační infrastrukturu 
na území města, umožňující vyšší 
využití potenciálu výzkumu a 
vývoje 

Posílit spolupráci mezi základnou 
výzkumu a vývoje a ostatními 
(uživatelskými) subjekty na území 
města 

Zlepšení praktické aplikace 
výzkumu a vývoje v přímé vazbě 
na MSP 

Přispět k realizaci BRIS 

 

Praha jako inovační a iniciační 
centrum republiky 

Propojení vysokých škol s 
vědecko-výzkumnými pracovišti 

Podpora dobudování infrastruktury 
vědeckých pracovišť na území HMP 

Podpora projektů mezinárodních 
platforem spolupráce 

Integrace vysokých škol a vědecko-
výzkumných pracovišť  

Podpora spolupráce kapacit výzkumu a 
vývoje a podnikání v Praze a 
Středočeském kraji  

 

Zajištění příznivého podnikatelského prostředí 

Dlouhodobě stabilizovat a dále 
zlepšovat atraktivní 
podnikatelské prostředí města 

Zlepšit a rozšířit nabídku služeb 
pro podporu podnikání  

Realizovat takové formy a 
nástroje podpory, které povedou 
ke zvýšení celkové 
konkurenceschopnosti i řešení 
specifických problémů pražské 
ekonomické základny a k 
zajištění jejího podílu na růstu 
úrovně znalostní ekonomiky 
státu 

Zvýšení výkonnosti a 
efektivnosti pražské ekonomiky, 
zajištění příznivého 
podnikatelského prostředí 

Vytváření podmínek pro rozvoj malého 
a středního podnikání 

Podpora oborů se silným inovačním 
potenciálem 
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5 Závěr 
V hl. m. Praze je realizována více než čtvrtina veškerých investic ČR. Současně při pohledu 
na skladbu městského rozpočtu je zřejmé, že dvěmi nejrozsáhlejšími kapitolami rozpočtu jsou 
kapitoly „Doprava“ a „Školství“. Právě tyto dva sektory patří za prvé k oblastem, které 
významně přispívají ke konkurenceschopnosti Prahy a potažmo celé České republiky a za 
druhé jedná se o veřejnou službu, která je využívána občany ČR, a nikoli pouze obyvateli 
Prahy. 

Prizmatem priorit kohezní politiky obsažených ve Strategii 2020 lze identifikovat klíčové 
průniky hlavních rozvojových priorit: 

Doprava a životní prostředí 

• Dopravní napojení HMP na evropské dopravní infrastruktury 

• Snižování dopadů IAD na životní prostředí 

• Podpora veřejné hromadné dopravy 

 

Věda, výzkum, inovace a vzdělávání 

• Věda, výzkum a inovace 

• Celoživotní vzdělávání 

• Podpora vzdělávání v souladu s potřebami VaV 

• Podpora informační společnosti 

• Podpora zaměstnanosti mládeže 

 

Výše uvedené oblasti doporučuje tato analýza jako vhodný programový základ pro budoucí 
negociace. Je třeba upozornit, že řada klíčových rozvojových priorit hlavního města již 
pravděpodobně nebude moci být předmětem podpory fondů EU, protože se nepromítly do 
strategie Evropa 2020. Jedná se zejména o sektor vodohospodářství (zejména otázka čištění 
odpadních vod a kalové hospodářství), ale také například o oblast regenerace brownfields, 
regenerace sídlišť a revitalizace městské zeleně.  

 

Na druhé straně zůstává otázkou, jakým způsobem se promítne do kohezní politiky velké 
téma „funkční městská oblast“ a celkové posílení urbánní dimenze v kohezní politice. Nelze 
vyloučit, že připravovaná strategie „Města 2020“ přinese do kohezní politiky příštího 
programového období ještě nová témata nebo nově nastaví systém implementace tak, aby 
došlo k vyššímu zapojení statutárních měst.  

 

Vzhledem k vysoké investiční náročnosti rozvojových priorit na území hlavního města Prahy, 
a vzhledem k pozitivním dopadům těchto priorit na celou Českou republiku, doporučujeme, 
aby v rámci programování období 2014-20 byly priority Hlavního města Prahy zohledněny 
zejména u těch operačních programů, které budou financovány Fondem soudržnosti EU.  


