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Úvod 

Vyhodnocení dosavadní realizace Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS HMP) schválené 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy v roce 2014 představuje první ucelený krok tohoto druhu. Bude podkladem pro aktualizaci 

strategie na další období. S ohledem na schválení nového Strategického plánu Prahy v listopadu 2016 a přípravu 

programovacího období Evropské unie 2021-2027 bude aktualizovaná RIS HMP nadále významným koncepčním 

dokumentem určujícím priority města, zejména bude rozpracovávat strategické cíle Strategického plánu hl. m. Prahy 

2.1 Významný region a 2.2 Podnikání a inovace. RIS HMP také souvisí s Národní výzkumnou a inovační strategií pro 

inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3, schválená vládou 8. 12. 2014, aktualizovaná 11. 7. 2016), resp. 

je jednou z jejích 14 krajských příloh. Impulzem pro vyhodnocení a aktualizaci RIS HMP bylo také usnesení vlády, které 

předpokládá aktualizaci NRIS3 do konce roku 2018. Úřad vlády ČR následně požádal kraje o aktualizaci krajských příloh 

k  pololetí 2018. 

Na vzniku RIS HMP se podílela na pracovních skupinách nebo prostřednictvím připomínkového jednání řada 

externích partnerů a v návaznosti na její realizaci dosud vznikly dva akční plány – Akční plán 2015-2016 a Akční plán 

2017-2018. Na jaře 2017 pak byla Radě hl. m. Prahy předložena monitorovací zpráva, která hodnotila stav projektů 

prvního akčního plánu. 

Cílem tohoto dokumentu je zhodnotit průběh naplňování cílů Regionální inovační strategie hlavního města Prahy, 

identifikovat problematické aspekty realizace a navrhnout doporučení pro aktualizaci. Dokument si také klade za cíl 

představit odborné veřejnosti i odpovědným zástupcům pražské samosprávy informace a zkušenosti, které byly nabyty 

v průběhu realizace RIS HMP, a umožnit tak relevantním aktérům činit informovaná rozhodování, kterými budou 

efektivně využívány veřejné prostředky a zvyšována konkurenceschopnost regionální ekonomiky založená 

na inovacích. 
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1 Způsob vzniku dokumentu 

Vyhodnocení realizace strategie by mělo být standardní součástí jejího životního cyklu, proto i samotná strategie s jeho 

zpracováním počítá. Vyhodnocení zpracovala samospráva města, konkrétně Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 

protože disponuje detailními informacemi o realizaci strategie, jejímž byl zpracovatelem, i souvisejících relevantních 

aktivitách města.  

Mezi vstupy do vyhodnocení patří jak analytické dokumenty popisující různorodé parametry inovačního prostředí, 

tak monitorovací zpráva akčního plánu RIS HMP a také další externí vstupy. Těmi jsou například analytické a evaluační 

zprávy třetích stran nebo data získaná na vyžádání od ČSÚ nebo z jiných zdrojů. 

Organizační zajištění je dosud tvořeno nikoli specializovanou organizací s jasným zadáním, jako je tomu ve většině 

ostatních krajů ČR (viz např. Jihomoravské inovační centrum, nebo Středočeské inovační centrum) i v řadě zahraničních 

měst (viz např. Vinnova ve Vídni), ale spoluprací Magistrátu hlavního města Prahy, resp. Oddělení strategie a podpory 

podnikání v Odboru projektového řízení, a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, resp. Kanceláře inovační politiky 

v Sekci strategií a politik. Tato dvě pracoviště se dosud také podílejí na realizaci většiny projektů z akčních plánů 

strategie. RIS HMP je dále úzce navázána na Operační program Praha – pól růstu ČR, a proto hraje významnou roli 

i Odbor evropských fondů magistrátu. 

Stejně jako v ostatních krajích byla v Praze vytvořena poradní platforma, Pražská inovační rada, jako neformální 

partnerský sbor aktérů regionálního inovačního prostředí. Rada za dobu svého působení od jara 2014 především 

doporučila RIS HMP ke schválení a dále poskytuje podněty k tvorbě a realizaci inovační politiky města. Hlavními 

podněty pro probíhající aktualizaci byly, aby Praha hledala cesty, jak zvýšit vliv inovační politiky na regionální 

ekonomiku a aby nadále pracovala s regionálními doménami specializace jako doplňkem národních domén 

specializace. 
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2 Retrospektiva inovační politiky města 

Přestože předmětem hodnocení je období 2014-2017, považujeme za vhodné stručně rekapitulovat počátky inovační 

politiky Prahy. První aktivitou byl mezinárodní projekt Bohemian Regional Innovation Strategy (BRIS) financovaný 

z 5. rámcového programu EU, který v letech 2002-2004 koordinovalo Technologické centrum AV ČR a jehož účastníky 

byla města Praha a Plzeň. Výstupem projektu byl návrh regionálních inovačních strategií pro oba regiony, resp. města. 

Za Prahu se do projektu zapojila Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy (dnešní Sekce strategií a politik 

IPR Praha). Výstup projektu – koncepční dokument – byl poté oporou tvorby Jednotného programového dokumentu 

pro Cíl 2, resp. jeho části zaměřené na podporu inovací a podnikání. Tento dokument sloužil v letech 2004-2006 jako 

předchůdce pozdějších pražských operačních programů pro účely čerpání strukturálních fondů EU. Magistrát v jeho 

případě nebyl ještě řídicím orgánem, ale pouze zprostředkujícím subjektem. 

Politika soudržnosti tak byla de facto spouštěčem realizace inovační politiky Prahy, protože pro více rozvinuté 

regiony, mezi které se Praha řadí, byla podpora výzkumu a inovací prioritním tématem ze strany Evropské unie. Mezi 

jednotlivými programovacími obdobími postupně rostl význam i přidělená finanční alokace ze strany EU i Prahy. Vedle 

politiky soudržnosti investovala Praha i další stále větší vlastní prostředky na podpůrné programy a projekty. 

Už v období 2004-2006 byla součástí politiky soudržnosti podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru 

v oblasti inovací a podnikání. Toto téma zůstává předmětem podpory dodnes. Dále byly dotačně podporovány inovativní 

malé a střední podniky. Uskutečnilo se také několik projektů s cílem vzniku podnikatelských poradenských center. 

Inovační politika tak představovala podporu desítek projektů výzkumných organizací, podniků a dalších organizací 

s celkovými náklady 1 mld. Kč, z toho spolufinancování z rozpočtu Prahy tvořilo 130 mil. Kč1. 

V období 2007-2013 se začala podporovat ze strukturálních fondů také výzkumná infrastruktura na území Prahy 

a lidské zdroje pro znalostní ekonomiku. Z rozpočtu Prahy byl podpořen výzkumný projekt na téma metodika územního 

plánování a zahájena podpora podniků formou inovačních voucherů. Proběhl také pokus o založení Regionální 

rozvojové agentury hl. m. Prahy, který však nebyl úspěšný a agentura byla po necelých dvou letech fungování zrušena. 

Celkové náklady relevantních projektů, které spolufinancovalo město, dosáhly cca 4,5 mld. Kč, z toho spolufinancování 

města tvořilo přes 300 mil. Kč2. Od roku 2010 pak město zcela spolufinancuje své operační programy bez spoluúčasti 

státu. 

 

                                                 
1  Dalšími spolufinancujícími byly stát ve výši 220 mil. Kč, EU 367 mil. Kč a žadatelé. Míra 

spolufinancování z EU v období 2004-2006 činila 50 %. 

2  Míra spolufinancování z EU v období 2007-2013 byla stanovena na 85 % a podpora dosáhla 
výše 3,3 mld. Kč, příspěvek státu činil 0,3 mld. Kč. 

Z evaluační zprávy OP Praha – Konkurenceschopnost (2007-2013): 

„Specifický cíl Prioritní osy 3 Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy rozvojem a efektivním využitím jejího 

inovačního potenciálu byl naplněn na úrovni „spíše vysoká míra naplnění“. Je to dáno zejména velmi pozitivními 

dopady v oblasti podpory 3.1, kde opravdu došlo k růstu konkurenceschopnosti i uvolnění inovačního potenciálu 

díky OPPK. U oblasti podpory 3.3 tak významné uvolnění inovačního potenciálu nenastalo a konkurenceschopnost 

podniků se zvyšovala zejména v důsledku modernizace technologií a strojního vybavení.“ 
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V aktuálním období 2014-2020 inovační politika pokračuje ve využívání evropských strukturálních a investičních 

fondů. V souladu s aktuálními trendy se zvýšil důraz na praktické využívání výsledků výzkumu, tj. jejich komercializaci. 

To se promítlo i v novém pražském operačním programu. Další novinkou je podpora využívání režimu tzv. inovačního 

partnerství v oblasti veřejných zakázek. V operačním programu jsou připraveny cca 3 mld. Kč, z toho 50 % bude 

příspěvek EU, okolo 40 % spolufinancování města a zbývající podíl bude spolufinancování žadatelů jiných než město. 

Mimo evropské fondy podpořila Praha projekty inkubátorů ESA BIC Prague a Prague StartUp Centre. Prostředky ve výši 

zhruba 250 mil. Kč na roky 2017-2018 město vyčlenilo také na realizaci koncepce Smart Prague 2030, kterou lze vnímat 

jako příklad poptávky veřejné správy po nových řešeních zvyšujících kvalitu života ve městě.  

Od roku 2004 tak význam inovační politiky města postupně roste spolu s důrazem, který je kladen na rozvoj 

znalostní ekonomiky v souvisejících koncepčních materiálech i národních a evropských podpůrných programech. 

Tímto vyhodnocením se také poprvé završuje plánovací cyklus pražské inovační politiky, která tak pokračuje do fáze 

první aktualizace. 
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3 Rekapitulace RIS HMP 

Regionální inovační strategie hl. m. Prahy je specifický koncepční dokument navazující na Strategický plán hl. m. Prahy 

a jeho aktualizace z let 2008 a 2016. V těchto aktualizacích navazuje na tematický okruh, resp. strategický cíl zaměřený 

na rozvoj konkurenceschopnosti města, podnikání a inovace3. Příprava RIS HMP proběhla v režii samosprávy hl. m. 

Prahy, která ji iniciovala po konzultaci se zástupci vědecké, vysokoškolské a podnikatelské sféry na jaře 2011. Podle RIS 

HMP je město specifickým, ale relevantním aktérem inovačního prostředí, a to navzdory skutečnosti, že přímé propojení 

podpůrných aktivit města, ekonomické výkonnosti regionu a rozpočtových příjmů města je omezené. RIS HMP se proto 

soustředí na rozvoj partnerských vazeb mezi všemi účastníky inovačních procesů (městskou samosprávou, 

výzkumnými organizacemi a podniky) a na uplatnění vhodných nástrojů jejich podpory, která je zacílena na omezený 

počet priorit vycházejících ze silných stránek a konkurenčních výhod hl. m. Prahy. Proto RIS HMP z roku 2014 vidí 

hl. m. Prahu v roce 2020 jako město, kde najdete partnera pro výzkum a inovace. To znamená: 

• jako centrum výzkumu, vývoje a inovací přitahující různorodé zájemce o spolupráci ve výzkumu a inovacích, 

protože nabízí desítky veřejných výzkumných organizací i podnikatelských subjektů, které jsou připraveny 

spolupracovat s domácími i zahraničními partnery na základním i aplikovaném výzkumu a vývoji, 

• jako město mající k dispozici špičkové týmy i infrastrukturu ve vybraných oborech, 

• městskou samosprávu vytvářející poptávku po nových řešeních svých potřeb a rozvíjející podpůrnou 

infrastrukturu pomáhající novým i zavedeným podnikům s jejich inovačními aktivitami,  

• to vše v atraktivním prostředí pro práci i osobní život s vysokou úrovní veřejných služeb. 

K naplnění této vize RIS HMP formulovala čtyři tzv. klíčové oblasti změn. RIS HMP zároveň slouží jako jeden ze 

základních opěrných bodů Operačního programu Praha – pól růstu ČR, který určuje zaměření podpory z evropských 

strukturálních a investičních fondů (ESIF) na období 2014–2020 v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 

Operační program je tak hlavním nástrojem realizace RIS HMP. A proto bylo nutné přikročit k zapracování konceptu 

inteligentní specializace podle metodiky Evropské komise. Všechny členské státy EU a regiony – včetně Prahy – tak 

přistoupily k aktualizaci či zpracování svých národních nebo regionálních inovačních strategií. Vize pro rok 2020 byla 

formulována prostřednictvím čtyř klíčových oblastí změn zaměřených na: 

• rozvoj prostředí stimulujícího inovace a fungující partnerství s tím, že pražská samospráva se ujme role aktivního 

prvku inovačního systému, 

• snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem, 

• intenzivnější spolupráci s místními lidskými zdroji pro potřeby znalostní ekonomiky, 

• zvýšení intenzity internacionalizace v oblasti výzkumu a inovací.  

                                                 
3  Ve Strategickém plánu hl. m. Prahy, aktualizaci 2008 tematický okruh Konkurenceschopnost. 

V aktualizaci 2016 strategický cíl 2.2 Podnikání a inovace, částečně také cíl 2.1 Významný 
region.  
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TABULKA / 01  

KL ÍČ OV É  OB L A STI  Z MĚ N B Y L Y  D Á L E  Č L ENĚ NY  NA  12  D ÍL Č ÍC H STR A TE GIC K Ý C H C ÍL Ů  

Klíčová oblast změn A: 

Prostředí stimulující inovace 

a fungující partnerství 

Klíčová oblast změn B: 

Snazší vznik a rozvoj 

znalostně intenzivních firem 

Klíčová oblast změn C: 

Intenzivnější práce 

s místními lidskými zdroji 

pro potřeby znalostní 

ekonomiky 

Klíčová oblast změn D: 

Zvýšit intenzitu 

internacionalizace v oblasti 

výzkumu a inovací 

Strategický cíl A.1: 

Zvýšit intenzitu spolupráce 

veřejného, soukromého 

a akademického sektoru 

Strategický cíl B.1:  

Usnadnění rozvoje nových 

inovativních MSP zejména 

prostřednictvím finančních 

nástrojů 

Strategický cíl C.1:   

Usnadnit rozvoj nadaných 

žáků (již na nižších stupních 

vzdělávání) 

Strategický cíl D.1:  

Prezentovat potenciál Prahy 

v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací v zahraničí 

Strategický cíl A.2:  

Zapojení firem 

do inovativních řešení 

pro veřejnou správu 

Strategický cíl B.2:  

Zlepšení dostupnosti 

a kvality služeb pro inovace 

a podnikání 

Strategický cíl C.2:  

Usnadnit nadaným 

doktorandům a mladým 

vědcům získání zkušeností 

v počátcích kariéry 

Strategický cíl D.2:  

Usnadnit příchod a působení 

kvalifikovaných pracovníků 

a zaměstnavatelů 

ze zahraničí v Praze 

Strategický cíl A.3:  

Dosáhnout zkvalitnění 

procesů ve veřejné správě 

v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací 

Strategický cíl B.3:  

Kvalitnější zařízení inovační 

infrastruktury pro začínající 

inovativní MSP 

Strategický cíl C.3:  

Zvýšit podnikatelství 

absolventů terciárního 

vzdělávání 

Strategický cíl D.3:  

Zvýšit četnost přeshraniční 

mobility kvalifikované 

pracovní síly k posílení 

výzkumných týmů 

 

Analytická část RIS HMP identifikovala silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro realizaci strategie, přičemž 

v případě silných a slabých stránek rozlišovala tyto čtyři oblasti: postavení hl. m. Prahy, inovační podnikání, výzkum a 

vývoj a lidské zdroje. V příležitostech a hrozbách byly rozlišovány politické a legislativní vlivy, ekonomické a finanční 

vlivy, sociální a demografické vlivy a technologické vlivy.  

Protože v RIS HMP uvedené silné stránky jsou hlavně exogenního charakteru (ve vztahu k samosprávě města), 

realizace RIS HMP se zaměřila na jejich využití a na postupnou eliminaci slabých stránek. Rovněž i příležitosti a hrozby 

mají podobu vnějších faktorů, jsou proto popsány dále v samostatných kapitolách hodnotících makroekonomický 

a institucionální kontext.  

• Příležitosti uvedené v RIS HMP jsou nadále aktuální. Jejich řízení je však primárně záležitostí orgánů řídících 

systém výzkumu, vývoje a inovací v ČR. 

• Hrozby identifikované při přípravě RIS HMP ve většině případů trvají. Zásadní hrozbou pro budoucí rozvoj, resp. 

naplňování RIS HMP zůstávají vysoká administrativní zátěž projektů financovaných z fondů EU, nadále (i přes 

určité zlepšení) složité zakládání podniků a zejména pak další propadání vzdělanosti v České republice 

v mezinárodním srovnání. 

• Makroekonomicky si vede hl. m. Praha velmi dobře. RIS HMP je uskutečňována v době hospodářského oživování. 

• Lidské zdroje vykazují v Praze stále nadprůměrné charakteristiky, a to např. v podílu osob 15+ s vysokoškolským 

vzděláním nebo počtu osob zaměstnaných na pozici specialistů, který v Praze dlouhodobě roste. Vysoce 

specializované pracovní pozice se nadále koncentrují v hl. m. Praze a pracovníci jsou dostatečně mobilní.  
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• Suburbanizace výzkumných, vývojových a inovačních aktivit – způsobená Operačním programem Výzkum 

a vývoj pro inovace – umožňuje logické funkční propojení stávajících kapacit s novou infrastrukturou, jejíž 

zpravidla dobrá dopravní dostupnost není závažnou nevýhodou.  

• Organizační zajištění realizace RIS HMP je stabilní. Uskutečňování RIS HMP je řízeno Oddělením strategie a 

podpory podnikání Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci s Kanceláří inovační politiky Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy.  
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4 Makroekonomické prostředí 

4.1 POZICE PRAHY V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR 

Praha je významným centrem vědy, výzkumu a vzdělání, kde jsou soustředěny dvě třetiny veřejných výzkumných 

institucí, třetina veřejných vysokých škol a polovina soukromých vysokých škol. Je rovněž sídlem řady podniků 

aktivních ve výzkumu a vývoji včetně poboček významných nadnárodních firem. Najdeme zde významná zdravotnická 

zařízení s rozsáhlými kapacitami pro výzkum a vývoj. 

Lidské zdroje v oblasti výzkumu a inovací vykazují v Praze významnou koncentraci. Působí zde jedna třetina 

zaměstnanců výzkumu a vývoje, obdobný podíl výzkumných pracovníků a cca čtvrtina specialistů (třída klasifikace 

zaměstnání CZ-ISCO 2). V oblasti vysokoškolského vzdělávání působí v Praze téměř dvě pětiny akademických 

pracovníků veřejných vysokých škol. Stejné je i soustředění studentů veřejných a soukromých vysokých škol. 

Data o financích zmíněnou koncentraci potvrzují. Více než třetina výdajů na výzkum a vývoj je alokována v Praze. 

Významná je pozice především vládního sektoru, dvě třetiny těchto prostředků směřují do Prahy. V podnikatelském 

sektoru je do Prahy alokována téměř čtvrtina prostředků určených na výzkum a vývoj. Podíl výdajů na výzkum a vývoj 

na regionálním HDP dosahuje 2,32 %, tj. o 0,64 procentního bodu více, než činí republiková hodnota.  

Inovační aktivity podniků v Praze až na výjimky nevykazují výraznější odlišnosti od republikových hodnot. 

Za inovační lze označit téměř polovinu podniků, téměř dvě pětiny podniků vykazují technické inovace. Výdaje podniků 

na inovace v Praze představují pětinu těchto výdajů v České republice. Oborová struktura i dynamika podnikatelského 

sektoru je však odlišná od ostatních krajů. 

Další údaje dokládají vysoké příjmy pražských subjektů za vývoz technologických služeb dosahující více 

než poloviny republikové hodnoty. Praha se z jedné třetiny podílí na příjmech za vývoz technologických služeb v oblasti 

výzkumu a vývoje, což potvrzuje majoritní orientaci pražské ekonomiky na sektor služeb, včetně služeb s vysokou 

přidanou hodnotou.  

Vysoký je také podíl Prahy na příjmech z práv na ochranu duševního vlastnictví. Podíl Prahy na příjmech 

z poplatků za patenty a užitné vzory v České republice je 93 %. Jako přihlašovatelé pak dominují vysoké školy 

a výzkumné instituce. To potvrzuje roli Prahy jako producenta chráněných výstupů výzkumu. Přesto zůstává rozsah 

využívání práv na ochranu duševního vlastnictví nesrovnatelně nižší než ve vyspělých zemích. 

Mezi vědní obory, které se podle analyzovaných dat o výdajích na výzkum a vývoj těší v Praze větší pozornosti než 

v ostatních regionech země, lze zahrnout přírodní, lékařské a společenské vědy. Naopak nižší je význam technických 

a zemědělských věd. Státem financovaný výzkum se v Praze výrazně soustředí na neorientovaný výzkum a všeobecný 

výzkum na vysokých školách. Mimo Prahu je hlavním směrem výzkumu, kromě dvou uvedených, také průmyslová 

výroba a technologie. 

Pro další rozvoj výzkumu, vývoje a inovací a především pro praktickou aplikaci výsledků je nutné rozvíjet také 

podpůrnou infrastrukturu. V současnosti v Praze vedle 9 vědecko-technických parků a podnikatelských inkubátorů ve 

veřejnoprávních organizacích působí také několik dalších soukromých subjektů, které se zabývají podporou podnikání, 

a stejný počet vědecko-technických parků nebo inkubátorů sídlí v blízkém okolí Prahy, čímž jsou pro pražské organizace 

snadno dostupné. Vzhledem k počtu obyvatel tak počet vědecko-technických parků od roku 2016 dosahuje republikové 

úrovně. Právě tento typ aktivit by měl být v pozadí spolupráce vysokých škol, výzkumných organizací a podniků. Dosud 

ale jde jen o pozvolný rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry, což se zdá být překážkou systematického 

zlepšování inovačního prostředí v Praze. 
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Oblast výzkumu, vývoje a inovací je od roku 2004 v Praze podporována především prostřednictvím operačních 

programů ke strukturálním fondům Evropské unie. V programovém období 2007–2013 bylo v Praze schváleno 233 

investičních projektů v celkové výši 2,8 mld. Kč a 164 neinvestičních projektů v celkové výši 641 mil. Kč, a to za finanční 

spoluúčasti města v objemu 193 mil. Kč. To souvisí s omezeným rozsahem finančních zdrojů, které měla Praha 

v programovém období 2007–2013 jako hospodářsky vyspělý region k dispozici ze strukturálních fondů Evropské unie. 

Ve stejném období bylo v okresech Praha-východ a Praha-západ uskutečněno z operačního programu Výzkum a vývoj 

pro inovace 6 projektů evropských center excelence a regionálních výzkumných center v celkové hodnotě 13,5 mld. Kč4. 

V programovém období 2014–2020 byl výzkum a vývoj v hl. m. Praze dosud (k 1. září 2017) dohromady podpořen 

5,6 mld. Kč z operačních programů Výzkum, vývoj a vzdělávání a Praha – pól růstu ČR. Tato částka však nemůže 

saturovat deficit vzniklý nedostatečnou výší podpory v předchozím období.  

Inovační potenciál představuje v současnosti jeden z důležitých zdrojů budoucí hospodářské prosperity pražského 

regionu, zejména s ohledem na koncept znalostní ekonomiky, který se prosazuje v řadě metropolitních regionů Evropy, 

a to za významné podpory Evropské komise.  
 

OBRÁZEK / 01 

OR GA NIZ A C E  V Ý Z K U MU  A  V Ý V OJE  V  PR A Z E  V  R OC E  2016  (P OD ÍL  Z  C EL K OV ÉH O P OČ T U  V  ČR)  

 
Zdroj: ČSÚ, MŠMT, MZd, vlastní šetření IPR Praha 

 

                                                 
4 V oblasti výzkumu, vývoje a inovací je správní oddělení Prahy a Středočeského kraje bohužel 

na překážku jinak přirozenému vývoji, kdy by se kapacity budovaly spíše ve městě a nikoli 
v jeho zázemí. To je výsledkem zásadně odlišných hospodářských parametrů, které byly 
kritériem pro výpočet podpory z evropských fondů. Vzniklým podmínkám se pak žadatelé o 
podporu logicky přizpůsobili a své projekty lokalizovaly za hranice Prahy, a to často tak, aby 
zachovali dobrou dostupnost k mateřským institucím. Z tohoto důvodu jsou v tomto hodnocení 
zmíněny některé údaje o kapacitách mimo hranice hlavního města, vytvářejících určitý 
kompaktní metropolitní výzkumný prostor. 
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OBRÁZEK / 02 

L ID SK É  Z D R OJE  V E  V Ý Z K U MU  A  V Ý V OJI  V  PR A Z E  V  R OC E  2016  (P OD ÍL  Z  C EL K OV ÉHO  P OČ TU  V  ČR)  

 
Zdroj: ČSÚ, MŠMT 
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Zdroj: ČSÚ 
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PA TENTY  A  L IC ENC E  V  PR A Z E  V  R OC E 2016  (P OD ÍL  Z  C EL K OV ÉHO  P OČ TU  V  ČR)  

 
Zdroj: ČSÚ 
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INOV A Č NÍ  P OD NIK Y  V  PR A Z E  V  R OC E  2014 
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4.2 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V DOBĚ REALIZACE RIS HMP 

Příprava RIS HMP probíhala v době doznívání hospodářské recese, její uskutečňování probíhá v době hospodářského růstu. 

Praha dlouhodobě zaujímá místo v první desítce regionů NUTS 2 podle hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě 

kupní síly. Na nižší úrovni – tj. na úrovni regionů NUTS 3, jejichž vymezení mnohem více respektuje městské hranice – 

se Praha dlouhodobě umísťuje mezi 45. a 60. pozicí, tj. na úrovni německých měst regionálního významu. Umístění Prahy 

lze považovat za velmi dobré, přesto lze od roku 2010 v tomto ukazateli sledovat její zaostávání za Bratislavou a Varšavou. 

Avšak v čistém disponibilním důchodu domácností na jednoho obyvatele v paritě kupní síly se Praha propadá až do druhé 

poloviny 275 regionů NUTS 2. I přesto v tomto ukazateli Praha vykazuje druhou nejvyšší hodnotu mezi novými členskými 

zeměmi Evropské unie.  

V pravidelném hodnocení Regional Innovation Scoreboard, které provádí Evropská komise, si Praha udržuje stabilně 

hodnocení nejlepšího z NUTS2 regionů v ČR a v roce 2017 se znovu vrátila do kategorie „Strong Innovator“, v níž byla 

předtím naposledy v roce 2010. Z hodnocení je zřejmé, že silnou stránkou jsou výzkum ve veřejném sektoru a jeho 

výsledky, vysoké školství, ale také zaměstnanost ve znalostně náročných sektorech ekonomiky a jejich exportní výkonnost. 

Celkové hodnocení dosáhlo v roce 2017 úrovně 99 % průměru EU. Mezi českými NUTS2 regiony má druhou nejvyšší 

hodnotu Jihovýchod s 88,5 % průměru EU5. 

 

OBRÁZEK / 06 

PR OFIL  NUTS2  R E GIO NU  P R A HA  V  REGIO NA L  IN NOV A TION  SC OR EB OA R D  2017 

 
Zdroj: Evropská komise 

Pozn.: MHT – medium-high-tech zpracovatelský průmysl; KIS – znalostně intenzivní služby 
 

                                                 
5  Mezi regiony NUTS2 nových členských zemí Evropské unie měla Praha 3. nejlepší hodnocení 

(po Bratislavském kraji a Západním Slovinsku) 
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OBRÁZEK / 07 

VÝ V OJ  HR U B ÉH O D OMÁ C ÍH O P R OD U K TU  V  P A R ITĚ  K U P NÍ  SÍL Y  NA  1  OB Y V A TEL E  V E  V Y B R A NÝ C H MĚST EC H  

(R EGIONY  NUTS  3)  V  OB D O B Í  2004–2015 

 
Zdroj: Eurostat 

 

Pokud jde o organizační statistiku, v roce 2016 v Praze sídlilo 319 tisíc subjektů se zjištěnou aktivitou, tj. 22 % těchto 

subjektů v ČR. Za období 2008–2016, tj. v době hospodářské recese a následného hospodářského oživování, se počet 

aktivních ekonomických subjektů v Praze zvýšil o 63 tisíc. Tuto skutečnost lze kromě robustnosti pražského hospodářství 

vysvětlit také zvýšenou četností zahájení podnikání osobami propuštěnými ze zaměstnání nebo stahováním volné 

pracovní síly z regionů do města. Navzdory vysokému počtu zakládaných ekonomických subjektů v Praze vykazuje ČR jako 

celek nelichotivou pozici v žebříčku Světové banky Doing Business, který porovnává země mj. podle snadnosti zakládání 

podniků. Podle tohoto žebříčku sice docházelo v ČR k poklesu času i nákladů potřebných na založení podniku (vyjádřených 

v procentech ročního příjmu), avšak v souhrnném ukazateli Česká republika vykázala 88. místo v roce 2016 a 81. místo 

v roce 2017. Přitom i přes pozitivní trend v ČR všechny postkomunistické země – s výjimkou Polska, Chorvatska a 

Bulharska – vykázaly v letech 2016 a 2017 v souhrnu lepší výsledky6. Nepříznivé umístění ČR v žebříčku se dotýká mj. 

i startupů, může zpozdit vznik inovačních firem s potenciálem rychlého průniku na trh s progresivním výrobkem apod. 

Kroky hl. m. Prahy mohou mít určitý vliv na ekonomické prostředí města, primární úlohu v jeho makroekonomickém 

vývoji však hraje pestrost zastoupených odvětví, robustnost hospodářské základny a zejména její výjimečné postavení 

v rámci České republiky, neboť je sídlem poboček a řady regionálních centrál nadnárodních korporací.  Zároveň trvale 

dobrá ekonomická situace nenutí politické vedení hl. m. Prahy věnovat se blíže ekonomickému vývoji. Pozici hl. m. Prahy 

vůči ostatním regionům nenarušilo ani nastavení podpory ze strukturálních fondů Evropské unie, která dominantně 

směřovala do regionů. Nicméně pozice Prahy v ukazateli čistého disponibilního důchodu domácností může posloužit 

                                                 
6  I přesto se ČR i Praha vyznačují mimořádně vysokým počtem evidovaných ekonomických 

subjektů a tedy značně nepřehlednou a roztříštěnou ekonomickou základnou do drobných 
a malých podniků. A to i v mezinárodním srovnání, které naznačuje nepřímou úměru mezi 
počtem ekonomických subjektů, jejich velikostí na jedné straně a produktivitou práce na straně 
druhé. Podrobněji hodnotí Mejstřík, J. (2016): Struktura ekonomické základny hl. m. Prahy, 
porovnání některých ukazatelů s regiony a státy EU. IPR Praha, Praha, 32 s. (dostupné z 
www.iprpraha.cz/ekonomika)   
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do jisté míry jako varování či jako důvod pro realizaci projektů zaměřených na péči hl. m. Prahy (a městských částí) 

o uspokojování potřeb svých občanů. 

RIS HMP za hrozbu považovala i stagnaci výdajů směřujících na výzkum a vývoj v důsledku zhoršení ekonomické 

situace. Po poklesu v období 2008–2010 výdaje na výzkum a vývoj v hl. m. Praze od roku 2011 rostly. V roce 2015 dosáhly 

33 mld. Kč. Růst výdajů na výzkum a vývoj je spontánním procesem doprovázejícím postupné makroekonomické 

oživování, případně reagujícím na celostátní opatření nebo podpůrné nástroje. Za poklesem koncentrace výdajů na výzkum 

a vývoj do Prahy je rozvoj výzkumných infrastruktur v ostatních krajích ČR, a to zejména z prostředků Evropské unie.  

Mezinárodní srovnání Prahy (a jejího zázemí) s podobnými evropskými regiony ukazuje její atraktivitu pro zahraniční 

investory a nové pracovníky. Praha si udržuje mezi regiony nových členských zemí přední místo v ukazatelích výzkumu, 

vývoje a inovací, kdy vyniká zejména v charakteristikách lidských zdrojů a financování výzkumu a vývoje. Předčí 

i konkurenční města z nových členských zemí Evropské unie v renomovaných mezinárodních žebříčcích (např. Mercer’s 

2017 Quality of Living City Ranking či 2thinknow Innovation Cities Index 2016-2017).  

4.3 SOCIÁLNÍ A DEMOGRAFICKÉ PROSTŘEDÍ V DOBĚ REALIZACE RIS HMP 

RIS HMP identifikovala jako sociální, resp. demografické vlivy ovlivňující její realizaci pokračující, případně zesilující „únik 

mozků“ z Prahy do regionů mimo Prahu. Podle aktuálně zjištěných údajů se tento trend nepotvrdil.  

Podle údajů Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ však vzrostl podíl osob ve věku 15 a více let s vysokoškolským 

vzděláním z 32,6 % v roce 2014 na 35,6 % v roce 2016. Míra nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných osob vypočtená 

z údajů VŠPS7 za rok 2016 byla v Praze (1,7 %) i ČR (1,9 %) nižší než míra nezaměstnanosti celková (2,2 % pro Prahu a 4 % 

pro ČR). Avšak v Praze lze vysledovat varovný trend, kdy míra nezaměstnanosti vysokoškolsky vzdělaných osob 

za současného hospodářského růstu je cca o 0,5 procentního bodu vyšší, než byla míra jejich nezaměstnanosti v době 

hospodářského růstu v období po vstupu do Evropské unie. 

Počet osob zaměstnaných na pozici specialistů (třída 2 klasifikace zaměstnání CZ-ISCO; tj. osoby s vysokou úrovní 

kvalifikace) v Praze dlouhodobě roste – roku 2016 dosáhl 189 tisíc. Z důvodů velké míry suburbanizace do okolí města 

dojíždí do Prahy dalších 44 tisíc osob zastávajících tuto pozici. Naopak vyjížďku specialistů z Prahy lze odhadovat pouze 

na cca 7,5 tisíce osob. V Praze tak denně působí cca 226 tisíc osob na pozici specialistů. Významnější pracovní vyjížďka 

z Prahy do zázemí se zatím dotýká převážně nižších tříd zaměstnanců. S rozvojem infrastruktur výzkumu a vývoje v těsném 

okolí Prahy se však tento sociálně-demografický trend mírně změní. 

Hrozba dalšího propadání vzdělanosti v ČR v mezinárodním srovnání je nadále platnou. Z výsledků mezinárodních 

šetření PISA zaměřených na šetření matematické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti dětí ve věku 15 let vyplývá 

dlouhodobý negativní trend v ČR. Protože šetření PISA jsou mezi jednotlivými roky vzájemně porovnatelná a metodicky 

téměř totožná, lze v případě matematické a přírodovědné gramotnosti vysledovat pokles z nadprůměrné úrovně na průměr 

zemí OECD. Ve čtenářské gramotnosti se ČR dlouhodobě pohybuje mírně pod průměrem zemí OECD.  

Ze závěrečné zprávy České školní inspekce k výběrovému zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků 

základních škol ve školním roce 2016/20178 pak vyplývá, že častěji lepších výsledků studia dosahují žáci navštěvující školu 

v Praze. Vzdělávacímu systému a jeho rozvoji přitom hlavní město věnuje zvýšenou pozornost, neboť jako kraj zajišťuje 

středoškolské vzdělávání. 

 

                                                 
7  Míra nezaměstnanosti vypočtena jako podíl počtu nezaměstnaných ku ekonomicky aktivním 

osobám (součtu nezaměstnaných a zaměstnaných osob) 

8  Výběrové zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ve školním roce 
2016/2017. Závěrečná zpráva. Česká školní inspekce, Praha 2017, s. 148 
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OBRÁZEK / 08 

VÝ V OJ  N EZ A MĚST NA NOSTI  V Y SOK OŠK OL SK Y  V Z D ĚL A NÝ C H OSOB  V  PR A Z E  A  ČESK É  R EP U B L IC E  V  OB D OB Í  

2004–2008  P OD L E  V Ý B ĚR OV ÉHO  ŠETŘ E NÍ  P R A C OV NÍC H S IL  

 

Zdroj: ČSÚ  

 

OBRÁZEK / 09 

VÝ V OJ  P OZ IC E  ČESK É  R EP U B L IK Y  V  MEZ I NÁ R OD NÍ M ŠET Ř ENÍ  V  OB L A STI  MĚŘ E NÍ  V Ý SL ED K Ů  V Z D ĚL Á V Á NÍ  

PISA  V  OB D OB Í  2003–2015 

 

Zdroj: OECD  
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5  Vyhodnocení realizace strategie 

5.1 SOUVISEJÍCÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Oblast výzkumu, vývoje, inovací a podnikání je primárně v gesci ministerstev, kraje a obce mohou tuto agendu řešit ve své 

samostatné působnosti. Na národní úrovni vzniklo od roku 2010 několik strategických dokumentů, které se zaměřují 

na výzkumný nebo podnikatelský sektor, případně na témata, jimž by se měla výzkumná činnost financovaná z veřejných 

zdrojů věnovat. Další se snaží oblast pojímat komplexněji se zaměřením na praktické uplatnění výsledků výzkumu. 

Na úrovni Prahy byly od doby schválení RIS HMP schváleny některé nové koncepční a programové dokumenty, které 

s ní úzce souvisejí, ať už v oblasti rozvoje lidských zdrojů, uplatnění inovací v agendách řešených městem, nebo zahraniční 

ekonomické propagace. Přehled dokumentů nabízí následující tabulka. 

 

TABULKA / 02 

DOK U M ENTY  NÁ R OD NÍ  A  R E GIONÁ L NÍ  Ú R OV NĚ  V Ý Z NA M NÉ P R O  RIS  HMP 

 obecné strategie relevantní z hlediska RIS HMP 

ČR Strategie regionálního rozvoje ČR 

(5/2013) 

• Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti (9/2011) 

• Koncepce podpory malého a středního podnikání (12/2012) 

• Národní inovační strategie (9/2011) 

• Národní priority orientovaného výzkumu (4/2013) 

• Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (5/2015) 

• Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (2/2016) 

• Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 

(7/2016) 

Praha Strategický plán hl. m. Prahy  

(11/2016) 

• Operační program Praha – pól růstu ČR (6/2015) 

• Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního 

města Prahy 2016-2020 (3/2016) 

• Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze (11/2016) 

• Koncepce Smart Prague do roku 2030 (8/2017) 

• Strategie ekonomické zahraniční politiky (12/2017) 

 

Aktualizovaná RIS HMP bude reflektovat zejména uvedené regionální dokumenty, aby se zamezilo duplicitnímu 

řešení některých otázek. To se týká zejména klíčových oblastí změn C a D.  

 

5.2 FINANCE V PRAŽSKÉM SYSTÉMU VAVAI 2014-2017 

Objem finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy směřujících na podporu výzkumu, vývoje a inovací ve městě je 

vzhledem k velikosti pražské ekonomiky, objemu státních i podnikatelských zdrojů vynaložených v Praze na výzkum, vývoj 

a inovace, i vzhledem k velikosti rozpočtu města okrajový. Výdaje hl. m. Prahy na výzkum a vývoj měly ve sledovaném 
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období 2014–2017 podobu národního spolufinancování projektů podpořených ze strukturálních fondů Evropské unie, ale 

také podobu podpory pouze z rozpočtu hl. m. Prahy, např. ve formě výzev programu Inovační vouchery v Praze. V letech 

2014 a 2015 spolufinancování projektů strukturálních fondů Evropské unie9 hl. m. Prahou dosáhlo cca 40, resp. 50 

milionů Kč (dokončené projekty); v roce 2017 pak cca 340 mil. Kč (schválené projekty). Program inovační vouchery byl 

v letech 2013 a 2014 dohromady podpořen částkou 17 mil. Kč. Náklady na zajištění činnosti pracovníků samosprávy Prahy 

zabývajících se VaVaI a podnikáním lze odhadnout na průměrně 5 mil. Kč ročně v období 2014-2017. 

 
OBRÁZEK / 10  

SR OV NÁ NÍ  EK ONO MIK Y  ( HR U B É P Ř ID A NÉ HOD N OTY)  A  V Ý D A JŮ  NA  V Ý Z K U M ,  V Ý V OJ  A  INOV A C E  V  HL .  M .  

PR A Z E  (P R Ů MĚR NÉ  R OČ NÍ  H OD NOTY  Z A  OB D OB Í  2014–2016/2017)   

 

Zdroj: ČSÚ, MHMP, MMR, TC AV ČR, vlastní výpočty IPR Praha 

 

Roční podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v hl. m. Praze z prostředků Evropské unie v letech 

2014–2016 dosahovala cca 1,2–1,9 mld. Kč. Podpora z evropských strukturálních a investičních fondů dosahovala 

zhruba poloviny této částky. Druhou polovinu představovaly prostředky z komunitárních programů Evropské unie, 

konkrétně zejména sedmý a osmý rámcový program EU pro výzkum a vývoj. Účast pražských subjektů v těchto 

programech pro ně představovala důležitý doplněk k prostředkům ze strukturálních fondů. Významnou úlohu sehrála 

dále výzva 3.4 z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace zaměřená na podporu infrastruktury pražských 

                                                 
9  V programovacím období 2007–2014 (s doběhem do roku 2016) Operační programy Praha-

Konkurenceschopnost – oblasti podpory 3.1 a 3.3 – a Praha-Adaptabilita – části prioritních os 1 
a 3. V programovacím období 2014–2020 Operační program Praha – pól růstu ČR – prioritní 
osa 1. Kapitola dále hodnotí aktivity pouze v těchto operačních programech a jejich prioritních 
osách, resp. oblastech podpory.  
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veřejných vysokých škol. Tato výzva byla v rámci operačního programu specifická, neboť byla výlučně cílena na veřejné 

vysoké školy se sídlem a infrastrukturou na území hl. m. Prahy (které jinak nebylo cílovým územím programu), 

a to vzhledem k nadregionálnímu významu jejich vzdělávací a výzkumné činnosti. Výše schválené podpory Evropské 

unie z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace pro 17 schválených projektů pražských veřejných vysokých 

škol v únoru 2015 činila 1,3 mld. Kč10.  

V Operačním programu Praha – pól růstu na programovací období 2014–2020 byly v roce 2017 zahájeny projekty 

s celkovým příspěvkem Evropské unie ve výši 425 mil. Kč (údaje k 1. prosinci 2017). Na území hl. m. Prahy působí také 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož gestorem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V tomto 

programu pražské organizace zahájily projekty s celkovým příspěvkem Evropské unie v roce 2016 ve výši 1 mld. Kč 

a v roce 2017 ve výši 5 mld. Kč (údaje k 1. prosinci 2017). 

 
TABULKA / 03 

STR U K TU R A  P Ř Í JEMC Ů  P OD P OR Y  V  HL .  M .  PR A Z E  Z  P R OS TŘ ED K Ů  EV R OP SK É  U NIE  V  P R A Ž SK Ý C H 

OP ER A Č NÍC H P R OGR A MEC H  (A K TIV ITÁ C H Z A MĚŘ ENÝ C H  NA  V Ý Z K U M ,  V Ý V OJ  A  IN OV A C E)  A  R Á MC OV Ý C H  

P R OGR A MEC H  EU  NA  V Ý Z K U M ,  V Ý V OJ  A  I NOV A C E  

Kategorie příjemce 

Počet příjemců 

Aktivity z operačních programů Praha-
Konkurenceschopnost, Praha-

Adaptabilita a Praha – pól růstu ČR 
zaměřené na VaVaI 

7. rámcový program EU a program 
Horizont 2020 

Veřejné vysoké školy 8 6 

Veřejné výzkumné instituce 16 31 

Malé a střední podniky 145 82 

Velké podniky 3 18 

Ostatní subjekty 16 61 

Zaniklé subjekty 5 0 

Celkem příjemců v Praze 193 198 

Zdroj: MHMP, TC AV ČR a ČSÚ 

Poznámka: Operační programy stav k 1. prosinci 2017, rámcové programy stav k září 2016 

 

U operačních programů mezi pražskými příjemci podpory na výzkumné, vývojové a inovační aktivity převažovaly 

malé a střední podniky. Ty představovaly – vzhledem k nastavení oblasti podpory 3.3 Operačního programu Praha-

Konkurenceschopnost – tři čtvrtiny všech příjemců. Aktivit pražských operačních programů zaměřených na rozvoj 

výzkumu, vývoje a inovací se zúčastnily všechny pražské veřejné vysoké školy a také 16 pražských veřejných výzkumných 

institucí (tj. třetina z jejich celkového počtu v Praze).  

V rámcových programech Evropské unie pro výzkum a vývoj malé a střední podniky představovaly dvě pětiny všech 

příjemců. Následovány byly kategorií ostatních subjektů (61 příjemců, tj. třetina), kam patří zejména organizační složky 

státu či příspěvkové organizace zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi, ale také některá zájmová sdružení 

právnických osob či profesní organizace.  

Z národních veřejných zdrojů jmenujme především programy Technologické agentury ČR zaměřené na aplikovaný 

výzkum. Státní podpora pro celou dobu řešení 648 projektů zasahujících svou realizací do sledovaného období 2014–2017 

                                                 
10  Pro porovnání výše podpory z fondů Evropské unie z operačních programů Praha-

Konkurenceschopnost a Praha-Adaptabilita na výzkumné, vývojové a inovační aktivity dosáhla 
za celé období 2007–2013 cca 3,1 mld. Kč.  
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a s hlavními řešiteli sídlícími v Praze činila 6,3 mld. Kč, což představovalo třetinový podíl na celkové podpoře poskytnuté 

z těchto programů v celé ČR. Mimo to byla k dispozici i nedotační podpora z evropských i národních zdrojů, např. program 

ZÁRUKA poskytovaný ČMZRB, programy komerčních bank poskytující úvěry a záruky s pomocí evropských zdrojů (EIB, 

program COSME). 

I přes nízký objem prostředků směřujících z rozpočtu hl. m. Prahy do podpory výzkumu, vývoje a inovací je třeba vidět 

souvislosti s ostatními zdroji financování a jejich vzájemné doplňování. Výdaje podporující výzkumné a inovační aktivity 

se zároveň vyznačují větším multiplikačním efektem (než u znalostně či technologicky méně intenzivních aktivit), avšak 

tento efekt je měřitelný až v delším časovém horizontu.  

 

5.3 PŘEHLED NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ A PROJEKTŮ 

Jak bylo uvedeno výše, návrhová část RIS HMP byla členěna na klíčové oblasti změn (KOZ), které se zaměřily na inovace a 

partnerství, rozvoj znalostně intenzivních firem, lidské zdroje a internacionalizaci v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. KOZ 

jsou dále členěny na strategické cíle, které charakterizují žádoucí cílový stav a ve kterých jsou navrženy aktivity, opatření 

a projekty, jež mají přispět k požadovanému cílovému stavu. Tabulka 4 obsahuje přehled těchto návrhů a informaci, zda 

byly realizovány.  

V dalších kapitolách je podrobně popsáno, do jaké míry byly stanovené cíle naplněny. Strategie také definuje tzv. 

domény specializace (blíže viz kapitola 6), do kterých by měla být směřována podpora v rámci inovační politiky. Domény 

specializace definují priority na úrovni oborů, tedy tzv. vertikálně. Klíčové oblasti změn mají naproti tomu horizontální 

rovinu. Proto by projekty, které jsou v rámci nich navrženy, měly zlepšovat kvalitu institucionálního prostředí a veřejné 

správy tak, aby se obory definovaných domén specializace mohly adekvátně rozvíjet. 

Projekty navržené v jednotlivých klíčových oblastech změn jsou nejčastěji realizovány Odborem projektového řízení 

Magistrátu hlavního města Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. 
 

TABULKA / 04 

REA L IZ OV A NÉ P R O JEK TY  A  O P A TŘ ENÍ  NÁ V R HOV É  Č Á STI  RIS  HMP 

Klíčová oblast změn Strategický cíl Navrhované opatření/projekty 

A 

Prostředí stimulující 

inovace a fungující 

partnerství 

A.1 Zvýšit intenzitu spolupráce 

veřejného, soukromého a 

akademického sektoru 

inovační vouchery 

dostatečné institucionální kapacity v městské samosprávě 

pražský inovační portál 

formální i neformální akce pořádané městem a jeho partnery 

podpora dopracování výsledků výzkumu do komerčně 

uplatnitelné formy (proof-of-concept) 

specifické formy spolupráce výzkumného a podnikatelského 

sektoru 

podpora open innovation access 

A.2 Zapojení firem do inovativních 

řešení pro veřejnou správu 

veřejné zakázky na inovační řešení 

zmapování potřeb v oblasti sociálních inovací 
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Klíčová oblast změn Strategický cíl Navrhované opatření/projekty 

aktivní zapojení Prahy do iniciativy Smart Cities 

and Communities v programu Horizont 2020 

A.3 Zkvalitnění procesů ve veřejné 

správě v oblasti výzkumu, vývoje 

a inovací 

lobování za zefektivnění podpory výzkumu a vývoje na národní 

úrovni 

lobování za zohlednění zájmů inovačního systému hl. m. Prahy 

s nadregionálním dopadem 

lobování za vyšší míru využívání evropských zdrojů na výzkum 

a inovace v ČR 

B 

Snazší vznik a rozvoj 

znalostně 

intenzivních firem 

B.1 Usnadnění rozvoje nových 

inovativních MSP zejména 

prostřednictvím finančních 

nástrojů 

regionální finanční nástroje 

investiční fóra 

B.2 Zlepšení dostupnosti a kvality 

služeb pro inovace a podnikání 

podpora vzniku a rozvoje propojené sítě subjektů podporující 

transfer technologií a znalostí 

specifické vouchery na podporu využívání služeb pro podniky 

vzdělávací program pro poskytovatele služeb pro inovace 

mentoring a koučing pro začínající firmy 

podpora internacionalizace úspěšných MSP 

specializované služby na podporu inovačního podnikání 

a politiky 

B.3 Kvalitnější zařízení inovační 

infrastruktury pro začínající 

inovativní MSP 

zvýšení efektivity fungování VTP včetně podnikatelských 

inkubátorů 

podnikatelské inkubační centrum evropské kosmické agentury 

(ESA BIC Praha) 

(virtuální) inkubátor pro kreativní odvětví 

C 

Intenzivnější práce 

s místními lidskými 

zdroji pro potřeby 

znalostní ekonomiky 

C.1 Usnadnit rozvoj nadaných žáků 

(již na nižším stupni vzdělávání) 

soutěže a stipendia pro nadané žáky 

podpora spolupráce ZŠ a SŠ s výzkumnými organizacemi, VŠ 

a podniky 

podpora zapojování expertů z praxe do výuky na SŠ 

podpora stávajících a iniciace nových typů školních, 

mimoškolních aktivit 

vzdělávání pedagogů na téma práce s různorodými talenty žáků 

C.2 Usnadnit nadaným 

doktorandům a mladým vědcům 

získání zkušeností v počátcích 

kariéry 

doplňková stipendia pro talentované doktorandy 

návratové granty pro mladé vědce 

sektorová mobilita doktorandů a mladých vědců do 35 let 

C.3 Zvýšit podnikatelství absolventů 

terciárního vzdělávání 

propagace výsledků inovačních podniků s důrazem na domény 

inteligentní specializace  
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Klíčová oblast změn Strategický cíl Navrhované opatření/projekty 

budování regionální identity v oblasti podnikání, kultury 

a veřejné společnosti s důrazem na domény inteligentní 

specializace 

D 

Zvýšit intenzitu 

internacionalizace 

v oblasti výzkumu 

a inovací 

D.1 Prezentovat potenciál Prahy 

v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

v zahraničí 

propagace inovačních aktivit v Praze prostřednictvím pražského 

domu v Bruselu 

marketing zaměřený na stávající i nové zahraniční investory 

prezentace mezinárodně významných výsledků výzkumu 

a vývoje 

D.2 Usnadnit příchod a působení 

kvalifikovaných pracovníků 

a zaměstnavatelů ze zahraničí 

v Praze 

vznik a propagace systému specializovaných služeb pro příchozí 

kvalifikované zahraniční pracovníky 

rozvoj stávajících služeb pro kvalifikované cizince pracující 

v Praze 

D.3 Zvýšit četnost přeshraniční 

mobility kvalifikované pracovní síly 

k posílení výzkumných týmů 

program mobility pro podporu příchodu vědců ze zahraničních 

firem a výzkumných organizací, včetně vysokých škol 

selektivní podpora studijních a pracovních cest do zahraničí 

Poznámka: zvýrazněny projekty akčního plánu a ostatní řešené aktivity 

5.4 KLÍČOVÁ OBLAST ZMĚN A: PROSTŘEDÍ STIMULUJÍCÍ INOVACE A FUNGUJÍCÍ 
PARTNERSTVÍ 

První klíčová oblast je reakcí na rezervy v nastavení fungování spolupráce veřejného, soukromého a akademického 

sektoru pro zvyšování výkonnosti inovačního systému. Byly zde proto navrženy aktivity s cílem i) zvýšit intenzitu 

spolupráce veřejného, soukromého a akademického sektoru za účelem podpory rozvoje inovačních firem; ii) zvýšit 

zapojení firem do inovativních řešení pro veřejnou správu a iii) zkvalitnit procesy ve veřejné správě v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací. 
 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  A.1:  ZV Ý ŠIT  I NTENZ I TU  SP OL U P R Á C E  V EŘ EJN ÉH O ,  S OU K R OMÉ HO  A  A K A D EMIC K ÉHO  

SEK TOR U   

Ze sedmi opatření tohoto strategického cíle jsou nyní čtyři v realizaci, jedno je v přípravě a u dvou dosud nebyly 

zahájeny realizační ani přípravné práce. Čtyři opatření jsou součástí akčních plánů RIS HMP. 

Realizované projekty přispívají k podpoře inovačního ekosystému ze strany veřejné správy, která napomáhá 

propojování výzkumné a podnikatelské sféry, a to ve formě poskytování a sdílení informací, networkových aktivit 

i dotačních programů stimulujících mezisektorovou spolupráci.  

Městská správa zatím, i přes nárůst počtu pracovníků (ke konci roku 2017 šlo o 11 pracovníků), jejichž náplní je 

podpora podnikání a inovací, nehraje takovou roli jako inovační centra a rozvojové agentury v jiných krajích, které mají 

až desítky zaměstnanců. To je dáno zejména velkou robustností pražské ekonomiky, její velkou výkonností 

a nepřítomností zásadních hospodářských problémů a z toho vyplývajícím malým vlivem samosprávy. 

Opatření, u kterých dosud nedošlo k zahájení příprav, jsou do jisté míry zastoupena jinými obdobnými aktivitami. 
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TABULKA / 05 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  A.1  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 

součást 
akčního  
plánu 

inovační vouchery ano OP Praha – pól růstu ČR  ano 

V letech 2013 a 2014 byly vyhlášeny pilotní výzvy financované z rozpočtu města s celkovou přidělenou dotací 17,9 mil. Kč, 

kterou obdrželo 107 firem. Z šetření mezi příjemci výzvy 2014 po 1 roce od ukončení projektu bylo zjištěno, že 75 % 

příjemců nadále pokračovalo ve spolupráci s danou výzkumnou organizací, čímž se naplňuje účel tohoto programu.  

Z OP PPR bude vyhlášena výzva inovační vouchery, aby si pražské firmy mohly zakoupit poskytnutí znalosti jako službu od 

výzkumné organizace. Na rozdíl od výzvy v roce 2014 budou moci poskytovateli znalostí být i mimopražské výzkumné 

organizace. Výzva byla vyhlášena na začátku roku 2018 – částka rozdělovaná mezi podniky činí 240 mil. Kč. 

S inovačními vouchery souvisí i projekt Trh inovací (www.trhinovaci.cz), který představuje databázi nabídek výzkumných 

organizací pro firmy. Je určená například právě zájemcům o inovační vouchery.  

dostatečné institucionální kapacity 

v městské samosprávě 
ano ne ne 

V současné době agendu spravující RIS HMP řeší Oddělení strategie a podpory podnikání MHMP a Kancelář inovační 

politiky IPR Praha. Tato dvě pracoviště v současnosti plní roli, kterou v jiných krajích plní zpravidla samostatné výkonné 

organizace typu rozvojové agentury, inovačního centra atp. 

Oddělení podpory podnikání a inovací ve struktuře MHMP  bylo zřízeno v říjnu 2013 pro naplnění tehdejšího 

programového prohlášení Rady hl. m. Prahy s tím, že bude koordinovat činnosti v oblasti spolupráce na projektech 

podpory podnikání české vlády a příslušných ministerstev, přípravy dotačních titulů pro čerpání evropských finančních 

prostředků pro oblast podpory podnikání, vědy, výzkumu a inovací a přípravy koncepce podpory podnikání na území hl. 

m. Prahy. 

Oddělení podpory podnikání a inovací je v současnosti součástí Odboru projektového řízení, jeho nynější název je Oddělení 

strategie a podpory podnikání a má 7 zaměstnanců. Poprvé ve sledovaném období vznikla přímo na MHMP organizační 

složka výslovně se zabývající podporou podnikání a inovací, která koordinuje, realizuje a monitoruje ostatní složky 

samosprávy aktivní v této oblasti. 

Kancelář inovační politiky IPR Praha vznikla při transformaci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy na Institut plánování a rozvoje 

hl. m. Prahy také v roce 2013. V současnosti má 4 zaměstnance a jejím úkolem je zajišťovat strategickou, koncepční i 

implementační agendu v oblasti inovační politiky města (zejm. zpracovávat RIS HMP a její akční plány, zajišťovat 

potřebnou analytickou činnost, realizovat vybrané projekty inovační politiky). 

pražský inovační portál ano ne ano 

Projekt je součástí Akčního plánu 2015-2016 a má charakter trvalého opatření. Jeho cílem je pokračovat v zasíťování toku 

informací mezi veřejným, soukromým a výzkumným sektorem a na jednom místě shromažďovat dosud fragmentované 

informace o pražském inovačním ekosystému. Na jenom místě by se tak vedle informací o výzkumu a vývoji měla 

soustředit poptávka HMP po inovativních řešeních, asistence při podnikání, nabídka inkubátorů, nabídka služeb 

výzkumných organizací nebo údaje o projektech podpořených městem. Spuštění se předpokládá v I. pololetí 2018. 
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formální i neformální akce pořádané 

městem a jeho partnery 
ano ne ano 

Toto opatření bylo realizováno projektem obsaženým v Akčním plánu 2015-2016 s názvem Komunikační platforma pro 

podporu podnikání a inovací, který probíhá ve spolupráci MHMP a agentury CzechInvest.  

Cílem tohoto projektu je podporovat tvorbu kontaktů mezi aktéry z řad malých a středních podniků a živnostníků, 

výzkumných organizací, vysokých škol a potenciálních investorů v rámci seminářů konaných k určitému tématu a tak 

podpořit jejich spolupráci. 

Činnost komunikační platformy byla zahájena v posledním čtvrtletí roku 2016. Projekt se prezentuje na webových stránkách 

www.komunikacni-platforma.cz. 

Vznikem komunikační platformy se veřejná správa stává aktivním hráčem na poli inovačního ekosystému. Projekt bude 

pokračovat i v dalším období. 

podpora dopracování výsledků výzkumu do 

komerčně uplatnitelné formy (proof-of-

concept) 

ano OP Praha - pól růstu ČR ano 

Cílem projektu je pomocí prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR podpořit přenos poznatků vznikajících na 

půdě vysokých škol a výzkumných organizací tak, aby přispěly k efektivnějšímu fungování veřejné správy. V průběhu 

realizace projektu došlo také k jeho propojení s agendou Smart Prague 2030 (tj. smart city). 

Ze strany řídicího orgánu byly dosud vyhlášeny tři výzvy, ve dvou již uzavřených bylo doporučeno k realizaci 30 projektů v 

hodnotě 560 mil. Kč. Harmonogram projektu byl dodržen, nicméně akční plán předpokládal, že již ve II. pololetí 2017 budou k 

dispozici konkrétní produkty, které budou připraveny k prodeji koncovému zákazníkovi. Jelikož projekty mohou být až 2,5leté, 

výsledky lze očekávat až na přelomu let 2018 a 2019. 

Naplňováním tohoto projektu veřejná správa získává pevnější pozici v inovačním ekosystému Prahy a podporuje efektivnější 

fungování jí zřízených organizací v otázce praktického využití výsledků výzkumu.  

specifické formy spolupráce výzkumného a 

podnikatelského sektoru 
ne ne ne 

Toto opatření nebylo dosud v zamýšleném pojetí realizováno. 

podpora open innovation access ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. K uvedenému účelu nicméně bude do budoucna využitelný pražský inovační portál. 

 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  A.2:  ZA P OJENÍ  FIR EM  D O  IN OV A TIV NÍC H Ř EŠ ENÍ  P R O  V EŘ EJN OU  SP R Á V U  

Cílem tohoto strategického cíle je posílení poptávky veřejného sektoru, tj. pražské samosprávy, po inovačních 

řešeních využitelných v  agendách, jimiž se zabývá. 

Příklady projektů: Proof-of-concept 

Proof-of-concept představuje projekty, které ověřují proveditelnost konceptu, který je výsledkem výzkumu, z hlediska 

jeho komerčního potenciálu. Jde tedy o přípravu komercializace. Příkladem ověřovaného řešení v projektech OP PPR je 

nástroj pro předpověď teploty povrchu silnic a předpovědi stavu povrchu vozovky nebo prototyp simulátoru a stanovení 

metodiky a postupu výcviku řidičů/strojvedoucích MHD, u kterých se předpokládá využití pohybové platformy, která 

zajistí působení zrychlení a sil na řidiče/strojvedoucího tak, jako je tomu při jízdě reálného vozidla.  
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V tomto strategickém cíli byla navržena tři opatření, ze kterých k naplnění jeho účelu v největší míře přispěl projekt 

veřejné zakázky na inovační řešení, který byl také součástí prvního akčního plánu. Jeho první výsledky však bude možné 

očekávat nejdříve na konci roku 2018. Projekt měl nakonec formu výzev z OP PPR podporující realizaci veřejných zakázek 

v režimu tzv. inovačního partnerství. Dosud byly vyhlášeny dvě výzvy tohoto typu. V první z nich bylo již schváleno 

8 projektů s náklady 249 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že cílová hodnota OP PPR je 6 projektů, byla původní očekávání 

naplněna. Nástroje podpoří připravovaná funkce Pražského inovačního portálu na shromažďování potřeb, které 

samospráva potřebuje řešit. 

Projekt zmapování potřeb v oblasti sociálních inovací dosud nebyl zahájen. Do iniciativy Smart Cities 

and Communities programu Horizont 2020 se Praha zapojila 2 projekty. 
 

TABULKA / 06 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  A.2  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást akčního 
plánu 

veřejné zakázky na inovační řešení ano OP Praha – pól růstu ČR ano 

Smyslem projektu je využití kapacit výzkumu a vývoje pro efektivnější fungování města a řešení jeho potřeb.  

Projekt souvisí s pražským inovačním portálem, který bude podporovat sběr a prezentaci potřeb veřejné správy. Dále souvisí s 

agendou Smart Prague, která také může výsledky výzkumu prakticky využít. Mezi odbory magistrátu proběhl sběr námětů s 

potenciálem stát se projekty inovační poptávky do zvláštní výzvy OP PPR. Na straně MHMP tyto inovační činnosti koordinuje 

Odbor projektového řízení MHMP. Do výzvy se přihlásilo 10 žádostí, schváleno bylo 8 projektů s celkovými náklady 249 mil. 

Kč. Na Magistrátu HMP dále vznikla Metodika pro využití řízení o inovačním partnerství a uskutečnily se dva semináře pro 

potenciální zadavatele z řad odborů MHMP. Konkrétní produkt zatím nevznikl, protože horizont realizace je delší a projekty 

podpořené OP PPR je možné realizovat až čtyři roky. První výsledky lze očekávat v roce 2019.  

zmapování potřeb v oblasti sociálních 

inovací 
ne ne ne 

Dosud nebyly podniknuty kroky k realizaci tohoto opatření. 

aktivní zapojení Prahy do iniciativy Smart 

Cities and Communities v programu 

Horizont 2020 

ano ne (jiné zdroje EU) ne 

Praha se prostřednictvím IPR Praha zapojila do projektů Triangulum a UNALAB financovaných z programu Horizont 2020 

(výzev typu Smart Cities and Communities). Cílem projektu Triangulum (plný název: Triangulum: The Three Point Project / 

Demonstrate. Disseminate. Replicate) je aplikace řešení v rámci konceptu smart city do fungování města a následně přenos 

těchto poznatků do tzv. follower cities, mezi které se řadí i Praha. Cílem projektu UNALAB (plný název: Urban Nature Labs) je 

vytvoření lokalit pro demonstraci řešení zvyšujících klimatickou odolnost měst. 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  A.3:  DOS Á HNOU T  Z K V A L ITNĚNÍ  P R OC ESŮ  V E  V EŘ EJN É  SP R Á V Ě  V  O B L A STI  V Ý Z K U MU ,  

V Ý V OJE  A  I NOV A C Í  

Cílem tohoto strategického cíle je zlepšit pozici Prahy v přístupu k čerpání podpory ze strukturálních fondů EU, aby 

konečná výše podpory pražských subjektů odpovídala koncentraci národních kapacit výzkumu a vývoje do hlavního města. 

Žádné z opatření tohoto strategického cíle nebylo promítnuto do některého z akčních plánů. Podpora pražských 

subjektů je oproti minulému období rozšířena o možnost čerpání finančních prostředků z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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Zastupitelstvo hlavního města Prahy ze zákona může předkládat zákony Parlamentu ČR. V tomto ohledu Praha svoji 

pravomoc nevyužila, pouze připomínkovala zákon o veřejných zakázkách (viz níže). Efekt pro zlepšení podmínek 

pro podnikání a podpory výzkumu a vývoje je tak zatím spíše marginální.  

 

TABULKA / 07 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  A.3  NA V R HOV A N É V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního plánu 

lobování za zefektivnění podpory výzkumu 

a vývoje na národní úrovni 
ano ne ano 

Nejblíže tomuto opatření je projekt „Odstraňování překážek podnikání a snižování administrativní zátěže“, který má za cíl 

zlepšit podmínky pro podnikání, zejm. snížení administrativní zátěže pro podniky a výzkumné organizace a uplatnění 

zákonodárné iniciativy Prahy k předkládání návrhů zákonů Parlamentu ČR. 

Magistrát dosud za tímto účelem zpracoval přehled jednotlivých překážek podnikání, který bude vyvěšen na připravovaném 

webu podpory podnikání a inovací, kde se uživatelé následně budou moci k jednotlivým bodům vyjadřovat, popř. navrhnout 

další překážky, se kterými se potýkají. Přehled překážek vznikl na základě Zprávy o míře a způsobu snižování administrativní 

zátěže podnikatelů za rok 2015, která byla vytvořena expertní skupinou při Ministerstvu průmyslu a obchodu. Sběr námětů 

bude probíhat i v projektu Kontaktní centrum podpory podnikání a inovací. 

Vzniklý přehled bude diskutován s podnikatelským sektorem a následně budou připraveny vhodné další kroky. Vzhledem k 

délce legislativních procedur lze tedy první výsledky očekávat v horizontu několika let.  

lobování za zohlednění zájmů inovačního 

systému hl. m. Prahy s nadregionálním 

dopadem 

ne ne ne 

Aktivity naplňující toto opatření dosud podniknuty nebyly. 

lobování za vyšší míru využívání 

evropských zdrojů na výzkum a inovace 

v ČR 

ne ne ne 

Oproti minulému programovacímu období se pro období 2014-2020 již před schválením RIS HMP podařilo prosadit podporu 

výzkumu a vývoje v Praze z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro Prahu je v prioritních osách zaměřených na posilování 

kapacit a lidských zdrojů pro výzkum a rozvoj vysokých škol k dispozici 171,7 mil. EUR + národní spolufinancování. Z OP 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost projekty na území hl. m. Prahy nemohou být realizovány, stejně jako u 

předchozích operačních programů MPO. 

 

TABULKA / 08 

IND IK Á TOR Y  KL ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  A 

indikátory  
zjištěná 

hodnota 
komentář 

objem prostředků, které vydají firmy na inovace v reakci 

na podpůrná opatření veřejné správy za 3–5 let (mil. Kč 

firem/mil. Kč veřejné správy) 

--- nezjištěno 
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finanční objem spolupráce založené na využití 

voucheru v horizontu 5 let od jeho využití 

16,6  

mil. Kč 

Jde o výsledky zjišťování mezi příjemci podpory 

z výzvy Inovační vouchery v Praze 2014 po 1. roce 

od ukončení projektu. 

počet nových produktů/služeb vzniklých na základě 

veřejných soutěží pre-commercial public procurement 
--- 

Podpora byla nakonec upravena na novelizovaný 

zákon o zadávání veřejných zakázek a v něm 

obsažený režim tzv. inovačního partnerství. Z OP PPR 

byly dosud vyhlášeny 2 výzvy, z toho v první bylo 

schváleno k podpoře 8 projektů s celkovými náklady 

249 mil. Kč. Jde o víceleté projekty, proto indikátor 

bude naplněn až v příštích letech. 

počet inovačních projektů řízených samosprávou 

pro řešení potřeb města 
18 projektů 

Jde o 10 projektů realizovaných společností Operátor 

ICT, a.s., na základě objednávky města a 8 projektů 

městských částí z dotačního programu Smart cities 

pro MČ. Projekty spadající do předchozího ukazatele 

zde nejsou zahrnuty. 

objem prostředků inovačních projektů řízených 

samosprávou pro řešení potřeb města 

cca 132 

mil. Kč 

Celkové náklady na projekty Operátora ICT, a.s., jsou 

cca 98 mil. Kč. 

Projekty městských částí obdržely podporu ve výši 

16,9 mil. Kč, jejich celkové náklady jsou 33,9 mil. Kč. 

snížení podílu evropských/národních/regionálních 

programů na podporu výzkumu, vývoje a inovací, kde 

pražské subjekty mají ztížený přístup oproti 

mimopražským 

pokles 

podílu 

Oproti období 2007-2013 je v období 2014-2020 

pro pražské subjekty dostupný OP VVV. Pražská 

alokace tohoto programu představuje 1/3 všech ESI 

fondů určených specificky pro území hl. m. Prahy.  

Zdroj: IPR Praha z dat MHMP 

 

ZHOD N OC ENÍ  K L ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  A 

V této oblasti změn se podařilo spustit všechny dotační nástroje vázané na Operační program Praha – pól růstu ČR. 

V příslušných výzvách bylo dosud schváleno 39 projektů za 1,1 mld. Kč. Tyto projekty znamenají využití nových nástrojů 

na regionální úrovni, jako např. inovační partnerství nebo příprava komercializace výsledků výzkumu pro využití 

v agendách samosprávy. Zároveň jde i o využití zaběhlých nástrojů jako jsou inovační vouchery, ale v řádově větším 

měřítku, než v dosavadních pilotních výzvách. Výsledky projektů však budou známy až s časovým zpožděním. Došlo 

k rozšíření spektra nástrojů, které podporují interakci a spolupráci mezi výzkumným a podnikatelským sektorem a obou 

sektorů s veřejnou správou. 

Vedle toho pražská samospráva rozvíjí svou funkci facilitátora kontaktů mezi firmami, výzkumnými organizacemi 

a dalšími relevantními aktéry, a to i přes řádově nižší počet pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají (oproti 

krajům, které inovační politice věnují dlouhodobě intenzivní pozornost). K tomu po svém dokončení zásadně přispějí 

projekty Pražský inovační portál a Kontaktní centrum pro podporu podnikání a inovací. 

Pro realizaci této oblasti změn se osvědčily akční plány, prostřednictvím kterých MHMP a IPR Praha realizovaly 

nebo realizují 10 projektů, z toho většinu úspěšně podle plánu, případně s časovým zpožděním nebo s věcnými 

úpravami, které však nemají vliv na sledovaný účel. 

Klíčová oblast změny A je z hlediska realizace navrhovaných opatření nejúspěšnější součástí RIS HMP, a to 

zejména díky existenci OP PPR jako nástroje její realizace. Zároveň na ni vhodně navazuje nová koncepce Smart Prague 

2030 schválená ZHMP v září 2017, která může následně přispět k praktickému využití výstupů projektů OP PPR. 
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5.5 KLÍČOVÁ OBLAST ZMĚN B: SNAZŠÍ VZNIK A ROZVOJ ZNALOSTNĚ 
INTENZÍVNÍCH FIREM 

Tato klíčová oblast změn má podpořit rozvoj firem na počátku jejich existence, tak aby např. nedostatek kapitálu u firem 

v jejich počátcích nevedl k jejich stagnaci či dokonce zániku. Ve výsledku se tak zvýší podnikatelská aktivita v regionu 

a šance na vznik a rozvoj firem s nadregionálním až globálním významem. Aktivity v této klíčové oblasti změn se zaměřují 

na i) usnadnění rozvoje nových inovativních MSP zejména prostřednictvím finančních nástrojů; ii) zlepšení dostupnosti 

a kvality služeb pro inovace a podnikání a iii) kvalitnější zařízení inovační infrastruktury pro začínající inovativní MSP. 

V roce 2016 bylo zahájeno vyhlašování výzev v prioritní ose 1 OP PPR, včetně výzev na podporu podniků, které 

naplňují tuto klíčovou oblast změn.  

Klíčová oblast změn B obsahovala celkem 11 námětů na projekty, ze kterých byly 4 součástí některého z akčních plánů 

a další 3 opatření jsou řešena mimo akční plán RIS.  

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  B.1:  US N A D NĚNÍ  R OZ V OJE  N OV Ý C H I N OV A TIV NÍC H MSP  Z E JMÉ NA  P R OSTŘ ED NIC TV ÍM 

FINA NČ N ÍC H  NÁ STR OJŮ  

Žádné z opatření tohoto strategického cíle nebylo dosud realizováno. U projektu regionální finanční nástroje došlo 

k oddálení jeho přípravy, a proto se ho nepodařilo realizovat. Je součástí Akčního plánu 2017-2018. 

 

TABULKA / 09 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  B.1  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

regionální finanční nástroje ano OP Praha – pól růstu ČR ano 

Cílem projektu je spojení veřejných a soukromých finančních zdrojů za účelem podpory začínajícím inovativním firmám a 

pomoci jim překlenout kritické období dynamického růstu a potřeby externího financování, přičemž v této době pro banky 

zůstávají příliš rizikovým zákazníkem. Projekt představuje pražskou regionální variantu nástroje OP PIK. 

Na přípravě finančních nástrojů pracuje řídicí orgán OP Praha – pól růstu ČR. 

investiční fóra ne ne ne 

Aktivity naplňující toto opatření dosud podniknuty nebyly. 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  B.2:  ZL E P ŠENÍ  D OSTU P NOSTI  A  K V A L ITY  SL U Ž EB  P R O INOV A C E  A  P OD NIK Á NÍ  

Pro realizaci aktivit tohoto strategického cíle bylo klíčové využití finančních prostředků SF EU, v první řadě OP PPR 

a doplňkově OP VVV. Dále se ukázalo, že zařazení opatření do akčního plánu RIS významně napomáhá jejich realizaci. Čtyři 

z šesti navrhovaných aktivit tohoto strategického cíle byly realizovány, nebo byly podniknuty kroky vedoucí k jejich 

realizaci, tři z těchto realizovaných opatření jsou součástí Akčního plánu RIS. 

 



--- 
33   

TABULKA / 10 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  B.2  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

podpora vzniku a rozvoje propojené sítě 

subjektů podporující transfer technologií 

a znalostí 

ne ne ne 

Aktivity naplňující toto opatření dosud ze strany města podniknuty nebyly, probíhají však aktivity jiných organizací 

za obdobným účelem, např. od roku 2015 existuje spolek Transfera.cz, který sdružuje organizace aktivní v oblasti přenosu 

poznatků a technologií.  

S tímto opatřením také úzce souvisejí aktivity města ve strategickém cíli B.3 (viz dále). 

specifické vouchery na podporu využívání 

služeb pro podniky 
ano OP Praha – pól růstu ČR ano 

Z OP PPR budou podpořeny inovační firmy v projektu tzv. specializovaných voucherů. Jejich účelem bude podpora účasti na 

zahraničních veletrzích, spolupráce firem s kreativci, pobytů v zahraničních inkubátorech a podpora koučingu a mentoring. 

Výzva byla vyhlášena začátkem roku 2018, k rozdělení mezi podniky bude k dispozici 240 mil. Kč.  

vzdělávací program pro poskytovatele 

služeb pro inovace 
ano OP PPR / OP VVV ne 

OP VVV vyhlásil výzvu podporující vzdělávání pracovníků center pro transfer technologií (02_16_014 Budování expertních 

kapacit - transfer technologií). Součástí výzvy byl i rozvoj a zefektivňování fungování center transferu technologií. 

Dále výzva č. 26 z OP PPR umožnila rozvoj lidských zdrojů podpůrné infrastruktury typu VTP, podnikatelských inkubátorů 

apod. 

mentoring a koučing pro začínající firmy ano OP Praha – pól růstu ČR ano 

Podpora začínajících firem prostřednictvím mentoringu a koučingu bude možná v rámci projektu Specializované vouchery 

podpořeného z OP PPR. 

podpora internacionalizace úspěšných 

MSP 
ano OP Praha – pól růstu ČR ano 

Cílem projektu je zajistit znalostně intenzivním MSP účast na zahraničních stážích a prostřednictvím poradenských služeb od 

zahraničních mentorů, podpory komercializace produktu a transferu výsledků vývoje získat kromě zkušenosti s podnikáním 

na zahraničních trzích také například klíčového partnera či založit vlastní pobočku v cílové destinaci. Projekt je obdobou 

programu, který pro mimopražské regiony realizuje CzechInvest s podporou OP PIK. Aktivita reflektuje i Strategii ekonomické 

zahraniční politiky, tzv. ekonomickou diplomacii. MHMP bude v projektu Specializované vouchery realizovat vlastní 

obdobnou podporu tohoto typu prostřednictvím 11. výzvy OP PPR  

specializované služby na podporu 

inovačního podnikání a politiky 
ano OP Praha – pól růstu ČR ne 

Aktivity naplňující toto opatření dosud podniknuty nebyly. 
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STR A TEGIC K Ý  C ÍL  B.3:  KV A L ITNĚJŠÍ  Z A Ř ÍZ ENÍ  I NOV A Č N Í  IN FR A STR U K TU R Y  P R O Z A Č ÍNA JÍC Í  INOV A TIV NÍ  

MSP 

Opatření tohoto strategického cíle zahrnují zejména podnikatelské infrastruktury, a to vědeckotechnické parky 

a podnikatelské inkubátory, jejichž zvláštním případem je ESA BIC Prague – podnikatelské inkubační centrum Evropské 

kosmické agentury. 

Žádné z opatření nebylo součástí akčního plánu RIS HMP. Opatření, která se realizují, jsou v gesci PRI MHMP. Opatření 

s názvem inkubátor pro kreativní odvětví dosud realizováno není. V listopadu 2017 však bylo otevřeno Pražské kreativní 

centrum, které by mohlo jeho naplnění v budoucnu napomoci. 

 

TABULKA / 11 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  B.3  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

zvýšení efektivity fungování VTP včetně 

podnikatelských inkubátorů 
ano OP Praha ne 

Z OP PPR byly dosud vyhlášeny dvě výzvy na podporu zvyšování kvality a efektivity fungování VTP včetně inkubátorů. Výzvy 

zahrnovaly podporu modernizace, zavádění technologií do již existujících VTP a inkubátorů a podporu výstavby nových 

zařízení. Dosud bylo schváleno 6 projektů za 175 mil. Kč. 

podnikatelské inkubační centrum 

evropské kosmické agentury (ESA BIC 

Praha) 

ano ne ne 

Podnikatelský inkubátor ESA BIC Prague od zahájení činnosti v roce 2016 úspěšně rozvíjí svou činnost a v současnosti je 

v něm inkubováno šest startupů podnikajících v oblasti pozemského uplatnění vesmírných technologií. Město Praha jej 

podpořilo částkou 25 mil. Kč. 

(virtuální) inkubátor pro kreativní odvětví ne ne ne 

Aktivity naplňující toto opatření dosud podniknuty nebyly. Soukromý sektor však projekty tohoto typu připravuje, existuje i 

možnost jejich podpory z OP PPR. 
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TABULKA / 12 

IND IK Á TOR Y  KL ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  B 

indikátory 
zjištěná 
hodnota 

komentář 

objem nedotační podpory (Kč) 0 

Podpora prostřednictvím finančních nástrojů 

z OP PPR / zdrojů města se zatím neuskutečnila.  

Fungují však jiné nástroje financované státem/EU, 

jako program Záruka nebo nástroje z programu 

COSME. 

počet nově vzniklých firem v důsledku intervence 10 

V projektu ESA BIC Prague získalo dosud podporu 10 

firem. 

Z OP PPR probíhá podpora podnikatelských 

inkubátorů, která má přispět ke vzniku nových firem. 

Dosud bylo schváleno 6 projektů za 175 mil. Kč. 

Projekty jsou na počátku realizace a příspěvek 

k indikátoru vykáží později. 

počet úspěšných transferů technologií v důsledku 

intervence 
--- 

Podpora transferu technologií probíhá formou výzev 

typu „proof-of-concept“ z OP PPR. Dosud bylo 

schváleno 30 projektů za 560 mil. Kč. Jde však 

o víceleté projekty, z nichž budou první výsledky 

koncem roku 2018. Zhodnocení aktivit v oblasti 

transferu u podpořených projektů typu 

VTP/inkubátorů zatím není možné, protože projekty 

jsou v rané fázi. 

snížení podílu odmítnutých uchazečů o umístění 

do inkubátoru splňujících kritéria 
--- 

K tomuto indikátoru neexistuje počáteční hodnota, 

proto není možné nyní posuzovat jeho naplnění. 

podíl spokojených klientů služeb pro inovace 

a  podnikání (např. ve VTP, inkubátorech) 
--- nezjištěno 

počet podniků podpořených regionálním nástrojem, 

které do 3 let zvýšily export nebo začaly exportovat 
65 

V případě programů OPPK a OPPA jde o 29 z 

celkového počtu 133 podpořených firem (22 %). 

V případě inovačních voucherů šlo o 36 ze 101 firem . 

Zdroj: IPR Praha z dat MHMP, ESA BIC Prague, ČSÚ 

 

ZHOD N OC ENÍ  K L ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  B 

Ve sledovaném období se podařilo připravit, případně i zahájit projekty podporující využívání specializovaných 

služeb pro podniky, zejména začínající. I v tomto případě je zásadní využití OP PPR, kde celkový objem dosud schválených 

7 projektů v příslušných výzvách dosáhl 475 mil. Kč. Vedle výzev z OP PPR podpořilo město také vznik prestižního 

inkubátoru ESA BIC Prague, který je již v plném provozu. Realizované aktivity tak nepochybně míří k cíli této oblasti změn, 

přičemž se řeší velká část navrhovaných opatření a projektů.  

Nepodařilo se však dosud připravit nedotační finanční nástroje na podporu firem z OP PPR, které by portfolio nástrojů 

dále rozšířily. Vznikly však obdobné nástroje z národních nebo evropských zdrojů (program ZÁRUKA, nebo programy EU 

zprostředkovávané bankami). 
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Doporučuje se této oblasti změn dále věnovat pozornost, protože zvýšená míra vzniku a přežití nových firem může mít 

významný ekonomický dopad. 

5.6 KLÍČOVÁ OBLAST ZMĚN C: INTENZIVNĚJŠÍ PRÁCE S MÍSTNÍMI LIDSKÝMI 
ZDROJI PRO POTŘEBY ZNALOSTNÍ EKONOMIKY 

Cíle klíčové oblasti změn jsou v převážné míře naplňovány prostřednictvím Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hlavního města Prahy a z něj vycházejících projektů. Na základě politického rozhodnutí nebyly 

projekty klíčové oblasti změn C zařazeny do některého z akčních plánů. Jako vstupy do evaluace byly použity podklady 

Odboru školství a mládeže MHMP (SML MHMP). V průběhu sledovaného období dále vznikl Krajský akční plán vzdělávání 

v hlavním městě Praze, který se zabývá i tématy zařazenými do RIS HMP, a proto se stal nástrojem realizace této klíčové 

oblasti změn, resp. jejího strategického cíle C.1. Tento dokument vznikl s podporou z Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, Rada hl. m. Prahy jej schválila usnesením č. 2745 dne 8. 11. 2016 a je realizován prostřednictvím projektu 

Implementace krajského akčního plánu vzdělávání financovaného z OP VVV. 

Ve sledovaném období docházelo k naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávání, a to mimo jiné prostřednictvím 

celoměstských programů (např. Program na podporu vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů). Ve sledovaném období 

se dále na území Prahy realizoval program Podpora odborného vzdělávání na území hl. m. Prahy, který navazuje na 

kampaň Řemeslo žije!, která má za cíl popularizaci řemesel u absolventů základních škol. K podpoře nadaných žáků a 

studentů přispívaly i projekty realizované z národní úrovně, např. portál Talentovani.cz, nebo program Talnet pod vedením 

Národního institutu pro další vzdělávání. Výsledky lze však očekávat až v delším časovém horizontu.  

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  C.1:   U S NA D NIT  R OZ V O J  NA D A NÝ C H Ž Á K Ů  ( J IŽ  NA  NIŽ Š ÍC H  STU P NÍC H  V Z D ĚL Á V Á NÍ)  

Projekty tohoto strategického cíle spadají do činnosti SML MHMP (viz komentář u jednotlivých projektů) a nebyly 

součástí akčního plánu. Přestože je konečný efekt realizovaných opatření obtížně měřitelný, je podpora těchto oblastí 

i do budoucna žádoucí. 

 

TABULKA / 13 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  C.1  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

soutěže a stipendia pro nadané žáky ano ne ne 

Probíhá ve formě programu "Program na podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů", který zahrnuje i soutěže. Nadaní studenti 

jsou dále podporování z Nadačního fondu Cesta ke vzdělání a dále probíhá spolupráce s Akademií věd ČR a odborníky 

z vysokých škol při vedení prací nadaných žáků v rámci Středoškolské odborné činnosti. 

podpora spolupráce ZŠ a SŠ s výzkumnými 

organizacemi, VŠ a podniky 
Ano ne ne 

Probíhá ve formě programu "Program na podporu rozvoje vzdělanosti, spolupráce s vysokými školami, vědeckými 

a výzkumnými institucemi a nestátními neziskovými organizacemi a na podporu vzdělávání managementu a pedagogických 

pracovníků škol a školských zařízení na území hlavního města Prahy". 

V Praze se také od roku 2008 realizuje projekt Řemeslo žije! zaměřený na popularizaci řemeslných oborů mezi absolventy 

základních škol. 
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podpora zapojování expertů z praxe 

do výuky na SŠ 
Ne ne ne 

Toto opatření bylo v návaznosti na dokument Podpora odborného vzdělávání na území hlavního města Prahy v letech 2014 – 

2017 a navazujícího stejnojmenného dokumentu pro roky 2017 – 2020. 

podpora stávajících a iniciace nových typů 

školních, mimoškolních aktivit 
ano ne ne 

Probíhá ve formě "Celoměstských programů podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy" 

vzdělávání pedagogů na téma práce 

s různorodými talenty žáků 
ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  C.2:  US NA D NIT  NA D A NÝ M  D OK TOR A ND Ů M  A  ML A D Ý M  V ĚD C Ů M  Z ÍSK Á NÍ  Z K U ŠE NOSTÍ  

V  P OČ Á TC ÍC H K A R IÉR Y  

Hlavní město Praha se tomuto cíli ve sledovaném období nevěnovalo, nicméně v oblasti mobility již existují podpůrné 

nástroje na národní i mezinárodní úrovni a také na úrovni některých typů organizací jako jsou zejména vysoké školy. 
 

TABULKA / 14 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  C.2  NA V R HOV A N É V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

doplňková stipendia pro talentované 

doktorandy 
ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo hl. m. Prahou realizováno. Aktivity na podporu doktorandů a postdoktorandů realizují 

samostatně vysoké školy, některé právě podobou doplňkových stipendií. 

návratové granty pro mladé vědce ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno.  

sektorová mobilita doktorandů a mladých 

vědců do 35 let 
ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. Údaje o tzv. absolventských mobilitách uvedly ve svých výročních zprávách o 

činnosti za rok 2016 pouze Česká zemědělská univerzita v Praze a České vysoké učení technické v Praze, avšak jde o souhrnné 

údaje bez rozlišení stupně studia.  

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  C.3:  ZV Ý ŠIT  P OD NIK A TEL STV Í  A B SOL V ENTŮ  TER C IÁ R NÍ HO  V Z D ĚL Á V Á NÍ  

RIS HMP si klade za cíl podporovat absolventy terciárního vzdělávání v zahájení vlastního podnikání. Realizace těchto 

opatření není dostačující, což je z velké části v důsledku neurčení věcného gestora, který by dbal na naplňování 

jednotlivých projektů, které jsou navíc obecné povahy a mají dlouhodobý charakter. Naplňování opatření tohoto 

strategického cíle není systematicky prováděno ani sledováno. Aktivní jsou v této oblasti v posledních letech média 

i soukromé firmy a neziskové společnosti. Příklady úspěšných českých podnikatelů jsou v současnosti snadno dostupné, 

a to ve volně přístupných médiích. Zároveň existuje řada soutěží pro začínající i etablované podnikatele, které přispívají ke 
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zvyšování povědomí o aspektech podnikatelské kariéry. K podpoře zahájení podnikání přispívají nyní aktivně projekty 

Klíčové oblasti změny B, které mají na širší cílovou skupinu zahrnující i absolventy terciárního vzdělávání. 
 

TABULKA / 15 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  C.3  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

propagace výsledků inovačních podniků 

s důrazem na domény inteligentní 

specializace  

ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. 

budování regionální identity v oblasti 

podnikání, kultury a veřejné společnosti 

s důrazem na domény inteligentní 

specializace 

ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. 

 

TABULKA / 16 

IND IK Á TOR Y  KL ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  C 

indikátory 
zjištěná 

hodnota 
komentář 

počet pražských účastníků republikových a 

mezinárodních soutěží pro žáky ZŠ/SŠ 
--- nezjištěno, vzhledem k různorodosti pořadatelů 

počet žáků zapojených do programů na rozvoj 

talentovaných žáků 
--- nezjištěno, vzhledem k různorodosti pořadatelů 

počet projektů spolupráce podniků s výzkumnými 

organizacemi, včetně vysokých škol, formou stáží pro 

doktorandy a mladé vědce do 35 let 

--- 
nezjištěno, neexistuje mechanismus sledující 

požadovaným způsobem cílovou skupinu 

podíl absolventů zapojených do intervencí, kteří zahájili 

podnikání do věku 26 let 
--- 

nezjištěno, neexistuje mechanismus sledující 

požadovaným způsobem cílovou skupinu 

 

ZHOD N OC ENÍ  K L ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  C 

Realizace klíčové oblasti změn C nebyla řešena s využitím akčních plánů RIS HMP. Efekt realizovaných opatření je 

u této klíčové oblasti změn obtížně kvantifikovatelný, neboť se práce s lidskými zdroji na různých stupních vzdělávání 

projeví až se značným časovým zpožděním. Aktivity na tomto poli jsou však i do budoucna velmi žádoucí. 

Opatření se často realizovala bez ohledu na inovační strategii, a to v rámci agendy školství a volného času nebo jako 

aktivity vysokých škol nebo státních i nestátních organizací, někdy s pomocí strukturálních fondů. Klíčová oblast změny C 

je tak primárně řešena prostřednictvím jiného programovacího dokumentu (Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze) 

a dále aktivitami soukromého (podnikatelského i neziskového) sektoru. 
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5.7 KLÍČOVÁ OBLAST ZMĚN D: ZVÝŠIT INTENZITU INTERNACIONALIZACE 
V OBLASTI VÝZKUMU A INOVACÍ 

I přes dominantní pozici Prahy ve výzkumném ekosystému Česka neodpovídá její mezinárodní pozice a míra 

internacionalizace inovačních aktivit přítomnému potenciálu. Cílem klíčové oblasti změn bylo zvýšení četnosti 

přeshraniční mobility, která bude spolu s propagací výzkumných a vývojových kapacit do zahraničí zdrojem rostoucího 

povědomí o českém VaV a podpoří větší otevřenost inovačního systému k mezinárodní spolupráci. Prezentace Prahy 

v zahraničí u cílové skupiny výzkumníků, podnikatelů a investorů jako atraktivní destinace pro hledání partnerů, umístění 

podnikatelských aktivit a uplatnění kvalifikovaných pracovníků, kteří by využívali místní VaV kapacity, bude ze strany 

Prahy doplněna nabídkou služeb, které usnadní příchod a pobyt těchto zahraničních subjektů. 

Aktivity a opatření této klíčové oblasti změn se měly soustředit na i) prezentaci potenciálu Prahy v oblasti výzkumu, 

vývoje a inovací v zahraničí; ii) usnadnění příchodu a působení kvalifikovaných pracovníků a zaměstnavatelů ze zahraničí 

v Praze a iii) zvýšení četnosti přeshraniční mobility kvalifikované pracovní síly k posílení výzkumných týmů. 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  D.1:  P R EZ ENTOV A T  P OTE NC IÁ L  P R A HY  V  OB L A STI  V Ý Z K U MU ,  V Ý V OJE  A  INOV A C Í  

V  Z A HR A NIČ Í  

Stěžejní realizovanou aktivitou je projekt Propagace Prahy jako centra výzkumu, vývoje a inovací.  Ten se 

v současnosti stal součástí širší agendy ekonomické diplomacie MHMP, k níž Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí Strategii 

ekonomické zahraniční politiky (viz usnesení č. 3193 ze dne 19. 12. 2017). Rada také uložila zpracování Akčního plánu 

projektů ekonomické diplomacie na období 2018 - 2019. V důsledku této změny došlo k oddálení realizace zmíněného 

projektu. 
 

TABULKA / 17 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  D.1  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

propagace inovačních aktivit v Praze 

prostřednictvím pražského domu v Bruselu 
ne ne ne 

Využití pražského domu v Bruselu je řešeno v Akčním plánu projektů ekonomické diplomacie na období 2018-2019. 

marketing zaměřený na stávající i nové 

zahraniční investory 
ano ne ano 

Marketingový plán propagace Prahy jako centra výzkumu, vývoje a inovací byl zpracován v roce 2016. Realizace navazující 

komunikační kampaně bude předmětem Akčního plánu projektů ekonomické diplomacie na období 2018-2019. 

prezentace mezinárodně významných 

výsledků výzkumu a vývoje 
ano ne ano 

Realizace opatření se bude řešit při přípravě Akčního plánu projektů ekonomické diplomacie na období 2018-2019. 
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STR A TEGIC K Ý  C ÍL  D.2:  US NA D NIT  P Ř ÍC HOD  A  P Ů SOB ENÍ  K V A L IFIK O V A NÝ C H P R A C OV NÍK Ů  

A  Z A MĚST NA V A TEL Ů  Z E  Z A H R A NIČ Í  V  PR A Z E  

Opatření tohoto strategického cíle dosud nebyla realizována. Nově bude jeho realizace předmětem Strategie 

ekonomické zahraniční politiky a Realizačního programu 2018 ke Strategickému plánu hl. m. Prahy. 

 

TABULKA / 18 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  D.2  NA V R HOV A N É V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

vznik a propagace systému 

specializovaných služeb pro příchozí 

kvalifikované zahraniční pracovníky 

ano ne ano 

Realizace opatření se bude řešit při přípravě Akčního plánu projektů ekonomické diplomacie na období 2018-2019. 

rozvoj stávajících služeb pro kvalifikované 

cizince pracující v Praze 
ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno, magistrát však připravil projekt „Služby MHMP v anglickém jazyce“, který je součástí 

Realizačního programu 2018 ke Strategickému plánu hl. m. Prahy a který je v souladu s tímto cílem. 

 

STR A TEGIC K Ý  C ÍL  D.3:  Z V Ý ŠIT  Č ETNOST  P Ř ES HR A N IČ NÍ  M OB IL ITY  K V A L IFIK OV A NÉ P R A C OV NÍ  SÍL Y  

K  P OSÍL EN Í  V Ý Z K U MNÝ C H  T Ý MŮ  

Opatření tohoto strategického cíle nebyla ze strany MHMP realizována, ani systematicky sledována. Neznamená to 

však, že by aktivity tohoto typu na území Prahy neprobíhaly, Z dostupných informací lze usuzovat, že vysoké školy 

a výzkumné organizace v zájmu zvyšování kvalifikace svých pracovníků a svých odborných pracovišť tyto aktivity 

provádějí. 

Jelikož nejsou opatření tohoto strategického cíle soustavně sledována, nelze zhodnotit, zda došlo k nárůstu 

přeshraniční mobility kvalifikované pracovní síly. Jistou indikací však může být statistika MŠMT o zájmu zahraničních 

studentů o studium v ČR, např. v roce 2016 absolvovalo na pražských vysokých školách 3 200 cizinců řádné studium 

a dalších 4 400 jich absolvovalo krátkodobé stáže. Mezi lety 2014 a 2016 se také zvýšil počet cizinců v Praze o 18 tisíc osob 

(na 184 tisíc) a dosáhl podílu 14,4 % na počtu obyvatel Prahy. 

 

TABULKA / 19 

PR OJEK TY  STR A TEGIC K É HO  C ÍL E  D.3  NA V R HOV A NÉ  V  RIS  HMP 

navrhované opatření/projekt v přípravě / realizaci využití ESIF 
součást 
akčního  
plánu 

program mobility pro podporu příchodu 

vědců ze zahraničních firem a 

výzkumných organizací, včetně vysokých 

škol 

ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. 
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selektivní podpora studijních a 

pracovních cest do zahraničí 
ne ne ne 

Toto opatření dosud nebylo realizováno. 

 

TABULKA / 20 

IND IK Á TOR Y  KL ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  D 

indikátory  
zjištěná 

hodnota 
komentář 

četnost zpráv o pražském inovačním systému v 

zahraničních médiích 
--- 

Indikátor má sledovat změnu způsobenou 

marketingovou kampaní, resp. propagací Prahy jako 

centra výzkumu a inovací. Kampaň je v přípravě. 

počet projektů mezinárodních výzkumných a 

inovačních partnerství 
851 

Jde o mezinárodní projekty 7. rámcového programu 

EU pro výzkum a vývoj a programu Horizont 2020 

v období 2014-2016 s pražskými účastníky. 

spokojenost se službami pro zahraniční pracovníky a 

zaměstnavatele 
--- 

Služba toho typu je v přípravě, poté bude možné 

vyhodnotit spokojenost klientů. 

Zdroj: IPR Praha z dat Technologického centra AV 

 

ZHOD N OC ENÍ  K L ÍČ OV É  OB L A STI  Z M ĚN  D 

V roce 2016 započaly v souladu s akčním plánem přípravy kampaně na propagaci Prahy jako centra výzkumu, vývoje 

a inovací. Pro úspěch je však nutné spustit kampaň až ve chvíli, kdy bude Praha dostatečně připravená reagovat na zájem, 

který kampaň vyvolá.  Pro tyto aktivity jsou významné také projekty Pražský inovační portál a Kontaktní centrum podpory 

podnikání a inovací spadající do klíčové oblasti změn A. 

V klíčové oblasti změny D tak Praha zahájila potřebné kroky k naplnění jejích cílů. Novým impulzem pro tuto agendu 

je vznik specificky zaměřené Strategie ekonomických zahraničních vztahů, která řešenou agendu do značné míry přebírá, 

rozšiřuje a rozpracovává.  

Vedle výše uvedeného přispěly k naplnění cíle podle jednoho ze zjištěných indikátorů aktivity výzkumných a dalších 

organizací, které využily programů Evropské unie pro výzkum a vývoj (7. rámcový program a Horizont 2020). Počet 

projektů svědčí o tom, že pražské subjekty jsou natolik kompetentní, aby se mohly účastnit mezinárodních projektů 

v mezinárodních konsorciích. 

5.8 DALŠÍ AKTIVITY MĚSTA A JINÝCH AKTÉRŮ 

DA L ŠÍ  A K TIV ITY  MĚSTA  

V hlavním městě Praze kromě opatření definovaných v RIS HMP probíhají i další aktivity, které spoluvytváří příznivý 

inovační ekosystém. Následující tabulka obsahuje příklady takových aktivit, které byly iniciovány a jsou realizovány HMP, 

z nichž některé jsou spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů.  
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TABULKA / 21 

DA L ŠÍ  A K TIV ITY  MĚSTA  SOU V ISEJ ÍC Í  S  C ÍL I  RIS  HMP 

inovační partnerství 

V návaznosti na projekt prvního akčního plánu připravily odbory magistrátu, 

příspěvkové organizace města a městských částí v návaznosti na výzvy z OP 

PPR projekty inovačního partnerství. Dosud byla v první z nich schválena 

podpora pro 8 projektů s celkovými náklady 249 mil. Kč. Jde tak o projekty, 

které jsou příklady inovační poptávky samosprávy. 

podpora zvyšování kvality a efektivity 

fungování VTP a inkubátorů 

Praha pronajímá prostory ve svém vlastnictví inkubátorům Prague StartUp 

Centre, InQbay ČVUT, ESA BIC Prague. 

projekty Krajského akčního plánu vzdělávání 

v HMP 

Polytechnická hnízda pro Prahu - realizace dílen na SŠ pro polytechnické 

vzdělávání žáků 

Centra interaktivní výuky - vybavení škol IT zařízením (pražské SŠ nemohou 

pro tyto účely čerpat prostředky ze SF EU) 

Podpora přírodovědných a technických oborů na školách v Praze 

 

 

PR OJEK TY  J I NÝ C H  SU B JEK TŮ   

Podobně v Praze probíhá široká škála aktivit jiných subjektů, od podpory začínajících firem po pořádání akcí 

zaměřených na inovace v nejširším slova smyslu. Následující tabulka představuje příklady takových aktivit, které jsou také 

v souladu s cíli RIS HMP. 
 

TABULKA / 22 

PR OJEK TY  J I NÝ C H  SU B JEK TŮ  SOU V ISEJ ÍC Í  S  C ÍL I  RIS  HMP 

název akce řešitel 

vztah ke 

strategickému 

cíli 

Festival inovací Česká inovace, o.p.s. A.1 

Týden inovací Asociace inovačního podnikání ČR A.1 

Inovace roku Asociace inovačního podnikání ČR A.1 

Příklady projektů: Inovační partnerství 

Inovační partnerství jako režim veřejných zakázek představuje novou zákonem danou možnost realizace inovační 

poptávky veřejného sektoru. Předmětem řešení je spolupráce veřejné správy se soukromým sektorem, kdy veřejná 

správa poptává řešení svého problému a na konci si jej pořizuje.  

Mezi projekty podpořené z OP PPR v roce 2017 patří například vývoj software, který umožní vytvořit virtuální edukační 

systém. Ten učitelům umožní zařadit do výuky specifické technologické metody (např. simulace či modelování) 

a nadaným dětem a dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami dát v rámci inkluze příležitost k osobnímu rozvoji. 

Dalšími projekty je interaktivní sledování obsazenosti parkovacích míst pomocí senzorů, kdy výsledkem projektu je 

zobrazování aktuálních dopravnách informací o volných parkovacích místech a navigace na parkovací místa v ulicích 

Prahy 3 nebo vyvinutí univerzálního matematického modelu pro metodiku efektivního testování archivovaných dat 

vhodný pro archivní instituci za účelem minimalizace datových ztrát archivovaných dokumentů. 
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název akce řešitel 

vztah ke 

strategickému 

cíli 

rozvoj pracovišť transferu technologií z prostředků OP VVV a OP 

PPR 
vysoké školy 

A.1, B.2 

nové vybavení laboratoří pro studenty pražských vysokých škol 

financovaných z OP VVV 
vysoké školy 

A.3 

finanční prostředky z programu COSME banky B.1 

nástroj Záruka a Start ČMZRB ČMZRB B.1 

Enterprise Europe Network - podpora malým a středním 

podnikům pro vstup na zahraniční trhy, vyhledání technologií 

pro jejich další rozvoj či obchodních partnerů a finančních 

investorů 

Technologické centrum AV ČR 

B.1 

Program Expanze – bezúročná půjčka malým a středním 

podnikům 

Českomoravská záruční a rozvojová banka a 

Société Générale Equipment Finance 

B.1 

Mikro splátkový úvěr pro start-upy UniCredit Bank B.1 

Garance za úvěry inovativních projektů MSP Česká spořitelna, EIB B.1 

Progam Innostart – záruka k úvěru pro začínající malé a střední 

podnikatele 
Česká spořitelna, ČMZRB 

B.1 

Smart Business festival CzechInno, z.s.p.o. B.2 

Týden podnikání 
European Leadership & Academic Institute 

(ELAI) 

B.2 

PragueStartUp Centre CzechICTAlliance B.3 

PointOne Česká zemědělská univerzita v Praze B.3 

xPort Vysoká škola ekonomická v Praze B.3 

StartUpYard soukromý inkubátor B.3 

Node5 soukromý inkubátor B.3 

Techsquare soukromý inkubátor B.3 

ImapctHub soukromý inkubátor B.3 

Nápad roku Vodafone B.3 

Talnet roku Národní institut pro další vzdělávání C.1 

talentovani.cz Národní institut pro další vzdělávání C.1 

podpora talentovaných domácích i zahraničních doktorandů a 

postdoktorandů formou interních stipendijních nebo 

grantových programů 

vysoké školy 

C.2 

program CZELO TC AV podporující zapojování České republiky 

do mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích 
Technologické centrum AV ČR 

C.2 

Projekt Nastartujte se! – podpora začínajícím podnikatelům 
Asociace malých a středních podniků 

a živnostníků ČR, Komerční banka 

C.3 
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5.9 HODNOCENÍ INDIKÁTOROVÉ SOUSTAVY 

RIS HMP obsahovala ambiciózní indikátorovou soustavu, která měla za cíl v dostatečné míře podchytit naplňování 

jednotlivých cílů. U řady indikátorů však nebylo v okamžiku jejich výběru zajištěno jejich sledování. Nyní, ve fázi 

hodnocení, se potvrdilo, že náročnost úsilí zjištění některých z nich není úměrná účelu zjišťování a bylo by nutné dělat 

zvláštní šetření, která by pravděpodobně navíc nepřinesla požadované výsledky. Dalším problémem je nestanovení 

výchozích a cílových hodnot s tím, že zejména výchozí hodnoty v některých případech již není možné zjistit. Výsledky 

zjišťování indikátorů jsou uvedeny v kapitole 5.7 u jednotlivých klíčových oblastí změny. Cílem této kapitoly je prezentovat 

indikátorové soustavy vybraných operačních programů. 

Vzhledem k vazbě RIS HMP a OP PPR je indikátorová soustava operačního programu relevantní. Skládá se 

z indikátorů operačního programu, tj. v něm uvedených, a monitorovacích indikátorů, které jsou dodatečně přidány pro 

jednotlivé výzvy podle monitorovacích potřeb řídicího orgánu. 

Většina dále uvedených indikátorů, u kterých byly zjištěny hodnoty, ukazuje na pozitivní vývoj zamýšleným 

směrem. V tuto chvíli jde zatím o cílové hodnoty schválených projektů, nicméně i v případě, že nebudou dosaženy v plné 

výši, naplnění cílových hodnot se jeví jako reálné. 

 

TABULKA / 23 

IND IK Á TOR Y  V Ý STU P U  PR IO R ITNÍ  OSY  1  OP  PPR 

indikátory  
cílová 

hodnota 
komentář 

Počet podniků pobírajících podporu 300 
souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 483 

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými 

institucemi 
200 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 252 

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely 

uvádění nových výrobků na trh 
50 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 80 

Počet podniků, které dostávají podporu pro účely 

zavádění výrobků nových pro podnik 
250 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 130 

Počet nově vzniklých a modernizovaných inovačních 

infrastruktur 
4 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 6 

Počet řešení vzniklých v rámci inovační poptávky 

veřejného sektoru 
6 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 8 

Počet ověřených aktivit/konceptů Proof of concept 12 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci roku 

2017: 128 

 

doplňkový monitorovací indikátor: 

Počet produktů uplatněných na trhu a využívaných 

uživateli veřejných služeb zajišťovaných nebo 

poskytovaných samosprávou hl. m. Prahy: 63 
Zdroj: IPR Praha z dat MHMP 
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TABULKA / 24 

IND IK Á TOR Y  V Ý SL ED K U  PR IOR ITNÍ  OSY  1  OP  PPR 

indikátory  

výchozí 

hodnota 

2013 

cílová 

hodnota 

2023 

komentář (nejmladší dostupné údaje) 

Výdaje podnikatelského sektoru na provádění VaV ve 

vládním a vysokoškolském sektoru v hl. m. Praze jako % 

celkových výdajů na provádění VaV v těchto sektorech 

12,4 
17,2 – 

18,0 
Hodnota k roku 2016 činí 12,8 %. 

Podíl výdajů na VaV v podnikatelském sektoru 

financovaných z veřejných zdrojů (domácích i 

zahraničních) v % v hl. m. Praze 

20,211 
20,5 – 

21,5 

Hodnota k roku 2016 činí 7,8 % (od r. 

2013 podíl klesá). 

Podnikové výdaje na VaV v podnikatelském sektoru jako 

% HDP – regiony ČR (hl. m. Praha) 
0,75 0,80 Hodnota k roku 2016 činí 0,88 %. 

Zdroj: IPR Praha z dat ČSÚ 

 

Pro lepší obrázek o regionu doplňujeme ještě stav plnění indikátorů prioritní os 1 a 2 OP VVV (cílové hodnoty jsou 

vztaženy pouze k Praze jako více rozvinutému regionu). Z nich je zřejmé zaměření programu na rozvoj výzkumných 

kapacit a výzkumné činnosti a na rozvoj vysokých škol. Tyto aktivity mají nejblíže ke strategickým cílům C.2, D.2 a D.3 

RIS HMP. I v případě OP VVV lze na základě dosud schválených projektů očekávat vysokou míru naplnění, nebo dokonce 

překonání cílových hodnot indikátorů. 

 

TABULKA / 25 

IND IK Á TOR Y  V Ý STU P U  PR IO R ITNÍC H  OS  1  A  2  OP  VVV  

indikátory  
cílová 

hodnota 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci 

roku 2017: 

Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných 

subjektech (FTE) 
25 98 

Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 

modernizovaných výzkumných infrastrukturách (FTE) 
190 488,74 

Počet nově vybudovaných, rozšířených či 

modernizovaných výzkumných infrastruktur a center 

excelence (infrastruktury) 

4 16 

Počet nově vybudovaných, rozšířených či 

modernizovaných infrastruktur pro výzkumně zaměřené 

studijní programy (infrastruktury) 

11 32,76 

Počet podniků spolupracujících s výzkumnými 

institucemi (podniky) 
20 0 

Počet rozšířených či modernizovaných výzkumných 

pracovišť (pracoviště) 
7 0 

                                                 
11  Vzhledem k revizi metodiky pro data vstupující do výpočtu je nyní výchozí hodnota 16,6 %. 

Cílová hodnota však zatím nebyla revidována. 
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indikátory  
cílová 

hodnota 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci 

roku 2017: 

Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, 

rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro 

výzkumně zaměřené studijní programy (studenti) 

4 200 475 

Celkový počet účastníků 

z toho: 
4 647 930 

- počet podpořených výzkumných a akademických 

pracovníků (pracovníci) 
777 127 

- počet podpořených administrativních a technických 

pracovníků ve VaV 
666 107 

- počet podpořených osob zapojených do řízení a 

implementace politiky VaVaI 
14 0 

- počet studentů výzkumně zaměřených studijních 

programů a Ph.D. studentů, kteří se zúčastnili stáže 
1 480 19 

Počet podpořených produktů 

z toho: 
496 330 

- počet nově vytvořených akreditovaných studijních 

programů v českém jazyce 
75 44 

- počet nově vytvořených studijních programů 

vyučovaných ve spolupráci s jinou VŠ 
15 4 

- počet nových studijních oborů zaměřených na praxi 75 10 

- počet studijních programů s alespoň jedním předmětem 

nově vyučovaným v cizím jazyce 
75 45 

- počet produktů poradenské a asistenční podpory 52 143 

- počet podpořených produktů CŽV 74 0 

- počet vytvořených produktů pro zkvalitnění 

strategického řízení a systému hodnocení vysokých škol 
18 44 

- počet nových či modernizovaných výzkumně 

zaměřených studijních programů akreditovaných i pro 

výuku v cizím jazyce 

11 12 

- počet nových produktů modernizujících systémy 

strategického řízení ve výzkumných organizacích 
12 7 

- počet nových projektových záměrů připravených za 

podpory SmartAkcelerátoru 
5 0 

- počet nových nástrojů podpory VaVaI na regionální 

úrovni 
1 0 

Počet nových bakalářských studijních oborů zaměřených 

na praxi 
60 5 

Pořízené informační zdroje 68 1,7 

Počet pořízených informačních systémů 6 6,12 
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indikátory  
cílová 

hodnota 

souhrnný závazek projektů schválených ke konci 

roku 2017: 

Počet studentů, kteří využívají nově vybudovanou, 

rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu, mimo 

infrastrukturu pro výuku spojenou s výzkumem 

48 000 9 771 

Zdroj: MŠMT 

 

TABULKA / 26 

IND IK Á TOR Y  V Ý SL ED K U  PR IOR ITNÍC H  OS  1  A  2  OP  VVV 

indikátory  

výchozí 

hodnota 

2013 

cílová 

hodnota 

2023 

komentář (nejmladší dostupné údaje) 

Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se 

zahraničním spoluautorstvím (publikace) 
3 317 3 600 Hodnota k roku 2015: 3 901 

Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) 

(publikace) 
7 064 7 500 Hodnota k roku 2015: 8 090 

Míra úspěšnosti účastníků z ČR v mezinárodních 

výzkumných programech (%) 
20,6 22 Hodnota k roku 2015: 13,7 % 

Mezinárodní patentové přihlášky (PCT) (přihlášky) 175 200 Hodnota k roku 2015: 220 

Podíl studentů doktorského studia využívajících 

infrastrukturu (%) 
32 36 Hodnota k roku 2015: 32 % 

Podíl projektů koordinovaných institucemi z ČR na 

kolaborativních mezinárodních projektech s českou 

účastí (%) 

0,9 3,0 Hodnota k roku 2015: 0 % 

Podíl výzkumných pracovníků s cizím státním 

občanstvím (%) 
6,99 7,60 Hodnota k roku 2015: 8,67 % 

Podíl studijních programů vyučovaných v cizím jazyce 

(%) 
23 30 39 % 

Počet absolventů prvních ročníků nových studijních 

oborů zaměřených na praxi (studenti) 
376 1 800 347 

Počet absolventů prvních ročníků nových bakalářských 

studijních oborů zaměřených na praxi (studenti) 
271 1 440 221 

Počet studentů se SP využívajících produkty poradenské a 

asistenční podpory (studenti) 
1 480 640 219 

Počet nově vytvořených kurzů CŽV (kurzy) 424 37 0 

Počet VŠ se zavedenými transparentními systémy 

hodnocení kvality (organizace) 
9 7 3 

Počet organizací, jejichž pracovníci zvýšili svou kvalifikaci 

ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících (organizace) 
25 18 7 

Počet absolventů prvních ročníků v nových či 

modernizovaných výzkumně zaměřených studijních 
3 512 2 205 161 
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indikátory  

výchozí 

hodnota 

2013 

cílová 

hodnota 

2023 

komentář (nejmladší dostupné údaje) 

programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce 

(studenti) 

Počet výzkumných organizací s nově příchozími 

výzkumnými pracovníky ze zahraničí nebo ze 

soukromého sektoru (organizace) 

16 9 1 

Počet výzkumných organizací s modernizovaným 

systémem strategického řízení (organizace) 
7 7 0 

Počet podpořených spoluprací (spolupráce) 40 56 70 

Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou 

intervencí (organizace) 
9 7 0 

Podíl studentů bakalářského a magisterského studia, kteří 

využívají infrastrukturu mimo infrastrukturu pro výuku 

spojenou s výzkumem (%) 

43,8 53 Hodnota k roku 2015: 43,8 % 

Podíl studentů se SP k počtu studentů (%) 0,27 0,33 Hodnota k roku 2015: 0,65 % 

Zdroj: MŠMT 

5.10  PROVÁZANOST RIS HMP A OP PPR 

Při přípravě operačních programů se pracovalo s nástrojem pro intervenční logiku zvaným teorie změny, který popisoval 

příčinné souvislosti mezi situací v regionu a podpůrnými nástroji, s nimiž plánuje operační program pracovat. V prioritní 

ose 1 OP PPR byla teorie změny zpracována podle následujícího schématu. 

Ze  schématu je zřejmá úzká provázanost RIS HMP a Prioritní osy 1 OP PPR s tím, že OP PPR je zaměřený na 

naplnění velké části cílů RIS HMP v jejích klíčových oblastech změny A a B.  

Ke konci roku 2017 lze konstatovat, že k odstranění obou uvedených příčin problémů byly připraveny a spuštěny 

nové nástroje, případně jejich spuštění bude zahájeno v roce 2018. Celková částka určená na prioritní osu 1 je 3,1 mld. 

Kč. Výsledky nástrojů však bude možné posoudit až s delším časovým odstupem. 

V této souvislosti je třeba uvést, že výsledné zaměření prioritní osy 1 OP PPR je výsledkem několikaletých příprav 

zahrnujících vyjednávání o objemu pomoci pro Prahu jako jediný více rozvinutý region v ČR a o stanovení hranic 

věcného zaměření podpory mezi operačními programy, které využívaly stejné tematické cíle. To se týkalo mimo jiné 

právě tematického cíle „Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací“, kam směřují intervence operačních 

programů Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV, řídicí orgán MŠMT), Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK, řídicí orgán MPO) a OP PPR. V určité fázi vyjednávání směřovala situace k tomu, že nejen OP VVV, ale i OP PIK 

bude mít Prahu jako své cílové území, díky čemuž by zde bylo dostupné širší spektrum podporovaných aktivit. Nakonec 

se ale MPO rozhodlo nadále území Prahy nepokrýt, jako tomu bylo v období 2004-2013. 
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SCHÉMA / 02 

TEOR IE  Z M ĚNY  P R O P R IOR IT NÍ  OSU  1  OP  PPR 

 

 

 

Příčiny problému 

 

• Nedostatečná spolupráce mezi různými druhy aktérů je jimi samotnými deklarována jako zásadní slabá stránka 

regionálního inovačního systému.  

• Nedostatečné využívání výzkumných kapacit pro potřeby regionu (s příčinou i na straně regionální samosprávy). 

• Nedostatek nástrojů podporující spolupráci výzkumné a aplikační sféry. 

• Odlišné priority a cíle aktivit jednotlivých sektorů a nedůvěra ve vzájemnou spolupráci. 

• Nízký zájem institucí výzkumu a vývoje o komerční využití výstupů jejich práce. 

• Nedostatečná poptávka soukromého sektoru a veřejné správy po výstupech výzkumného sektoru. 

• Nedostatečný přístup podnikatelů ke službám podporujícím jejich růst a konkurenceschopnost. 

• Nedostatečná kapacita podpůrných institucí pro podniky (vědeckotechnické parky, inkubátory) – malé kapacity 

pronajímatelných ploch neumožňují vyšší ekonomickou soběstačnost a flexibilitu. 

Situační analýza 

 

Praha (a okolí) je hlavním centrem výzkumných aktivit ČR. Regionální samospráva má potenciál být specifickým 

a účelným aktérem rozvoje inovačního prostředí, které doplní aktivity z národní úrovně. Tuto svou roli dosud neplnila 

a k podpoře inovačních aktivit se stavěla pasivně. Rozsáhlé oborově pestré výzkumné kapacity na území Prahy nabízejí 

příležitost k inovacím ve veřejném i soukromém sektoru, a to pro subjekty v Praze i mimo Prahu. Tento stav byl 

identifikován při aktualizaci SWOT RIS hl. m. Prahy, mj. i ze strany samotného výzkumného sektoru, jako jedna 

z hlavních slabých stránek regionu. Nedostatek spolupráce brání rozvoji zejména nyní poptávaných mezioborových 

a mezisektorových vazeb. K tomu přispívá i velká členitost, různorodost a rozsah pražské ekonomické základny s velmi 

početným zastoupením subjektů MSP, což znesnadňuje vznik stabilního procesu uplatňování poptávky aplikační sféry 

vůči výzkumu i jeho zpětné reakce. Celkové posílení inovačního procesu vyžaduje vytvoření nebo rozvoj stávajících 

podpůrných subjektů, prvků a mechanismů vč. organizačních a finančních, které usnadní rozvoj spolupráce.  
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Výběr příčiny k řešení prostřednictvím OP PPR 

 

• Nedostatek nástrojů podporujících spolupráci výzkumné a aplikační sféry a kapacit pokročilých podpůrných 

služeb pro podniky. 

• Nedostatečná vazba výzkumných i podnikatelských aktivit na potřeby regionu; malá aktivita správy města při 

uplatňování řešení specifických potřeb města. 

Specifický cíl (změna, které chce OP PPR dosáhnout) 

 

Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou 

Cílem je začít v regionu používat nové, dosud nevyužívané nebo málo využívané podpůrné nástroje, které 

doporučuje Regionální inovační strategie hl. m. Prahy. Tyto nástroje budou určeny k vytváření inovační 

poptávky města po nových řešeních, která se uplatní například ve službách poskytovaných městem.    

 

Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem 

Posílení spolupráce při výzkumných a inovačních aktivitách a zlepšování podmínek pro podnikání založené 

na inovacích a současně změnit kvalitu a intenzitu spolupráce a poptávkových i nabídkových vazeb všech 

aktérů inovačního procesu (výzkum, podnikatelská sféra, správa města) a dále využívat kapacity VaV pro 

řešení potřeb města (s potenciálním využitím i v jiných regionech). 

Podporované aktivity 

 

• Podpora aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního 

potenciálu a jejich zavedení do praxe („proof-of-concept“). 

• Projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi a inovační poptávky veřejného sektoru. 

• Projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou. 

• Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů. 

• Vznik a rozvoj kapacit a aktivit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP). 

• Rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu. 
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5.11 MIKROEKONOMICKÁ ANALÝZA  

Účelem analýzy je doplnit zjištění indikátorové soustavy a porovnat vývoj základních ekonomických ukazatelů malých 

a středních podniků podpořených v rámci výzev typu inovační vouchery v Praze, resp. v rámci operačního programu Praha-

Konkurenceschopnost (oblast podpory 3.3), s referenčním souborem malých a středních podniků sídlících v Praze. Cílem 

je zjistit, jak aktivity RIS HMP mající podobu finanční podpory výzkumu, vývoje a inovací přispěly k rozvoji prostředí 

malých a středních podniků v Praze v období 2014–2016.  

 
TABULKA / 27 

POP IS  SL ED OV A NÝ C H  SOU B OR Ů  P OD NIK Ů  

ukazatel 

velikost 

vstupního 

souboru 

velikost hodnoceného souboru (N) podíl hodnoceného souboru na celku 

MagnusWeb Albertina MagnusWeb Albertina 

malé a střední podniky 
sídlící v Praze 70 791 14 419 – 32 310 66 768 20,4 – 45,6 % 94,3 % 

malé a střední podniky, 
které byly příjemci 
podpory z OPPK 

133 30 – 98 130 – 132 22,6 – 73,7 % 97,7 – 99,2 % 

malé a střední podniky, 
které byly neúspěšnými 
žadateli o podporu z OPPK 

309 110 – 191 277 – 290 35,6 – 61,8 % 89,6 – 93,9 % 

příjemci podpory v rámci 
výzev inovační vouchery 
v Praze 2013 a 2014 

107 31 – 74 94 – 99 29,0 – 69,2 % 87,9 – 92,5 % 

neúspěšní žadatelé 
o podporu v rámci výzev 
inovační vouchery v Praze 
2013 a 2014 (jen malé 
a střední podniky) 

116 43 – 78 107 – 112 37,1 – 67,2 % 92,2 – 96,6 % 

Poznámka: U malých a středních podniků sídlících v Praze jde o aktivní podniky s 1 - 249 zaměstnanci a uvedeným obratem v databázi Bisnode MagnusWeb. 

 

Hodnoceny byly ukazatele aktiv, obratu, tržeb, hospodářského výsledku před zdaněním a finančního skóringu. 

Pracováno je s průměrnou výší jednotlivých ukazatelů. Zdrojem dat byla, až na finanční skóring, databáze Bisnode 

MagnusWeb. Údaje za finanční skóring12 byly převzaty z databáze Bisnode Albertina s hodnocením od 1 (nejlepší skóring 

s minimálním rizikem) do 10 (nejhorší skóring – úpadek). Počet hodnocených subjektů udává tabulka 27. V případě 

údajů z databáze Bisnode MagnusWeb je hodnoceno období 2008–2016, pracováno bylo jak s absolutními hodnotami, 

tak indexy změny a směrnicemi regresní přímky, u finančního skóringu z databáze Bisnode Albertina vzhledem 

k období 2015–2017 jenom s průměrným skóre. Proměnlivá velikost hodnoceného souboru podniků v případě obou 

databází je způsobena chybějící částí dat a neúplností dat v časových řadách. Nadto při výpočtu průměrů v jednotlivých 

letech byly při práci s databází Bisnode MagnusWeb vylučovány odlehlé či extrémní hodnoty jednotlivých ukazatelů.  

 

                                                 
12  Bisnode skóring je výsledkem statistické analýzy založené na mnoha informacích z databází 

Bisnode, zejména na účetních závěrkách, registrovaných dluzích, činnosti a velikosti subjektů, 
platebním chování a mnoha dalších relevantních informacích. Slouží jako jeden z indikátorů 
pro kreditní rozhodnutí.  



--- 
52  

Z analýzy vyplývají následující poznatky: 

• Malé a střední podniky, které byly příjemci podpory z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost, 

dlouhodobě vykazují nižší objem aktiv než soubor malých a středních podniků v Praze jako celek. Míra růstu aktiv 

však v případě příjemců podpory z pražských operačních programů byla výrazně vyšší ve srovnání s malými a 

středními podniky jako celkem.  

• Míra růstu aktiv příjemců podpory v rámci výzev inovační vouchery v Praze se od malých a středních podniků 

jako celku výrazně nelišila.  

• Příjemci podpory v rámci výzev inovační vouchery v Praze dlouhodobě mají vyšší průměrný obrat i vyšší 

průměrné tržby než celkový soubor malých a středních podniků a soubor příjemců podpory z pražských 

operačních programů. Stejně tak je totožná i míra meziročního růstu obratu a tržeb příjemců podpory v rámci 

výzev inovační vouchery se souborem malých a středních podniků jako celkem. Naopak příjemci podpory 

z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost vykazovali na začátku sledovaného období nižší hodnoty 

průměrného obratu a tržeb. Teprve od roku 2013 jejich hodnoty dosáhly úrovně malých a středních podniků jako 

celku. 

• Pokud jde o hospodářský výsledek před zdaněním, ten v průměru vykazovali příjemci podpory v rámci výzev 

inovační vouchery i příjemci podpory z operačních programů vyšší než soubor malých a středních podniků jako 

celek.  

• Z uvedených dat vyplývá, že podpora v rámci výzev inovační vouchery v Praze byla využita podniky 

s nadprůměrnými ukazateli v oblasti obratu, tržeb a ziskovosti. Zároveň je nutné podotknout, že vliv inovačních 

voucherů na hospodářské ukazatele jejich příjemců není možné plně vyhodnotit, neboť poslední dostupné údaje 

(nadto s nízkými četnostmi) jsou za rok 2016.  

• Příjemci podpory z operačních programů Praha-Konkurenceschopnost i výzev typu inovační vouchery v celém 

sledovaném období vykazovaly lepší finanční skóring než byl průměr malých a středních podniků v Praze jako 

celku (pokud průměr za rok 2017 považujeme vzhledem k absenci historických dat za konstantní). Příjemci 

podpory z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost původně (červen 2015) vykazovaly lepší finanční 

skóring než příjemci podpory z výzev typu inovační vouchery. V červnu 2017 pak příjemci podpory z výzev 

inovační vouchery vykázali mírně lepší skóring než příjemci podpory z operačního programu Praha-

Konkurenceschopnost.   

• Projekty z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost zaměřené na rozvoj výzkumu, vývoje a inovací 

v průměru přispěly k růstu původně podprůměrného obratu a tržeb příjemců a dosažení hodnot odpovídajících 

průměru malých a středních podniků v Praze jako celku. V souhrnu přispěly i ke zlepšení finančního skóre 

příjemců. Neúspěšní žadatelé o podporu z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost nebo z výzev typu 

inovační vouchery 2013 a 2014 v souhrnu vykazovaly horší finanční skóre než podpořené podniky.  

• Ačkoli existují výrazné rozdíly v absolutních hodnotách sledovaných ukazatelů mezi podpořenými a 

nepodpořenými malými a středními podniky, lze i přesto v případě malých a středních podniků podpořených 

z výzev typu inovační vouchery 2013 a 2014 identifikovat vyšší míru růstu jejich aktiv oproti neúspěšným 

žadatelům. U malých a středních podniků podpořených z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost pak 

je možné identifikovat rychlejší růst obratu než v případě žadatelů takto nepodpořených. Malé a střední podniky 
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podpořené z výzev typu inovační vouchery 2013 a 2014 nebo z operačního programu Praha-

Konkurenceschopnost za sledované období vykázaly větší růst zisku než nepodpoření žadatelé.  

OBRÁZEK / 11 
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Zdroj: MagnusWeb, vlastní výpočty IPR Praha 
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Zdroj: MagnusWeb, vlastní výpočty IPR Praha 
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(V  KČ)  

 
Zdroj: MagnusWeb, vlastní výpočty IPR Praha 
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Zdroj: MagnusWeb, vlastní výpočty IPR Praha 
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PR Ů MĚR NÝ  FINA NČ NÍ  SK ÓR I NG  U  V Y B R A NÝ C H SK U P IN  P OD NIK Ů  V  HL .  M .  PR A Z E  V  O B D OB Í  2015–2017 

 
Zdroj: Bisnode Albertina, vlastní výpočty IPR Praha 

Vysvětlivka: 1 – minimální riziko, 2 – velmi nízké riziko, 3 – nízké riziko, 4 – střední riziko.  

Poznámka: Průměrná hodnota skóringu pro referenční soubor malých a středních podniků je ze září 2017. Vzhledem k absenci dat o jejím vývoji v čase, avšak vzhledem 

k velikosti souboru považujeme tuto hodnotu ve sledovaném období za konstantní.  
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6 Domény specializace 

Domény specializace vznikly z iniciativy Evropské komise jako nástroj zacílení podpory z evropských (ale pokud možno 

i národních) veřejných zdrojů na obory a odvětví činnosti, které představují pro daný stát nebo region konkurenční výhodu, 

přednost nebo silnou stránku. Jelikož se podmínkou pro podporu výzkumu, vývoje a inovací z evropských zdrojů stala 

existence tzv. strategií inteligentní specializace zahrnující právě i domény specializace, vznikla následně z rozhodnutí 

vlády ČR Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR se 14 krajskými přílohami. Součástí těchto 

15 dokumentů jsou národní a regionální domény specializace. V roce 2014 byl tak součástí RIS HMP i prvotní návrh 

regionálních domén specializace.  

V samostatném analytickém dokumentu z roku 2017 byly IPR Praha analyzovány různorodé dostupné údaje za 

účelem potvrzení nebo aktualizace regionálních domén specializace. Analýza potvrdila odvětví specializace výzkumu, 

vývoje a inovací v hl. m. Praze, která jsou téměř shodná se vstupním návrhem z RIS HMP. Ta identifikovala čtyři klastry 

aktivit zaměřené na:  

1. vybrané obory věd o živé přírodě (průmyslové a environmentální biotechnologie, biomedicínské technologie, 

diagnostiku chorob a virologii, biologicky aktivní materiály, biopolymery, biokompatibilní materiály, 

farmaceutický průmysl, chemické procesy a látky využívané v medicíně),  

2. vybraná kreativní odvětví (digitální média, mobilní aplikace a software, internetové služby, vizualizace a design),  

3. vybrané nově vznikající technologie (letecké a kosmické technologie, energetika a nízkouhlíkové technologie, 

průmyslové a zdravotnické využívání moderních laserů), 

4. služby pro podniky založené na znalostech (výzkumné poradenství a služby, informační služby, vysoce 

specializované IT služby, specializované podnikové poradenství, technologické služby, vzdělávání). 

Do těchto domén mohla směřovat podpora výzkumu, vývoje a inovací ze strukturálních fondů EU. Nicméně vzhledem 

k překryvu národních a pražských (ale i jiných krajských) domén specializace a vzhledem k aktuálnímu pojetí národních 

domén specializace, je zacílení podpory zatím stále poměrně široké, což lze doložit analýzou dosud podaných žádostí do 

OP PPR. Domény specializace tak dosud jako významný filtr přidělované podpory nefungují. 

Celkem bylo analyzováno 78 projektů OP PPR (schváleno z nich bylo 56), včetně 18 podprojektů, které obsahují čtyři 

projekty, ve výzvách 7, 8, 9, 10, 11, 24 a 26. Jednalo se o výzvy na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných 

organizací do praxe (výzva č. 7 a 24), inovační poptávku veřejného sektoru (výzva č. 8), inovační vouchery (výzva č. 9), 

zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů (výzva č. 10 a 26), vznik a rozvoj 

kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele (MSP) (výzva č. 11),  

Domény, k nimž žadatelé nejčastěji přiřazovali své projekty, jsou zobrazené v následujících grafech. Většina žadatelů 

využila možnost přiřadit své projekty k národním i regionálním doménám zároveň. Právě z této kombinace lze usuzovat, 

že klastry aktivit (vstupní návrh domén specializace) RIS HMP odrážejí potřeby pražské ekonomiky a žadatelů o podporu 

z prioritní osy 1 OP PPR.  
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ZA Ř A Z ENÍ  P R OJEK TŮ  D O GE NER IC K Ý C H Z NA L OST NÍC H  D OMÉ N NÁ R OD NÍ  RIS3  STR A TEGIE  

 
Zdroj: MHMP 
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Zdroj: MHMP 
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7 Zjištění z individuálních rozhovorů  

V průběhu vyhodnocení a příprav aktualizace RIS bylo provedeno celkem 15 individuálních rozhovorů se zástupci 

organizací inovačního prostředí v Praze. Získané podněty jsou vstupem do procesu aktualizace strategie. 

Hlavní (opakující se) podněty k RIS: 

• Strategie je účelná a dobře zahájená, zvolené strategické cíle jsou vhodné, provázané a v zásadě rovnocenné 

s vyšším důrazem na lidské zdroje.  

• Chybí propagace inovační politiky, o aktivitách města panuje nízké povědomí.  

• Role Prahy v zásadě odpovídá jeho možnostem, v některých oblastech by ale měla postupovat aktivněji 

a důrazněji. Cíle by měly být ambicióznější. 

• Nutno lépe nastavit metriku pro hodnocení strategie. Například více sledovat, jak podpora firem vede k novým 

produktům skutečně umístěným na trh. 

• Praha by měla vytvořit dlouhodobě stabilní portfolio podpůrných nástrojů, které by se uvážlivě aktualizovalo. 

Klíčové je kvalitní provedení používaných nástrojů, tj. raději méně dobře fungujících nástrojů. 

• Praha by měla svými službami více podporovat komunitu zahraničních pracovníků, kteří jsou důležití zejména 

ve znalostně náročných oborech. Zaměřit se více na jejich přilákání a udržení. To poslouží i jako obrana proti 

„úniku mozků“ a ztrátě know-how v jednotlivých oborech ekonomiky. 

• Veřejný sektor by měl být při tvorbě nových podpůrných nástrojů ochotný brát na sebe větší riziko ve prospěch 

podporovaných firem a usnadňovat jim tak rozvoj. 

• Praha (kraje obecně) by měla svými nástroji doplňovat existující národní a evropské nástroje a také pomáhat 

cílovým skupinám s jejich využíváním (např. při podávání žádostí). 

• Podpůrné nástroje by měly být vzájemně propojené, navazovat na sebe a odrážet potřeby různých cílových skupin 

v různých fázích jejich existence (zejména v případě firem). 

• Domény specializace zatím jako nástroj inovační politiky nefungují. Ani na národní úrovni není jasné, jaká je 

jejich úloha, co se od nich očekává. Většina respondentů souhlasila, že by byl lepší problémově orientovaný 

přístup, tj. definovat potřeby a cíle a na ně navázat pokud možno systémová podpůrná opatření. 

• Domény specializace by bylo možné využít například tak, že by se pro zvolené domény budovala kompetenční 

centra ve smyslu center specializovaných služeb pro firmy v daném oboru. 
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8 Závěry a doporučení 

Na základě provedeného vyhodnocení lze konstatovat, že implementace Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 

dosud přinesla dílčí výsledky, zejména bylo zahájeno velké množství navrhovaných opatření a projektů. 

Většina z nich je v realizaci a efekt jejich výstupů bude možné zaznamenat spíše až v horizontu let 2018 - 2020. Probíhající 

aktualizaci se proto doporučuje pojmout jako aktualizaci formou dílčích úprav, při nichž se zohlední níže uvedená 

doporučení.  

Další vyhodnocení se doporučuje provést v průběhu roku 2020, pokud nebude z nějakého důvodu vyžadováno dříve. 

Takovým důvodem by mohla být především příprava programovacího období EU 2021-2027. 
 

INOV A Č NÍ  P OL ITIK A  V  SA MO SP R Á V Ě  

• Z hlediska organizačního zajištění je dosud inovační politika v Praze řešena společně Magistrátem hl. m. 

Prahy a Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Vzhledem k tomu, že ani pro jednu z těchto organizací 

není inovační politika hlavní činností, vede to k nižšímu povědomí o její realizaci v regionu. Doporučuje se 

věnovat větší pozornost prezentaci a propagaci inovační politiky města. 

• V průběhu hodnoceného období získaly některé oblasti související s inovační politikou zvýšenou pozornost, která 

vedla k tvorbě samostatných koncepčních dokumentů, které podrobněji rozpracovávají dílčí témata RIS 

HMP. Jde zejména o dokumenty Smart Prague 2030 a Strategie ekonomické zahraniční politiky, ale také 

o Krajský akční plán vzdělávání v hl. m. Praze aj. Doporučuje se zohlednit jejich priority při aktualizaci 

návrhové části RIS HMP a vzájemně provázat cíle, které uvedené dokumenty (zpravidla podrobněji) řeší. 

 

HOSP OD Á Ř SK É  P OD MÍNK Y  

• Realizace strategie probíhala v období hospodářského vzestupu, proto vnější tlak na řešení hospodářské 

politiky města nebyl velký. Pražská ekonomika nadále netrpí zásadními problémy, ale hrozí ji ztráta 

náskoku před ostatními kraji ČR a regiony střední a východní Evropy. 

• Regionální ekonomice se daří stahovat ztrátu vzniklou v době recese, např. Regional Innovation 

Scoreboard Prahu v roce 2017 vrátil do kategorie „strong innovators“, v níž byla naposledy v roce 2010. 

V hodnocení 2017 dosáhla Praha 99 % průměru EU, což představuje zhoršení oproti 102 % v roce 2011. 

• Zatímco hospodářské trendy jsou pozitivní, u lidských zdrojů lze sledovat naopak některé negativní 

aspekty, např. zhoršování gramotnosti 15letých podle výsledků šetření PISA. Na druhou stranu roste podíl 

obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

• Problémem dále zůstávají podmínky pro podnikání (legislativa v oblasti daní, pracovního práva, založení 

podniku apod.), které jsou však z velké většiny mimo kompetence pražské samosprávy. 

 

REA L IZ A C E  C ÍL Ů  STR A TE GIE  

• Zcela zásadním nástrojem realizace inovační politiky Prahy jsou operační programy vázané na 

evropské strukturální a investiční fondy Evropské unie, a to již od programovacího období 2004-2006. 
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Jejich význam a vliv na ekonomiku skrze objem alokované podpory postupně roste. Jelikož je Praha od 2007 

řídicím orgánem některých operačních programů poskytujících podporu na území Prahy, má zároveň vliv na 

zaměření poskytované podpory. Doporučuje se nadále usilovat o možnost smět maximálně ovlivňovat 

zaměření evropské podpory v období 2021-2027. 

• V případě klíčových oblastí změny A (mezisektorová spolupráce) a B (vznik a rozvoj firem) se osvědčil způsob 

implementace přes akční plány, v nichž jsou definovány jednotlivé projekty města. Téměř všechny 

projekty z akčních plánů se daří realizovat, byť některé s časovým zpožděním a dílčími věcnými změnami, 

které jsou však v zájmu dosažení jejich účelu. 

• Finanční podpora z rozpočtu hl. m. Prahy (vč. spolufinancování evropských projektů) dosáhla ve 

sledovaném období v průměru 116 mil. Kč ročně, tj. nevíce z krajů ČR. Tato částka představuje 0,2 % 

z rozpočtu města. Lze tak konstatovat, že inovační politika představuje pro město zanedbatelnou finanční 

zátěž, která přitom vede k naplňování stanovených cílů. Zároveň odpovídá 0,8 % veřejných výdajů na 

výzkum a vývoj uskutečněných v Praze. 

• V případě klíčové oblasti změn A (mezisektorová spolupráce) se podařilo zahájit nebo realizovat největší 

podíl opatření a projektů navržených ve strategii. Tato oblast obsahuje mj. také zcela nové podpůrné programy 

usilující o praktické využití výsledků výzkumu pro potřeby samosprávy. To zároveň může přispívat k naplnění 

cílů strategie Smart Prague 2030. Příkladem významných projektů jsou inovační vouchery, inovační partnerství 

nebo pražský inovační portál. 

• V případě klíčové oblasti změn B (vznik a rozvoj firem) se rovněž řeší velká část navrhovaných opatření 

a projektů, u nichž je klíčové dokončit jejich realizaci a udržet je v chodu. Jako příklad lze uvést projekty ESA BIC 

Prague nebo Specializované vouchery. 

• V klíčové oblasti změn C se aktivity zpravidla realizovaly bez ohledu na inovační strategii, buď jako 

součást agendy školství a volného času, nebo jako aktivity vysokých škol nebo státních organizací, někdy 

s pomocí strukturálních fondů. Jako příklady lze uvést dotační programy města na podporu vzdělávání, 

volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů nebo stipendijní a grantové programy vysokých škol. 

• V klíčové oblasti změn D se některá opatření a projekty realizují, zejména jde o přípravné fáze pro 

komunikační kampaň Prahy jako centra výzkumu, vývoje a inovací. Nově byla zpracována Strategie 

ekonomických zahraničních vztahů, která tuto agendu dále posiluje.  

• Většina dosud řešených opatření a projektů má dlouhodobý charakter a jejich výsledky bude možné posoudit 

nejdříve na přelomu let 2018/2019. Proto zatím není důvod k zásadní změně cílů RIS HMP. 

• Vedle aktivit samosprávy probíhá v Praze zároveň široká škála aktivit, od podpory začínajících firem po 

pořádání akcí zaměřených na inovace v nejširším slova smyslu, které řeší jiní aktéři než město, jako jsou 

neziskové organizace, banky, vysoké školy aj. Tento stav lze hodnotit jako přirozený a doporučuje se proto vždy 

vnímat inovační politiku Prahy a její cíle v širším kontextu. 

• Naopak je nutné upozornit, že oproti jiným krajům věnuje národní úroveň hlavnímu městu výrazně 

méně pozornosti a méně aktivní podpory. Přitom prosperita Prahy se přelévá i do ostatních krajů ČR. 
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IND IK Á TOR OV Á  SOU STA V A  

• Indikátorová soustava se celkově ukázala jako špatně využitelná kvůli chybějícím počátečním a cílovým 

hodnotám indikátorů a nejasným zdrojům jejich sledování, případně nutnosti realizovat nákladově nepřiměřená 

účelová šetření. Doporučuje se revize indikátorové soustavy. 

• Jako částečnou náhradu lze využít indikátorovou soustavu operačních programů Praha – pól růstu ČR 

a Výzkum, vývoj a vzdělávání. OP PPR za soubor projektů schválených k realizaci ukazuje příznivý vývoj, neboť 

u většiny indikátorů plánované hodnoty za projekty s uzavřenou smlouvou již nyní přesahují cílové hodnoty. 

• Částečně jako náhrada za nefunkční indikátorovou soustavu dále posloužila mikroekonomická analýza podniků, 

které byly žadateli a příjemci podpory z programů uskutečněných městem. Ačkoli existují výrazné rozdíly 

v absolutních hodnotách sledovaných ukazatelů (obrat, tržby, aktiva, hospodářský výsledek) mezi podpořenými 

a nepodpořenými malými a středními podniky, i přesto lze v případě malých a středních podniků 

podpořených z výzev typu inovační vouchery 2013 a 2014 identifikovat vyšší míru růstu jejich aktiv 

oproti neúspěšným žadatelům. U malých a středních podniků podpořených z operačního programu 

Praha-Konkurenceschopnost pak je možné identifikovat rychlejší růst obratu než v případě 

nepodpořených žadatelů. Malé a střední podniky podpořené z výzev typu inovační vouchery 2013 a 2014 nebo 

z operačního programu Praha-Konkurenceschopnost za sledované období vykázaly větší růst zisku než 

nepodpoření žadatelé.  

 

DO MÉNY  SP EC IA L IZ A C E  

• Domény specializace jsou dobře formulovány, což potvrzuje provedená analýza dostupných statistických 

dat i zájem žadatelů o podporu z operačního programu, kteří nemají problém své projekty k jednotlivým 

doménám přiřazovat. 

• Pražské domény specializace se však dosud využívají zároveň s velmi široce pojatými národními doménami 

specializace. Pražské domény tak zatím nefungují jako významný filtr při výběru projektů k podpoře.  
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Zdroje 

DOK U M ENTY  P R O JED NA N É O R GÁ NY  M ĚSTA  

 

Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (Pražská RIS3) 

schválena Zastupitelstva hl. m. Prahy usnesením č. 41/2 ze dne 11. 9. 2014 

 

Akční plán RIS 2015-2016 

schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/118 ze dne 26. 11. 2015 

Dokument představuje soubor projektů pražské samosprávy určených k realizaci v uvedeném 

období, které vycházejí z opatření, aktivit a projektů navrhovaných ve schválené Regionální 

inovační strategii. 

 

Monitorovací zpráva RIS hl. m. Prahy 

vzata na vědomí usnesením Rady hl. m. Prahy č. 968 ze dne 2. 5. 2017 

Dokument monitorující aktuální stav projektů ke konci roku 2016 a průběh realizace RIS. 

Závěrem zprávy je, že projekty jsou realizovány podle harmonogramu a některé z projektů byly 

účelově pozastaveny. 

 

Akční plán RIS 2017-2018 

schválen usnesením Rady hl. m. Prahy č. 968 ze dne 2. 5. 2017 

Dokument představuje soubor projektů pražské samosprávy určených k realizaci v uvedeném 

období, které vycházejí z opatření, aktivit a projektů navrhovaných ve schválené Regionální 

inovační strategii. 

 

ANA L Y TIC K É  P OD K L A D Y  

 

Výzkum, vývoj a inovace v hl. m. Praze – Analýza Regionálních dat (IPR Praha, 8/2017) 

Analýza poskytuje přehled velkého množství regionálně orientovaných dat za hl. m. Prahu. 

Mapuje vědeckovýzkumné a vzdělávací instituce v Praze i podniky aktivní ve výzkumu a vývoji. 

Podává přehled o lidských zdrojích, výdajích, výstupech výzkumu a vývoje, o účasti pražských 

subjektů v různých podpůrných programech. Nabízí i mezinárodní porovnání některých 

ukazatelů s vybranými regiony Evropské unie. 
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Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2016, kap. 832 a 833 (IPR Praha, 6/2017) 

Kapitoly v územně analytických podkladech hodnotící prostorové vztahy, ale i hlavní 

vývojové trendy ve vysokém školství a výzkumu, vývoji a inovacích v hl. m. Praze.  

 

 

Vyhodnocení naplnění tematického okruhu Konkurenceschopnost v Programu realizace 
Strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 (IPR Praha, 7/2017) 

Program realizace Strategické koncepce hl. m. Prahy na období 2009–2015 dosud nebyl 

monitorován, proto bylo cílem studie na příkladu tematického okruhu Konkurenceschopnost 

tento monitoring zahájit. Výsledky studie poslouží při implementaci Strategického plánu hl. m. 

Prahy, aktualizaci 2016 a vyhodnocení a aktualizaci Regionální inovační strategie hl. m. Prahy.  

 

Struktura a rozmístění provozoven v hl. m. Praze v roce 2016 (IPR Praha, 2/2017) 

Analýza poskytuje celoměstský pohled na podnikatelské prostředí v hl. m. Praze. Mapuje 

a hodnotí distribuci ekonomické aktivity na území hl. m. Prahy na základě údajů o aktivních 

provozovnách. Důraz je kladen na nejen na území dimenzi, ale také na členění provozoven podle 

oborů činnosti, velikosti a vlastnictví. 

 

Účast pražských subjektů v sedmém rámcovém programu EU pro výzkum a vývoj (IPR Praha, 
3/2016) 

Analýza nabízí přehled účasti pražských subjektů v programech 7. rámcového programu EU pro 

výzkum a vývoj. Instituce a podniky se sídlem v Praze tvořili významnou část českých příjemců 

podpory. Programy 7. rámcového programu představovaly významný finanční doplněk 

k projektům z pražských operačních programů.  

 

 

Účast pražských subjektů v rámcovém programu EU pro výzkum a vývoj Horizont 2020 (IPR 
Praha, 3/2017) 

Analýza nabízí přehled účasti pražských subjektů v programu EU pro výzkum a vývoj Horizont 

2020. Instituce a podniky se sídlem v Praze tvoří významnou část českých příjemců podpory. 

Z dat 2014–2016 vyplývá, že i tento program tvoří významný zdroj jejich financování.  

 

 

Regionální domény specializace hl. m. Prahy (IPR Praha, 11/2017) 

Cílem analýzy bylo ověření a případná aktualizace platnosti regionálních domén inteligentní 

specializace v RIS HMP. Dokument sleduje oborovou strukturu ekonomických subjektů, 

výzkumných infrastruktur, lidských zdrojů, výdajů na výzkum a vývoj, nákladů na projekty 

operačních programů a nákladů na projekty výzkumu a vývoje.  
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Lidské a finanční zdroje pro výzkum a vývoj v Praze v období 2005–2015 
– podnikatelský sektor a vládní a vysokoškolský sektor (IPR Praha, 
6/2017) 

Analýza předkládá řadu údajů o parametrech a výkonech podnikatelského 

a vládního a vysokoškolského sektoru v oblasti výzkumu a vývoje a 

porovnává Prahu s ostatním územím ČR. Údaje prokazují specifické 

charakteristiky pražské ekonomiky i vládního a vysokoškolského 

výzkumného sektoru a jejich odlišné reakce na hospodářský vývoj.  

  

Vývoj počtu nových ekonomických subjektů v Praze v letech 2009–2014 
– porovnání s ostatními kraji ČR – se zaměřením na služby a se 
zaměřením na průmysl (IPR Praha, 3/2015, 11/2015) 

Analýza mapuje na základě údajů z Registru ekonomických subjektů ČSÚ 

dynamiku vzniku nových ekonomických subjektů v období, které 

poznamenala hospodářská krize. Shromážděná zjištění dokládají, že 

specifické charakteristiky pražské ekonomiky vedly také k odlišnému vývoji 

v Praze a ostatních krajích.  

 

Demografie, bydlení a veřejná vybavenost v Praze – sešit Vysoké školy (IPR Praha, 6/2015) 

Analytický podklad, který je součástí souboru 9 sešitů využitých při tvorbě celoměstských 

dokumentů. Hodnotí investiční rozvoj pražských vysokých škol, počet studentů na pražských 

vysokých školách, pozici pražských vysokých škol v programovém období 2007–2013 a nástroje 

podpory vysokých škol na území hl. m. Prahy.  

 

              

Evaluační dokumenty k programům inovační 
vouchery – výzva 2013 a výzva 2014 (IPR Praha, 
1/2015–2/2017) 

Výzva 2013 zahrnuje vyhodnocení žádostí 

o proplacení dotace a k nim vytvořené projektové 

listy (2/2016). K výzvě 2014 byly vypracovány 

úvodní vyhodnocení (1/2015), komparace se 

zahraničím (2/2015), vyhodnocení dotazníkového 

šetření spojeného s podáním žádostí o proplacení 

dotace vč. projektových listů (12/2015) 

a vyhodnocení dotazníkového šetření 2016 

o efektech a úspěšnosti projektu (2/2017). 

Zpracováno bylo také vyhodnocení dotazníkového 

šetření „Budoucí výzvy typu inovační vouchery 

v Praze“ uskutečněného na seminářích 25. – 26. 5. 

2016 (6/2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedené dokumenty a analýzy jsou k dispozici ke stažení na webových adresách (www.iprpraha.cz/ris, 

www.iprpraha.cz/knihovna, http://voucher.iprpraha.cz/, případně je lze získat kontaktováním IPR Praha na adrese 

rishmp@ipr.praha.eu. 
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Použité zkratky 

AP 2015-2016 Akční plán Regionální inovační strategie hl. m. Prahy na období 2015-2016 

AP 2017-2018 Akční plán Regionální inovační strategie hl. m. Prahy na období 2017-2018 

AP RIS  Akční plán Regionální inovační strategie 

AP  akční plán 

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

ČR  Česká republika 

ESIF  evropské strukturální a investiční fondy 

EU  Evropská unie 

HMP  hlavní město Praha 

IPR Praha Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 

MHMP  Magistrát hl. m. Prahy 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP  malé a střední podniky 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZd  Ministerstvo zdravotnictví 

NRIS3  Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 

OP PIK  Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

OP PPR  Operační program Praha – pól růstu ČR 

OPPA  Operační program Praha - Adaptabilita 

OPPK  Operační program Praha - Konkurenceschopnost 

OP VVV  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

PRI MHMP Odbor projektového řízení Magistrátu hlavního města Prahy 

RHMP  Rada hlavního města Prahy 

RIS3  výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci 

RIS HMP  Regionální inovační strategie hl. m. Prahy 

SF EU  strukturální fondy Evropské unie 

SML MHMP Odbor školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy 

VaV  výzkum a vývoj 

VaVaI  výzkum, vývoj a inovace 

ZHMP  Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
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