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1. Úvod
Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků, závěrů a doporučení z hodnocení
indikátorové soustavy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy
(ROP SČ) na programovací období 2007 - 2013. Hlavním cílem projektu bylo posouzení
nastavení indikátorové soustavy ROP SČ, a to jak vzhledem k efektivnímu monitorování
naplňování cílů a řízení ROP SČ, tak vzhledem k její provázanosti na indikátorovou soustavu
Národního strategického referenčního rámce.
Evaluace indikátorové soustavy byla provedena tak, aby dala odpověď zejména na
následující otázky:
Je soustava indikátorů navržena proporcionálně, resp. jsou jednotlivé priority, oblasti
podpory a projekty přiměřeně a rovnovážně pokryty vhodnými indikátory?
Existuje logická spojitost a návaznost mezi jednotlivými indikátory?
Jsou jednotlivé indikátory definovány metodicky správně, jednoznačně a srozumitelně
pro žadatele?
Jsou požadovaná data dostupná, spolehlivá, sledovaná s odpovídající periodicitou
a mají dostatečnou vypovídací schopnost z pohledu zaměření ROP SČ?
Respektuje navržená indikátorová soustava cíle Lisabonské strategie? Je dostatečně
provázána na Národní strategický referenční rámec?
Zohledňuje navržená indikátorová soustava problematiku udržitelného rozvoje
a rovných příležitostí?
Umožní navržená indikátorová soustava hodnotit výkonnost programu vzhledem
k nastaveným cílům?
Na zpracování projektu "Analýza indikátorové soustavy ROP NUTS 2 Střední Čechy"
se podílel čtyřčlenný tým expertů firmy RegioPartner, s.r.o. Do hodnocení dostupnosti,
periodicity sběru a spolehlivosti dat byli ve formě konzultací zapojeni odborní referenti
z Českého statistického úřadu, oddělení regionálních databází.
Hlavní část dokumentu (část 4) prezentující výsledky analýz je rozčleněna do sedmi
kapitol. Kapitola 4a je věnována hodnocení proporcionality indikátorové soustavy. Je
rozdělena do tří částí, které se zvlášť věnují jednotlivým skupinám indikátorů (kontextu,
globálního a specifických cílů programu, specifických cílů prioritních os). Zde bylo
hodnoceno, zda pokrytí prioritních os relevantními indikátory je dostatečné a zda nejsou
některé prioritní osy resp. oblasti podpory v indikátorové soustavě reprezentovány více než
jiné. Důraz byl kladen na provázanost indikátorů kontextu s výsledky socio-ekonomické a
SWOT analýzy.
Kapitola 4b je věnována hodnocení logické provázanosti indikátorů na úrovni
Programového i Prováděcího dokumentu. Odpovídá na otázku, zda na sebe indikátory na
různých hierarchických úrovních navazují, doplňují a zpřesňují se, zda nedochází
k překryvům a indikátory jsou agregovatelné na vyšších úrovních (vertikální provázanost).
Pozornost je věnována také logické návaznosti indikátorů na horizontální úrovni (vazba mezi
indikátory výstupu, výsledku a dopadu).
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Kapitola 4d hodnotí použité indikátory z hlediska dostupnosti, spolehlivosti a
periodicity sledování statistických dat. Pozornost je věnována též metodice sběru a konstrukce
indikátorů, která se promítá do vypovídací hodnoty indikátorů.
Kapitoly 4e a 4f obsahují posouzení provázanosti indikátorové soustavy programu na
Národní strategický referenční rámec a ve vztahu k naplňování cílů Lisabonské strategie.
V kapitole 4g je zkoumána otázka, zda indikátorová soustava zohledňuje vliv
intervencí na horizontální priority – především na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.
V páté části jsou shrnuty hlavní závěry a doporučení ex-ante hodnotitele, které se
týkají především snížení cílových hodnot indikátorů pro rok 2013, vypuštění některých
indikátorů výstupu na úrovni Prováděcího dokumentu a změny definic a metodiky vybraných
indikátorů.

2. Metodika
Hodnotitel využil při zpracování analýzy následující metodické materiály:
-

Národní číselník indikátorů
Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci
The Guide
Indicators for monitoring and evaluation
Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci
pracovní dokumenty Řídícího orgánu k soustavě indikátorů pro oblast horizontálních
témat
Národní strategický referenční rámec ČR 2007-2013
Národní program reforem
Working papers EK k analyzované oblasti
SEA – Regionální operační program NUTS 2 Střední Čechy

Pro posouzení přesnosti a metodické správnosti definic indikátorů byla použita
aplikace Českého statistického úřadu METIS a VDB, metodické kapitoly publikací ČSÚ,
MŽP, MD resp. dalších organizací a metodické poznámky v rámci statistických databází
KROK a MOS, které jsou k dispozici na intranetu ČSÚ. Posouzení realističnosti nastavených
cílových hodnot bylo založeno na zjištění cenové hladiny pořizovaných výrobků a služeb
(vozidla MHD, rekonstrukce silnic aj.), odhadu absorpční schopnosti regionu, možnosti
subjektů zajistit kofinancování z jiných zdrojů a analýzách dosavadního vývoje hodnot
indikátorů pro region soudržnosti Střední Čechy (např. počtu přenocování zahraničních
návštěvníků).
Pro hodnocení dostupnosti, periodicity a spolehlivosti dat byly kromě konzultací se
zaměstnanci ČSÚ, metodických kapitol a databází KROK resp. MOS využity internetové
stránky ČSÚ - Vzory statistických výkazů pro rok 2008 a Program statistických zjišťování na
rok 2008. Podrobnější informace o indikátorech v rámci oblastí podpory 1.1 a 1.2 byly
zjišťovány na stránkách www.sydos.cz.
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3. Výsledky analýz
Dílčí výsledky analýz byly průběžně prezentovány zadavateli (Regionální rada
regionu soudržnosti Střední Čechy), který postupně upřesnil hlavní cíle projektu. Po vyjasnění
priorit se hodnotitel zaměřil na posouzení přesnosti a metodické správnosti definic indikátorů,
realističnosti nastavení cílových hodnot, dostupnosti, periodicity sledování a spolehlivosti
statistických dat.
Proporcionalita indikátorové soustavy
Navržené prioritní osy, oblasti podpory i jednotlivé typy podporovaných aktivit jsou
přiměřeně a rovnovážně pokryty indikátory. Indikátory kontextu zachycují výchozí situaci
v nejvýznamnějších oblastech podpory, ale nevystihují některá specifika Středočeského kraje
(např. investiční a migrační atraktivitu, význam automobilového průmyslu) ležící mimo přímý
dosah intervencí ROP SČ. Přesto může realizace ROP SČ přispívat k rozvoji v těchto
oblastech – např. investice do dopravní a sociální infrastruktury spolu s revitalizací městských
i venkovských zón může zvýšit rezidenční i investiční atraktivitu kraje.
Logická provázanost indikátorů
Logická návaznost indikátorů výstupu, výsledku a dopadu je zajištěna ve všech
prioritních osách. Dostatečná je i provázanost a agregovatelnost indikátorů na úrovni
Programového dokumentu, prioritních os a Prováděcího dokumentu. Indikátory v rámci
Prováděcího dokumentu navazují na programové indikátory ve dvou směrech – zpřesňují
jejich vypovídací hodnotu díky dezagregaci a pokrývají chybějící oblasti podpory resp.
nedostatečně zachycené výsledky intervencí (např. časová dostupnost v rámci oblasti podpory
1.1).
Problémem je nejednotné rozlišení mezi indikátory výstupu a výsledku. Některé
programové indikátory výsledku tak svou definicí odpovídají spíše pojetí indikátorů výstupu a
naopak několik indikátorů výstupu na úrovni Prováděcího dokumentu svou syntetičností více
odpovídají indikátorům výsledku. Soustava indikátorů na úrovni Prováděcího dokumentu
obsahuje několik duplicitních a nadbytečných indikátorů, které příliš nekorespondují se
zaměřením intervencí v rámci dané oblasti podpory (např. indikátor „Počet projektů
podporujících využívání výrobků šetrných k životnímu prostředí nebo environmentálně
příznivějších technologií“ v rámci oblasti podpory 1.1).
Definice indikátorů
Definice programových indikátorů i indikátorů v rámci prováděcího dokumentu jsou
ve většině případů jednoznačné, srozumitelné a přesné. Odvolávají se na obecně platnou
metodiku a klasifikace ČSÚ, Eurostatu, resortních ministerstev aj. Hodnotitel doporučuje
však u vybraných indikátorů zpřesnění a doplnění definice nebo změnu jednotky. Indikátory
obsahují všechny základní identifikační charakteristiky požadované v metodických
materiálech EK (název, definice, jednotka, výchozí a cílová hodnota, zdroj dat). Definice
indikátorů až na výjimky neobsahují metodické chyby. Hodnotitel doporučuje změnit definici,
metodiku sběru dat a konstrukci indikátoru „Časová úspora na úsecích dotčených
intervencí.“
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Nastavení cílových hodnot indikátorů
Cílové hodnoty indikátorů jsou ve většině případů realisticky nastaveny. Hodnotitel
doporučuje však snížit cílovou hodnotu u indikátorů, které v posledních letech vykazují
nepříznivý vývoj („Návštěvníci v regionu – počet přenocování“, „Zahraniční návštěvníci
v regionu – počet přenocování“), indikátorů, jejichž hodnota může v budoucnu výrazně
kolísat („Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší“) a indikátorů v rámci oblasti
podpor, na které nejsou vyčleněny dostatečně velké finanční zdroje („Délka silnic II. a III.
třídy“,„Podíl vozidel ve veřejné dopravě na ekologický pohon“).
Počet návštěvníků klesl od roku 2004 (stanoven jako výchozí hodnota) do roku 2007 o
20 %, přičemž se jedná o dlouhodobější trend poklesu (Obr 1). V letech 2000-2007 vzrostl
počet přenocování pouze v Praze a Karlovarském kraji, všechny ostatní kraje zaznamenaly
stagnaci nebo pokles. Středočeský kraj se ve sledovaném období vyvíjel nejhůře a jeho ztráta
ve prospěch Prahy je největší ze všech krajů. K dosažení cílové hodnoty pro rok 2013 by
Středočeský kraj musel od roku 2007 zaznamenat růst indexu celkového počtu přenocování
na 136 roku 2004 (oproti deklarovaným 108), v případě indikátorů „Zahraniční návštěvníci –
počet přenocování“ dokonce na 147 (oproti 116). Hodnotitel doporučuje snížení cílových
hodnot, neboť i stagnace počtu návštěvníků by se dala za takto nepříznivého trendu považovat
za úspěch.
Obr 1 Návštěvníci ve Středočeském kraji v letech 2000-2007
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Zdroj: ČSÚ 2008 – databáze KROK
Hodnota indikátoru „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)“
výrazně meziročně kolísá (vliv klimatických oscilací), přičemž v období 2004-2006 došlo
k razantnímu nárůstu hodnoty z původních 1,5 % na 51,5 % v roce 2004 resp. 38,3 % v roce
2005 (Obr 2). Vhodné by bylo sledovat hodnoty indikátoru ve víceletých průměrech. Stávající
cíl dosáhnout 0,74% podílu OZKO na ploše kraje v roce 2013 je v kontextu aktuálních čísel
obtížně představitelné.
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Hodnotitel doporučuje snížit cílovou hodnotu indikátoru „Délka rekonstruovaných
silnic II. a III. třídy celkem“ o 20 % - tedy na 160 km. Stávající cílová hodnota by byla při
finanční alokaci cca 205 mil. EUR snadno dosažitelná v případě, že by převažovaly projekty
zaměřené na menší rekonstrukce povrchu delších silničních úseků mimo zastavěné území.
Popis výchozího stavu v rámci Oblasti podpory 1.1 však za hlavní problémy silniční sítě
označuje nevyhovující směrové a výškové parametry, nedostatečnou šířku, chybějící
odvodnění a množství bodových závad, tedy problémy vyžadující investičně náročné
rekonstrukce. Seznam podporovaných aktivit zahrnuje typy projektů, které budou finančně
velmi nákladné, ale nepřinesou příliš velký efekt v podobě délky rekonstruovaných silnic.
Obr 2 Podíl oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na rozloze Středočeského kraje
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Zdroj: Věstník MŽP 2003-2008, ČHMÚ
Dostupnost, spolehlivost a vypovídací hodnota statistických dat
Indikátory jsou ve většině případů založeny na dostupných a spolehlivých statistických
datech, které jsou sbírány s roční nebo čtvrtletní periodou. Některé indikátory mají omezenou
vypovídací hodnotu, ale jejich nahrazení zpravidla není možné z důvodu nedostatku
spolehlivých a periodicky sbíraných dat zejména na mikroregionální úrovni. Určitá omezení
plynou též z nutnosti použití indikátorů obsažených v Národním číselníků indikátorů.
S ohledem na tyto limity použil zadavatel ve většině případů nejlepší indikátory, které měl
k dispozici.
Zdavatel používá zejména pro indikátory výstupu data získávaná od žadatelů
prostřednictvím monitorovacího systému. Výhodou je územní adresnost a citlivost vůči vlivu
intervencí ROP. Problémem však může být nespolehlivost a záměrné zkreslování vykázaných
hodnot žadateli. Proto doporučejeme získávat od žadatelů pouze jednoduché, naturální a
snadno ověřitelné indikátory.
Provázanost se strategickými dokumenty
Indikátorová soustava ROP SČ je dostatečně provázána s NSRR, což se odráží i v
četném zastoupení indikátorů s přímou vazbou na indikátorovou soustavu NSRR a na
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naplňování strategických cílů NSRR. Dostatečná je také provázanost na dlouhodobé cíle a
priority Národního programu reforem - zejména v oblasti modernizace dopravních sítí při
respektování principu udržitelného rozvoje a udržitelné využívání zdrojů s důrazem na snížení
energetické náročnosti ekonomických aktivit.
Horizontální priority
Indikátorová soustava zohledňuje na všech úrovni Programového i Prováděcího
dokumentu problematiku horizontálních témat. ROP SČ není přímo zaměřen na problematiku
rovných příležitostí, neboť není financován z Evropského sociálního fondu. Ve všech
prioritních osách je však na problematiku rovných příležitostí kladen důraz, příkladné pokrytí
lze vysledovat u indikátorů výstupu na úrovni Prováděcího dokumentu. Ještě lépe je
zohledněno téma udržitelného rozvoje, které je ve více než dostatečné míře sledováno v rámci
všech prioritních os.

4. Hlavní závěry projektu a doporučení
Indikátorová soustava je konzistentní, vnitřně provázaná a naplňuje cíle strategických
dokumentů na národní i evropské úrovni. Z nastavení indikátorové soustavy je patrný důraz
na maximální vypovídací hodnotu, která je upřednostněna před organizační, finanční a
časovou náročností monitoringu. Přesto však zadavatel používá indikátory založené na
dostupných spolehlivých statistických datech s odpovídající periodicitou sběru. Indikátorová
soustava umožní hodnotit pokrok v naplňování cílů ROP SČ, přičemž má dostatek vhodných
indikátorů výstupu i výsledku pro zohlednění vlivu na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.
Indikátory jsou zpravidla jednoznačně, pro žadatele srozumitelně a metodicky správně
definovány. Hodnotitel doporučuje pouze drobná zpřesnění a korekce názvů, definic a
jednotek vybraných indikátorů (viz kap. 4.3 analýzy). Cílové hodnoty indikátorů jsou ve
většině případů realisticky nastaveny. Výjimkou je šestice indikátorů různých typů a oblastí
podpor (viz část 5 analýzy), která má příliš ambiciózně nastavené cílové hodnoty vzhledem
k nepříznivému vývoji v dané oblasti nebo nedostatečné finanční alokaci.
Dílčí doporučení hodnotitele jsou součástí analytických kapitol v rámci části 4 analýzy. Mezi
hlavní doporučení lze zahrnout následující:
Doplnění programových indikátorů (pro vnitřní potřeby RR):
- indikátory kontextu monitorující stav v oblastech, které mohou být intervencemi ROP
nepřímo velmi významně ovlivněny:
o Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele v Kč, b.c.
o Přírůstek/úbytek obyvatel v regionu, migrace
o Reg. diferen. míry nezaměstnanosti v regionu NUTS 2 (za regiony ORP)
o Obecná míra nezaměstnanosti za region NUTS 2 ženy
- programové indikátory výsledku
o Počet vytvořených pracovních míst v členění na:
 Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže
 Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy
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Vypuštění indikátorů na úrovni Prováděcího dokumentu:
- indikátory v rámci oblasti podpory 1.1
o Počet projektů přispívajících ke zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a
orientací
o Počet projektů přispívající k zlepšení průchodnosti krajiny nebo návaznosti
migračních tras zvěře, a nebo k zvýšení plochy ohnisek biodiverzity
o Počet projektů podporujících využívání výrobků šetrných k životnímu prostředí
nebo environmentálně příznivějších technologií
- indikátory v rámci oblasti podpory 1.2
o Počet projektů přispívajících ke zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou a
orientací
- indikátory v rámci oblasti podpory 2.1
o Počet projektů podporujících využívání výrobků šetrných k životnímu prostředí
nebo environmentálně příznivějších technologií
- indikátory v rámci oblasti podpory 2.2
o Počet projektů podporujících využívání výrobků šetrných k životnímu prostředí
nebo environmentálně příznivějších technologií
o Počet projektů přispívajících ke zvýšení kvality ovzduší
- indikátory v rámci oblasti podpory 2.3
o Počet projektů podporujících využívání výrobků šetrných k životnímu prostředí
nebo environmentálně příznivějších technologií
Nahrazení resp. změna metodiky indikátorů v rámci Prováděcího dokumentu:
- „Počet obyvatel obcí nově zapojených do IDS“ - nahradit indikátorem „Počet
přepravených osob v IDS drážní a autobusovou dopravou“
- „Časová úspora na úsecích dotčených intervencí“ – změna definice, metodiky konstrukce
a sběru dat
Přeřazení indikátorů ze skupiny indikátorů výstupu do skupiny indikátorů výsledku:
- „Počet vytvořených a podpořených řídících a koordinačních struktur v turistických
destinacích“
- „Počet uskutečněných pravidelných kulturních a sportovních akcí min. regionálního
významu s významným dopadem na rozvoj CR“
- „Počet realizovaných konferencí a seminářů o CR“
- „Zvýšení rozlohy veřejné zeleně v sídlech“
Snížení indikativní hodnoty následujících indikátorů:
- „Míra zaměstnanosti v regionu celkem“ – na 57,5 %
- „Plocha obcí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší“ – na 75 indexu (2004=100)
- „Délka rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem“ – na 160 km
- „Návštěvníci v regionu – počet přenocování“ – na 104 indexu (2004=100)
- „Zahraniční návštěvníci – počet přenocování“ – na 108 indexu (2004=100)
„Podíl vozidel veřejné dopravě na ekologický pohon“ – na 8 %
K indikátorům globálního a specifických cílů ROP SČ a specifických cílů prioritních
os nemá hodnotitel vážnější připomínky. Doporučuje však úpravy indikátorové soustavy na
úrovni Prováděcího dokumentu – vypustit nadbytečné indikátory výstupu, zpřesnit resp.
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přeformulovat definice vybraných indikátorů výstupu i výsledku. Jednoduché naturální
ukazatele je výhodné získávat od žadatelů v rámci monitorovacího systému, složitější a
syntetičtější indikátory hodnotitel doporučuje přebírat z oficiálních statistik.

5. Prameny - výběr
CENIA (2007): Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006. Praha
ČHMÚ, www.chmi.cz
ČHMÚ - Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2006,
http://www.chmi.cz/uoco/isko/OZKO/06wwwOZKO/06OZKO.html
ČHMÚ - Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v roce 2005,
http://www.chmi.cz/uoco/isko/OZKO/05wwwOZKO/05OZKO.html
ČSÚ (2008a): Databáze KROK a MOS, aplikace METIS a VDB. Intranet ČSÚ
ČSÚ (2008b): Vzory statistických výkazů pro rok 2008 a Program statistických zjišťování na
rok 2008. Intranet ČSÚ
ČSÚ (2008c): Databáze KROK – obsah ukazatelů a zdroje informací. Praha
ČŚÚ (2008d): Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření
pracovních sil za 4. čtvrtletí roku 2007. Praha
Informační systém výzkumu a vývoje – měření intenzity dopravy,
http://aplikace.isvav.cvut.cz/
MŽP (2008): Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005. Věstník MŽP, XVIII, č. 4,
s. 83-113
MŽP (2007a): Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2006 –
Středočeský kraj. Praha
MŽP (2007b): Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005. Věstník MŽP, XVII, č. 3,
s. 83-113
MŽP (2006a): Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2005 –
Středočeský kraj. Praha
MŽP (2006b): Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o změně vymezení oblastí se zhoršenou
kvalitou ovzduší – vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok
2005. Věstník MŽP, XVI, č. 5, s. 4-12
MŽP (2005a): Stav životního prostředí v jednotlivých krajích České republiky v roce 2004 –
Středočeský kraj. Praha
MŽP (2005b): Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší – vymezení
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2004. Věstník MŽP, XV, č. 12, s.
1-28
Ředitelství silnic a dálnic - Vybraná technická data silnic a dálnic, http://www.rsd.cz/Silnicnia-dalnicni-sit/Delky-a-dalsi-data-komunikaci
Ředitelství silnic a dálnic - Výsledky sčítání dopravy, http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicnisit/Intenzita-dopravy
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Statistika dopravy ČR, www.sydos.cz
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