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1 Úvod 

Zakázka „Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje“ je 

realizována na základě výzvy zadavatele ze dne 19. 7. 2016, nabídky uchazeče ze dne 11. 8. 2016 

a následně podepsané smlouvy. 

Smlouva mezi zadavatelem – Krajským úřadem Středočeského kraje, a dodavatelem – společností 

HOPE GROUP, s.r.o. byla uzavřena dne 29. 9. 2016. 

Předmětem veřejné zakázky bylo zjistit pokrok v naplňování nastavených cílů PRÚOSK a dále celková 

revize stávajícího dokumentu, zjednodušení portfolia sledovaných indikátorů a nastavení sledování 

programu do budoucna. Dílčím předmětem plnění bylo nastavení karty BSC (balance score card) pro 

proces vyhodnocování indikátorů a dále byl vytvořen průmět nově definovaných priorit 

Středočeského kraje do stávajícího dokumentu, což poskytuje podklad pro jeho plánovanou 

aktualizaci. 

1.1 Kontext 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje (dále také Program rozvoje či PRÚOSK) je 

základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na úrovni kraje, sestávající 

z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje. Obsahuje směry a úkoly 

rozvoje finanční povahy i úkoly nefinanční povahy, jako jsou politiky, nástroje, organizační úkoly, 

doporučení pro ústřední správní orgány k podpoře kraje atd.  

Program rozvoje kraje plní funkci základního dokumentu orgánů kraje pro koordinaci rozvoje území, 

hraje klíčovou úlohu při zajišťování podpory regionálního rozvoje, pomáhá zvyšovat povědomí 

o nejdůležitějších potřebách kraje, pomáhá mobilizovat vlastní kapacity a zdroje kraje, využívá 

znalostí místních činitelů a odborníků a umožňuje místním činitelům určovat a kontrolovat směr 

budoucího vývoje kraje.  

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje je dokument, který nabízí ve střednědobém 

výhledu řešení zásadních priorit rozvoje kraje formou naplňování navrhovaných opatření. Monitoring 

Programu má být prováděn formou pravidelných (ročních) zpráv, které mají obsahovat vyhodnocení 

naplňování cílů jednotlivých opatření a monitoring hodnot indikátorů (předkládaný dokument 

nahrazuje roční zprávu o vyhodnocení). Navrhované indikátory opatření je možné vysledovat 

a vyhodnocovat jak z veřejně dostupných zdrojů, tak z příslušných odborů Krajského úřadu SK.  

1.2 Výstupy zakázky 

Řešená zakázka je složena z dílčích částí (vyhodnocení naplňování PRÚOSK, revize indikátorové 

soustavy a s tím spojené nastavení BSC karty a podklad pro aktualizaci Programu – navázání 

aktuálních priorit kraje na PRÚOSK). Výstupy zakázky jsou tedy následující: 
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Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – 

Závěrečná zpráva 

V předloženém dokumentu je uvedeno souhrnné vyhodnocení plnění programu na základě zjištění 

aktuálních hodnot nastavených indikátorů a jejich vyhodnocení v situaci v ČR (provedeno bylo krajské 

srovnání pro posouzení situace ve Středočeském kraji).  

Vyhodnocena byla jednotlivá opatření zvlášť. Tato část je opřena o hodnocení naplnění indikátorů, 

které byly pro každé opatření stanoveny. U vybraných indikátorů, které byly vyhodnoceny jako 

relevantní a za něž jsou dostupná data za ostatní kraje ČR, bylo provedeno srovnání Středočeského 

kraje s ostatními kraji ČR. Toto mezikrajské srovnání poskytlo další pohled na situaci kraje v dané 

oblasti, a přispělo tak k lepší interpretaci zjištěných hodnot vzhledem k naplňování cílů PRÚOSK. 

Obsahem Závěrečné zprávy je dále vyhodnocení relevantnosti indikátorů, kdy jsou jednotlivé 

indikátory zhodnoceny z hlediska vhodnosti či nevhodnosti ke sledování a relevantnosti směrem 

k danému opatření. Indikátorům je následně přiřazena charakteristika na škále vhodný / částečně 

vhodný / nevhodný, na což je navázáno v další části. Návazná část shrnuje návrhy dodavatele na 

úpravu indikátorové soustavy daného opatření, přičemž došlo k vypuštění některých stávajících 

indikátorů, případně k jejich úpravám a některé indikátory byly přidány nově (viz BSC karta). 

BSC karta – „Pořizování indikátorů pro hodnocení PRÚOSK“ 

Uváděná revize indikátorové soustavy se promítla do nově vzniklé BSC karty. Ta je zpracována ve 

formátu xls a připravena tak, aby mohla být napojena na informační systém kraje. BSC karty 

(v návaznosti na informační systém) jsou hlavním podkladem pro efektivní řízení procesů na krajském 

úřadě.  

Zpracovaná BSC karta procesu „Pořizování indikátorů pro hodnocení PRÚOSK“, jejímž cílem je 

zajištění podkladů k vyhodnocení naplňování PRÚOSK, identifikuje kroky nutné k provedení 

vyhodnocení a zároveň definuje aktéry, kteří jsou za jednotlivé dílčí části zodpovědní. Mezi aktéry 

jsou především jednotlivé odbory krajského úřadu, pod něž spadá řešená agenda. Procesní část BSC 

karty stanovuje také očekávanou časovou náročnost sběru konkrétních dat a to opět po jednotlivých 

aktérech, což poskytuje efektivní nástroj k řízení procesu. Výstupem procesu jsou tabulky indikátorů 

a tedy podklad pro Roční zprávu k vyhodnocení PRÚOSK. Garantem procesu je Odbor regionálního 

rozvoje.  

Procesní část BSC karty je doplněna také o konkrétní část k hodnocení indikátorů. Přednastaveny jsou 

listy pro jednotlivé aktéry (odbory kraje), kterým poskytuje přehledný podklad pro vyplnění 

zjištěných hodnot indikátorů, včetně časové náročnosti jejich sběru, která může být dále promítnuta 

do úpravy karty. U každého indikátoru je uveden jeho přesný zdroj, jednotka sledování, výpočet, 

frekvence a doporučená doba sběru a očekávaná časová náročnost. 

Návaznost Programového prohlášení Rady kraje na PRÚOSK 

V průběhu plnění zakázky byly vrchními představiteli krajského úřadu definovány priority v rozvoji 

Středočeského kraje. Dodavatel tedy navázal na tyto priority uvedené v Programovém prohlášení 

Rady Středočeského kraje a provedl jejich srovnání s existujícím dokumentem. Třetím výstupem 

zakázky je tedy dokument shrnující hlavní body překryvů (shody) mezi Programovým prohlášením 
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a Programem rozvoje územního obvodu Středočeského kraje – a zároveň přináší přehled témat 

přesahujících rámec aktuálního PRÚOSK. 

Dokument je doplněn o prezentaci, která přehledně a stručně představuje jednotlivá místa 

návazností dokumentů či identifikuje místa, kde jdou priority Programového prohlášení nad rámec 

Programu rozvoje, včetně grafického znázornění. Dodavatel tedy identifikuje „bílá místa“ – priority 

pro příští období – které by bylo vhodné při plánované aktualizaci Programu rozvoje kraje zahrnout 

mezi priority kraje.  
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2 Zhodnocení naplňování opatření 

Program rozvoje územního obvodu Středočeského kraje obsahuje mj. kapitolu „Implementace 

a monitoring“, v rámci které byly definovány indikátory ke sledování. Monitoring Programu měl být 

nastaven na roční bázi a vyhodnocován formou (ročních) zpráv. Navržené indikátory (44 pro oblast A, 

43 pro oblast B, 39 pro oblast C, 24 pro oblast D a 19 pro oblast E) je většinou možné vysledovat 

a vyhodnotit na základě veřejně dostupných zdrojů či z dokumentů příslušných odborů Krajského 

úřadu Středočeského kraje. Vzhledem k rozdílnosti datových zdrojů mají indikátory rozdílné datové 

řady, přesto bylo snahou dodavatele posbírat data v co nejširším období 2011-2016 (uváděny jsou 

hodnoty za všechny roky, kdy byly údaje dostupné pro posouzení vývoje). 

Ze statistických, monitorovacích či analytických podkladů byly sbírány ukazatele v takovém rozsahu, 

jak jsou definovány v kapitole 6.1.2 Programu. V této kapitole jsou také uvedenu vstupní (baseline) 

hodnoty většiny indikátorů1, ke kterým byly číselné řady vztahovány.  

Zhodnocení jednotlivých opatření je rozděleno na tři části. V části Vyhodnocení samotného opatření 

dodavatel vyhodnotil, do jaké míry se podařilo splnit cíle opatření, přičemž vychází ze zjištěných 

údajů. Tato část je opřena o hodnocení naplnění indikátorů, které byly pro každé opatření stanoveny. 

V rámci desk research byla u jednotlivých indikátorů sledována také dostupnost dat za ostatní kraje 

ČR. U vybraných indikátorů, které byly vyhodnoceny jako relevantní a za něž jsou dostupná data za 

ostatní kraje ČR, bylo provedeno srovnání Středočeského kraje s ostatními kraji ČR. Toto mezikrajské 

srovnání poskytlo další zřetelnější pohled na situaci kraje v dané oblasti, a přispělo tak k lepší 

interpretaci zjištěných hodnot vzhledem k naplňování cílů PRÚOSK. 

 V části Vyhodnocení relevantnosti indikátorů jsou jednotlivé indikátory zhodnoceny z hlediska 

vhodnosti či nevhodnosti směrem k danému opatření. Hodnoceny jsou především dva parametry: 1) 

dostupnost dat pro sledování indikátoru a náročnost získání těchto dat a 2) relevantnost indikátoru 

vůči zaměření opatření. Indikátorům je následně přiřazena charakteristika na škále vhodný / částečně 

vhodný / nevhodný, na což je navázáno v další části.  

V části Návrhy na úpravy indikátorů jsou navrženy úpravy indikátorové soustavy jednotlivých 

opatření. Některé stávající indikátory jsou vypuštěny či upraveny (většinou relativizovány) a zároveň 

došlo k přidání nových indikátorů, které jsou pro dané opatření vhodnější. Všechny úpravy se 

promítly také do nově vzniklé BSC karty, kde je u každého indikátoru definován jeho zdroj, jednotka, 

výpočet, frekvence a doporučená doba sběru a očekávaná náročnost sběru dat pro indikátor.  

 

Zdroje 

Využito bylo zdrojů, které jsou uvedeny v Programu a byly použity pro stanovení tzv. baseline – tedy 

výchozí hodnoty indikátorů. Jedná se především o tyto zdroje: 

 Český hydrometeorologický ústav 

 ČSÚ (Statistická ročenka Středočeského kraje, Veřejná databáze, SLDB) 

                                                           
1
 Jelikož u některých indikátorů navržených pro hodnocení PRÚOSK nebyla v době jeho vzniku dohledána ani baseline 

hodnota, byly tyto indikátory navrženy k vyřazení a nahrazeny jinými, vhodnějšími.  
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 CzechInvest 

 Regionální informační servis (www.risy.cz) 

 MMR, Evropské strukturální a investiční fondy (www.strukturalni-fondy.cz) 

 MPSV – Statistická ročenka trhu práce, Zpráva o situaci na krajském trhu práce, Statistická 
ročenka z oblasti práce a sociálních věcí, Katalog organizací zaměstnávajících více než 50% 
osob se zdravotním postižením 

 Úřad práce Středočeského kraje 

 Středočeský kraj – informace z jednotlivých odborů, rozpočet, výroční zprávy, plán investic, 
vyhodnocení POH, registr poskytovatelů sociálních služeb, systém evidence 
kontaminovaných míst 

 Ústav územního rozvoje – evidence územně plánovací činnosti 

 Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje 

 Databáze DAT CZ (www.eu-dat.cz) 

 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Zdravotnická ročenka 

 Národní síť místních akčních skupin ČR (www.nsmascr.cz) 

 Česká pošta 

 NPÚ, Územní odborné pracoviště Středních Čech - výroční zpráva 

 Registr ekologických podnikatelů 

 Energetický regulační úřad (Roční zprávy o provozu) 

 CENIA – Česká informační agentura životního prostředí 

 Statistická ročenka životního prostředí (www.cenia.cz) 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.nsmascr.cz/
http://www.cenia.cz/
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2.1 A. Podnikání a zaměstnanost 

Obrázek 1: Schéma cílů a opatření priority A 

Opatření

Priori ta

Strategický cíl

A. Podnikání a zaměstnanost

A.1 Zlepšování 

podmínek pro 
podnikání v kraji, 

zvýšení 

konkurenceschop.

podnikatelských 

subjektů

A.2 Podpora 

inovací, 
vědeckovýzkum. 

projektů, vzájemné 

spolupráce 

podnikat. subjektů 

a výzkumu

A.3 Zvyšování 

zaměstnanosti a 
zlepšení 

podmínek na 

trhu práce

A.4. Podpora 

spolupráce a 
komunikace mezi 

veřejnou správou 

a podnikatelskou

sférou

A.1.1 

Podpora 
vytváření 

příznivého 

podnikatel. 

prostřední a 

podnikatel. 
infrastruktu

ry

A.1.2 

Podpora 
malého a 

středního 

podnikání 

a 

inovačních 
aktivit

A.1.3 

Podpora 
rozvoje 

cestovního 

ruchu

A.2.1 

Podpora 
vědeckovýzk. 

projektů a 

inovačních 

aktivit, reg., 

národní a 
nadnárod. 

spolupráce

A.3.1 

Využití 
nabídky 

pracovní 

síly

A.3.2 

Zlepšení 
podmínek 

uplatnění 

znevýhod

něných 

osob na 
trhu práce

A.4.1 

Podpora 
spolupráce a 

komunikace 

mezi 

veřejnou 

správou a 
podnikat. 

sférou
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2.1.1 A.1.1 Podpora vytváření příznivého podnikatelského prostředí a podnikatelské 

infrastruktury 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet ekonomických subjektů v kraji subjekt 322 855     323 025     314 688     319 758     324 905     

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 24 064     24 749     25 001     25 546     26 527     

Podíl kraje na HDP ČR % 10,7 10,9     11,0     11,4     11,6  

Investice v kraji - počet projektů projekt 13 62     14     17     13     

Investice v kraji - výše investice mil. Kč 6953 3 636     4 980 7 643 7 815     

Investice v kraji - počet nově vytvořených pracovních míst pracovní místo 1907 2 302     1 668 2 349 1 359     

Plocha průmyslových zón ha   1 477          

Počet průmyslových zón průmysl. zón   16          

Plocha brownfields ha   72,88      

Počet brownfields brownfields   20              

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji, 2015 (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ekon. 

subjektů  

324 905 573 682 162 106 143 478 75 921 173 878 116 006 136 566 117 554 110 643 304 729 139 097 140 175 250 213 

Počet ekon. 

subjektů na 

1000 EA 

obyvatel 

483 858 513 480 491 439 535 497 447 445 509 452 476 417 

Prům. hrubá 

měsíční mzda 

26 527 33 852 24 006  25 574  22 750  23 934  24 685  24 030  23 673  23 977  25 718  23 483  23 240  24 208  



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

11 

 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Podíl kraje na 

HDP ČR (v %) 

11,6 24,4 5,1 5,1 1,9 6,0 3,2 4,6 4,0 4,0 11,0 4,7 4,9 9,6 

HDP na 1 

obyvatele 
399 682  881 411 361 699 404 565 291 304 334 249 335 210  378 326 348 996 353 587 424 994 339 556 381 168 357 939 

HDP na 

obyvatele (v 

% průměru 

ČR) 

93 % 204 % 84 % 94 % 67 % 77 % 78 % 88 % 81 % 82 % 98 % 79 % 88 % 83 % 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Podpora vytváření příznivého podnikatelského prostředí a podnikatelské infrastruktury“ se zaměřuje především na podporu rozvoje oborů 

a služeb s vysokou přidanou hodnotou a na investice do rozvojových ploch. 

Vývoj Středočeského kraje v oblasti podpory příznivého podnikatelského prostředí a podnikatelské infrastruktury lze podle současných indikátorů hodnotit 

pozitivně. Počet ekonomických subjektů v kraji výrazně poklesl mezi roky 2011 (322 855) a 2013 (314 688), ale v následujících letech opět narostl a překonal 

stav z roku 2011. K roku 2015 v kraji působilo 324 905 ekonomických subjektů. Podle krajského srovnání disponoval Středočeský kraj 2. největším počtem 

ekonomických subjektů hned po dominantní Praze. Při přepočítání na ekonomicky aktivní obyvatele se však s 483 podniky na 1000 EA obyvatel řadí na 

průměrné příčky, 6 krajů má tuto hodnotu k roku 2015 vyšší. 

Zásadní ekonomické indikátory „Průměrná hrubá měsíční mzda“ a „Podíl kraje na HDP ČR“ se vyvíjely pro kraj mezi roky 2011 a 2014/2015 pozitivně. 

Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla téměř o 2 500 Kč na 26 527 Kč. V krajském srovnání byl Středočeský kraj k roku 2015 na 2. pozici hned za dominantní 

Prahou. V porovnání s ostatními kraji jako jediný přesáhl hranici 26 000 Kč. Podíl kraje na HDP ČR se ve sledovaném období postupně navyšoval, v roce 2015 

dosáhl hodnoty 11,6 %. V krajském srovnání byl na tom Středočeský kraj obdobně jako Jihomoravský kraj (11,0 %). Za první Prahou (24,3 %) byl v tomto 

hodnocení 2. nejlepší. Tabulka mezikrajského srovnání poskytuje též údaje týkající se HDP na obyvatele, v němž se kraj drží na 4. místě, vyšší hodnoty 

zaznamenává kromě Prahy také kraj Jihomoravský a Plzeňský. 

Další sada indikátorů byla zaměřena na investice v kraji. Počet projektů, které byly zprostředkovány agenturou Czechinvest, dosahoval v roce 2011 hodnoty 

13. V roce 2012 sledujeme dramatický nárůst na 62 projektů. V následujících letech se počet projektů snížil na úroveň v roce 2011. Výše investic v kraji se ve 

sledovaném období jeví pozitivně. Do kraje byly v roce 2011 situovány projekty v hodnotě 6 953 mil. Kč, k roku 2012 hodnota klesla na 3 636 mil. Kč. Od roku 
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2013 sledujeme postupný nárůst výše investic a v roce 2015 hodnota projektů v kraji dosáhla úrovně 7 815 mil. Kč. Hodnota počtu nově vytvořených 

pracovních míst skrze investice mezi roky 2011 a 2015 fluktuovala. V roce 2011 bylo přes investiční projekty vytvořeno 1907 pracovních míst, v následných 

letech počet střídavě rostl a klesal.  V roce 2015 bylo investičními projekty vytvořeno „pouze“ 1 359 pracovních míst v porovnání s předchozími roky, což je 

meziročně o 42 % méně než v roce 2014. 

Indikátory zaměřené na průmyslové plochy a brownfieldy nejsou v současné podobě vhodné pro hodnocení opatření, a to jak z hlediska sběru dat, tak 

z pohledu relevantnosti (viz tabulka). 

 Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet ekonomických subjektů v kraji částečně vhodný Indikátor je vhodné relativizovat (vztáhnout k počtu obyvatel, k počtu ekonomicky 

aktivních), vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje před rokem 2013 

plně srovnatelné. 

Průměrná hrubá měsíční mzda vhodný  

Podíl kraje na HDP ČR vhodný  

Investice v kraji - počet projektů vhodný  

Investice v kraji - výše investice částečně vhodný Indikátor je vhodný, avšak CzechInvest uvádí pouze určitou část všech zahraničních 

investic. Doporučujeme přidat ke sledování přesnější indikátor ze zdrojů ČNB, viz níže. 

Investice v kraji - počet nově vytvořených 

pracovních míst 

vhodný  

Plocha průmyslových zón částečně vhodný Je lepší sledovat podíl využívané plochy investory, než pouze plochu průmyslových zón. 

Nejsou dostupná aktuální data. 

Počet průmyslových zón částečně vhodný Nezáleží tolik na počtu, ale na využití průmyslových zón. Nejsou dostupná aktuální data. 

Plocha brownfields částečně vhodný Lepší sledovat revitalizovanou plochu brownfields. Nejsou dostupná aktuální data. 

Počet brownfields částečně vhodný Lepší sledovat počet revitalizovaných brownfiels. Nejsou dostupná aktuální data. 
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Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet podpořených projektů z OP nevhodný  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle 

jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný.  

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
- Indikátor „Počet ekonomických subjektů v kraji“ doporučujeme upravit na „Počet ekonomických subjektů /počet ekonomicky aktivních obyvatel“ 
- Doporučujeme přidat nový indikátor „Výše přímých zahraničních investic na 1000 obyvatel kraje“ ze zdrojů České národní banky, který zahrnuje 

veškeré zahraniční investice, které do kraje v daném roce přitekly (informace za regiony ČNB zveřejňuje s přibližně tříletým zpožděním, na konci roku 
2016 jsou tak k dispozici data za 31. 12. 2013). Informace k podobě indikátoru viz v rámci BSC karty. 

- Doporučujeme přidat indikátor „Hrubá přidaná hodnota na 1 zaměstnance“, který umožňuje vhodně sledovat produktivitu práce. Informace k podobě 
indikátoru viz v rámci BSC karty 

- Doporučujeme přidat nový indikátor „Rozdíl mezi vzniklými a zaniklými ekonomickými subjekty“, který odráží náladu v podnikatelském prostředí. 

 

-  Indikátor „Plocha průmyslových zón“ doporučujeme přeměnit na „Podíl využívané plochy investory na celkové ploše průmyslových zón“. 

Vzhledem k tomu, že aktualizace dat za brownfields a průmyslové zóny ze strany CzechInvestu a RIS byla naposledy provedena v roce 2011, nelze 
v současné době získat dostatečně relevantní data. Aktualizace informací se plánuje na rok 2017. Až po zveřejnění výsledků bude možné informace 
zařadit i do hodnocení PRÚOSK. Každoroční sběr čtyř indikátorů vázaných na brownfields a průmyslové zóny tak v současné době nedoporučujeme.  

2012 2013 2014

5 121 -11 322 2 540

Rozdíl mezi vzniklými a zaniklými 

ekonomickými subjekty
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2.1.2 A.1.2 Podpora malého a středního podnikání a inovačních aktivit 

Vývoj hodnot indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet ekonomických subjektů se 6-249 zaměstnanci 

(malé a střední podniky) 

subjekt 8644 8 314     8 116     8 066       

Průměrná hrubá měsíční mzda Kč 24 064     24 749     25 001     25 546     26 527      

Průměrná míra nezaměstnanosti %  6,1 6,9 6,4 5,4  

Počet klastrů a klastrových iniciativ klastr, klastr. 

Iniciativa 

7 7         

Výše příspěvků na rozvoj produkčního sektoru a 

podnikání 

tis. Kč 1000 1 000     1 000     500     500      

Počet podpořených projektů z OP projekt  1 005     1 248     1 214       160      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji, 2014 (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ekonomických 

subjektů se 10-249 

zaměstnanci (malé a střední 

podniky) 

5 203   12 135 2 914  2 567  1 285  3 018  1 863  2 521  2 420  2 213  6 373  2 902  2 979  4 911  
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Podpora malého a středního podnikání a inovačních aktivit“ je zaměřeno na podporu jak stávajících, tak nově zakládaných malých a středních 

podniků.  

Počet malých a středních podniků působících na území kraje kontinuálně klesal. V roce 2011 v kraji bylo 8 644 podniků, v roce 2014 již jen 8 066 podniků. 

Nicméně v porovnání s ostatními kraji Středočeský kraj disponoval značným podnikatelským potenciálem, v počtu malých a středních podniků (10-249 

zaměstnanců) byl k roku 2014 3. nejvýznamnějším krajem po Praze a Jihomoravském kraji (s počtem 5 203 podniků). 

Průměrná hrubá měsíční mzda rostla mezi roky 2011 až 2015 kontinuálně na úroveň 26 527 Kč. Od roku 2011 se zvýšila téměř o 2 500 Kč. V krajském 

srovnání byl Středočeský kraj k roku 2015 na 2. pozici hned za dominantní Prahou. V porovnání s ostatními kraji jako jediný přesáhl hranici 26 000 Kč. 

Průměrná míra nezaměstnanosti se vyvíjela ve sledovaném období velmi pozitivně. Sice mezi roky 2012 a 2013 hodnota vzrostla o 0,8 p.b. na 6,9 % 

z počátečních 6,1 %, ale od roku 2013 se dařilo postupně nezaměstnanost snižovat. K roku 2015 dosahovala úroveň nezaměstnanosti 5,4 %. 

Jednou z možností, jak kraj podporuje malé a střední podniky, byl příspěvek na rozvoj produkčního sektoru a podnikání. Ve sledovaném období kraj 

poskytoval roční podporu 1 mil. Kč. v letech 2011 až 2013. V letech 2014 a v 2015 byla podpora snížena na 500 tis. Kč ročně. Indikátor počet klastrů 

a klastrových iniciativ nelze do vyhodnocení zahrnout (viz tabulka Vyhodnocení relevantnosti indikátorů). 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet ekonomických subjektů se 6-249 

zaměstnanci (malé a střední podniky) 

částečně vhodný Je lepší indikátor relativizovat (vztáhnout k počtu obyvatel, k počtu ekonomicky 

aktivních), vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje před rokem 

2013 plně srovnatelné. 

Průměrná hrubá měsíční mzda částečně vhodný Může zohlednit kvalitu a produktivitu práce, ale nezohledňuje přímo vývoj v oblasti 

malého a středního podnikání. 

Průměrná míra nezaměstnanosti vhodný  
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Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet klastrů a klastrových iniciativ nevhodný Data nejsou pravidelně aktualizována. Indikátor není rezistentní vůči uměle 

vytvořeným klastrům. 

Výše příspěvků na rozvoj produkčního sektoru a 

podnikání 

vhodný  

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet klastrů a klastrových iniciativ“ je nyní nevhodný indikátor vzhledem k aktuálnosti dat. 
- Doporučujeme sledovat podíl malých a středních firem na celkovém počtu ekonomických subjektů -> „Ekonomické subjekty (6(10)-249 

zaměstnanců)/celkový počet ekonomických subjektů“. 
- Indikátor „Počet klastrů a klastrových iniciativ“ doporučujeme vypustit. 
- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
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2.1.3 A.1.3 Podpora rozvoje cestovního ruchu 

Vývoj hodnot indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Návštěvnost hromadných ubytovacích 

zařízení (rezidenti/nerezidenti) 

návštěvníků 533 805/161 308 649 689/203 515 616 035/204 106 615 721/183 809 699 278/208 289  

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení 

v kraji (počet zařízení/pokoje/lůžka) 

počet 579/ 

12 024/32 184 

814/ 

15 045/40 311 

805/ 

14 929/40 144 

668/ 

13 176/34 900 

669/ 

13 099/34 812 

 

Průměrný počet přenocování na jednoho 

návštěvníka 

přenocování 2,60 2,48 2,52 2,46 2,44  

Délka cyklostezek/cyklotras km  230/3 961 278/- 316/- 337/- 349/4466 

Výše podpory na rozvoj cest. ruchu v kraji tis. Kč 10 000 16 250     10 000     4 500     4 000      

Počet podpořených projektů z OP projekt  1 005     1 248     1 214     160      

Pozn.: Na základě výsledků projektu MMR "Zkvalitnění informací o vybraných sektorech cestovního ruchu" došlo k revizi dat o kapacitách a návštěvnosti za roky      

2012 a 2013. Z tohoto důvodu nejsou údaje před rokem 2012 srovnatelné. 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji, 2015 (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Návštěvnost hromadných 

ubytovacích zařízení 

(rezidenti + nerezidenti) 

907 
567 

6 605 
776 

1 341 
912 

650 
250 

850 
891 

487 
259 

820 
802 

1 124 
032 

413 
443 

473 
712 

1 536 
172 

547 
538 

661 
149 

775 
047 

Počet hostů hromadných 

ubytovacích zařízení na 100 

obyvatel kraje 

68 521 210 113 286 59 187 204 80 93 131 86 113 64 

Kapacity hromadných 

ubytovacích zařízení v kraji 

(počet lůžek) 

34 812 91 059 58 839 28 503 32 706 23 351 43 651 49 628 19 068 23 989 45 236 22 834 25 651 29 923 

Průměrný počet 

přenocování (1 návštěvník) 

2,4 2,4 2,7 2,6 5,4 2,7 3,1 3,2 2,9 2,5 2,0 3,2 3,0 2,9 
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Vyhodnocení samotného opatření  

Opatření „Podpora rozvoje cestovního ruchu“ se zaměřuje zejména na zatraktivnění turistiky a podporu návštěvnosti ve Středočeském kraji. Středočeský 

kraj disponuje značným množstvím turistických atrakcí, hradů a zámků. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení ve Středočeském kraji patří po 

turisticky nejatraktivnějších oblastech v Česku (Praha, Jižní Morava, Jižní Čechy, Krkonoše) k nejvyšším. Pro relevantnost vyhodnocení vývoje indikátorů, 

které se zaměřují na návštěvnost, kapacitu hromadných ubytovacích zařízení a počet přenocování jsou porovnány data od roku 2012 (v tomto roce došlo 

k revizi dat). 

Hromadná ubytovací zařízení v kraji navštívilo v roce 2012 téměř 650 tis. rezidentů a přes 203 tis. nerezidentů. V následujícím roce došlo k poklesu 

návštěvnosti, jak u rezidentů (616 035), tak u nerezidentů (204 106). V roce 2014 návštěvnost rezidentů stagnovala, počet návštěv nerezidentů se snížil o 20 

tis., což je o 10 % méně oproti roku 2013. V roce 2015 se turistickému ruchu dařilo. Hromadná ubytovací zařízení v kraji navštívilo téměř 700 tis. rezidentů, 

což činní nárůst téměř o 14 % oproti roku 2014. Stejně tak počet návštěv nerezidentů v hromadných ubytovacích zařízení stoupl na 208 289, což je nejvyšší 

číslo za sledované období. Pokud počet hostů hromadných ubytovacích zařízení vztáhneme k počtu obyvatel, nachází se Středočeský kraj v dolní části 

tabulky v porovnání s ostatními kraji ČR. Za rok 2015 hostil kraj 68 návštěvníků na 100 obyvatel, hůře v tomto indikátoru vychází pouze Ústecký kraj 

a Moravskoslezský kraj. 

Hodnoty pro kapacitu hromadných ubytovacích zařízení v kraji se vyvíjeli následovně. V roce 2012 bylo na území kraje 814 hromadných ubytovacích zařízení, 

které poskytovali 15 045 lůžek a měli celkovou kapacitu 40 311 lůžek. V roce 2013 došlo k mírnému snížení všech sledovaných kapacit (viz tabulku A 1.3). 

V roce 2014 došlo k výraznějšímu poklesu kapacit v hromadných ubytovacích zařízeních (668 zařízení, 13 176 pokojů, 34 900 lůžek). V roce 2015 kapacita 

stagnovala na obdobných hodnotách jako v roce 2014 (669 zařízení, 13 099 pokojů, 34 812 lůžek). Středočeský kraj patří podle kapacity lůžek v hromadných 

ubytovacích zařízeních mezi průměrné v porovnání s ostatními kraji. 

Průměrný návštěvník Středočeského kraje strávil v ubytovacím zařízení přibližně 2,5 noci za celé sledované období. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána pro 

rok 2013, průměrně 2,52 noci. Průměrně nejméně nocí strávili návštěvníci v kraji v roce 2015, 2,44 noci. V krajském srovnání přespí na území kraje spíše 

méně návštěvníků, obdobných hodnot dosahují Praha a kraj Vysočina. U indikátoru „Délka cyklostezek/cyklotras“ se ukazuje, že v tomto ohledu se daří 

dlouhodobě budovat novou infrastrukturu pro cyklisty a naplňovat tak cíle opatření. Každoročně klesající množství nových km cyklostezek souvisí 

pravděpodobně s postupnou saturací poptávky po nové infrastruktuře.  Pro cestovní ruch kraje je také zásadní jeho podpora přímo z krajského úřadu. V roce 

2011 podpořil kraj rozvoj cestovního ruchu částkou 10 mil. Kč. V roce 2012 tuto částku značně navýšil na 16,25 mil. Kč. V roce 2013 byla výše podpory stejná 

jako v roce 2011. Pro roky 2014 a 2015 došlo k výraznému snížení krajské podpory cestovního ruchu na 4,5 mil Kč, resp. 4 mil. Kč. Finance pro podporu 

cestovního ruchu byly alokovány zejména do rekonstrukcí krajských kulturních objektů a do veletrhů na podporu návštěvnosti kraje.  
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

(rezidenti/nerezidenti) 

vhodný  

Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v kraji 

(počet zařízení/pokoje/lůžka) 

částečně vhodný  

Průměrný počet přenocování na jednoho 

návštěvníka 

vhodný  

Délka cyklostezek/cyklotras vhodný  

Výše podpory na rozvoj cest. ruchu v kraji vhodný  

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Doporučujeme použít nový indikátor: Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení na 100 obyvatel kraje. 
- Doporučujeme použít nový indikátor: Čisté využití lůžek (v %), lze najít přímo v tabulkách ČSÚ. 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Čisté využití lůžek (v %) 27,0 55,1 29,1 27,7 45,5 22,7 26,1 29,8 25,6 21,0 26,0 23,4 30,9 24,2 

 

- Doporučujeme použít nový indikátor: Počet konferencí v hromadných ubytovacích zařízeních (akce nad 50 účastníků). 

- Doporučujeme použít indikátor: Počet účastníků konferencí v hromadných ubytovacích zařízeních (akce nad 50 účastníků). 
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- Pro zhodnocení regionálních rozdílů v rámci kraje doporučujeme přidat indikátory Počtu ubytovacích zařízení dle jednotlivých turistických oblastí a 

Počtu hostů v ubytovacích zařízeních dle jednotlivých turistických oblastí. Jedná se o ukazatel demonstrující změnu v turistickém ruchu různých částí 

Středočeského kraje. 

- Výše uvedené indikátory lze dohledat v tabulkách ČSÚ, dále je možné indikátory relativizovat počtem obyvatel kraje. 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
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2.1.4 A.2.1 Podpora vědeckovýzkumných projektů a inovačních aktivit, regionální, 

národní a nadnárodní spolupráce 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Výdaje na vědu a výzkum mil. Kč 14082 6 090      9 691     9 702      

Počet pracovišť výzkumu a vývoje Pracovišť 245 250 258 252  

Počet klastrů a klastrových iniciativ klastr, klastr. 

Iniciativa 

7 7        

Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje zaměstnanců 2976 2 781 3 056 2 967  

Investice v kraji - počet projektů projekt 13 62     14     17     13     

Investice v kraji - výše investice mil. Kč 6953 3 636,31     4 979,67 7 642,79 7 815,10     

Počet podpořených projektů z OP projekt  1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (2014, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Výdaje na vědu 

a výzkum 

9 702 29 636   2 504  4 734  151  1 214  2 610  2 051  2 725  1 502  17 002  3 373  2 725  5 176  

Počet 

zaměstnanců 

výzkumu a 

vývoje 

2967 13665 925 1805 78 504 1053 845 1275 530 7241 1899 1103 2152 
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Vyhodnocení samotného opatření  

Opatření „Podpora inovačních aktivit, vědeckovýzkumných projektů, regionální, národní a nadnárodní spolupráce“ se zaměřuje především na podporu 

a rozvoj inovací a inovační infrastruktury ve Středočeském kraji - vědeckotechnologických parků, vědeckých pracovišť, inovačních a vývojových center. 

Pro indikátor „Výdaje na vědu a výzkum“ lze kontinuálně hodnotit období od roku 2012 a dále (v roce 2011 počítáno podle odlišné metodiky). Výdaje v roce 

2012 dosahovaly hodnoty 6 090 mil. Kč. V následujících letech se výdaje výrazně zvýšily, přibližně o 60 %. V roce 2014 dosahovaly výdaje na vědu a výzkum 

9 702 mil. Kč. V krajském srovnání je ve Středočeském kraji alokována 3. nejvyšší částka po Praze a Jihomoravském kraji. Kraj má tedy výrazný podíl na 

tvorbě vědeckého potenciálu na celonárodní úrovni. Počet pracovišť výzkumu a vývoje je ve sledovaném období stabilní. V roce 2013 bylo pracovišť 258, 

v roce 2014 se počet pracovišť s výzkumem a vývojem snížil na 252. 

Středočeský kraj disponoval ve sledovaném období ve srovnání s ostatními kraji nadprůměrným počtem zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. V letech 2011 až 

2014 v kraji pracovalo přibližně 3000 zaměstnanců ve výzkumu a vývoji, což je po Praze a Jihomoravském kraji 3. nejvyšší počet. V relativizovaných 

indikátorech, které byly vytvořeny nově, (viz tabulku Návrh na úpravu indikátorů) si vedl Středočeský kraj v krajském srovnání následovně. V kraji pracuje 23 

pracovníků ve VaV na 10 000 obyvatel, což je průměrná hodnota v rámci všech krajů. Počet pracovníků ve VaV na 1000 ekonomicky aktivních dosahoval 

hodnoty 4,4. Z toho podnikatelský sektor je v kraji velmi významný. Počet pracovníků VaV podnikatelské sektoru na 1000 ekonomicky aktivních byl v kraji 

pro rok 2014 3,5, což byla 3. nevyšší hodnota společně s Pardubickým krajem po Praze a Jihomoravském kraji. V alokaci prostředků na 1 pracovníka ve 

výzkumu a vývoji patřil Středočeský kraj v rámci republiky k absolutní špičce (pravděpodobně velký vliv masivních investic do nových výzkumných center při 

hranicích s Prahou). Na 1 pracovníka VaV tak připadalo 3,27 mil. Kč. Pro srovnání, na pracovníka VaV z kraje Vysočina (2. v pořadí) připadalo 2,83 mil. Kč.  

Indikátory zaměřené na investice v kraji se ve sledovaném období vyvíjely následovně. Počet projektů, které byly zprostředkovány agenturou Czechinvest, 

dosahoval v roce 2011 hodnoty 13. V roce 2012 sledujeme dramatický nárůst na 62 projektů. V letech 2013 až 2015 se počet projektů pohyboval mezi 14 

a 17 projekty. Výše investic v kraji se ve sledovaném období jeví velmi pozitivně. Do kraje byly v roce 2011 situovány projekty v hodnotě 6 953 mil. Kč, k roku 

2012 hodnota klesla na 3 636 mil. Kč. Od roku 2013 sledujeme postupný nárůst výše investic a v roce 2015 hodnota projektů v kraji dosáhla úrovně 7 815 

mil. Kč. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Výdaje na vědu a výzkum Částečně vhodný Indikátor vhodné rozdělit dle sektorů provádění, viz níže. 

Počet pracovišť výzkumu a vývoje vhodný  

Počet klastrů a klastrových iniciativ částečně vhodný Data nejsou pravidelně aktualizována. Indikátor není rezistentní vůči uměle 

vytvořeným klastrům. 

Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje vhodný Indikátor vhodné použít absolutně i relativně (viz tabulku Návrh na úpravu 

indikátorů). 

Investice v kraji - počet projektů částečně vhodný Dá se dobře měřit podpora podnikatelské prostředí (viz. A.1.1), ale všechny projekty 

nemusejí podporovat inovace a růst inovační infrastruktury. 

Investice v kraji - výše investice částečně vhodný Dá se dobře měřit podpora podnikatelské prostředí (viz. A.1.1), ale všechny projekty 

nemusejí podporovat inovace a růst inovační infrastruktury. 

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

Doporučujeme sledovat níže uvedené indikátory, které podporují vyhodnocení opatření, veškeré informace ke zdrojům dat viz BSC kartu: 

- Nový indikátor: „Kvalita vědy a výzkumu“ -> „Výdaje na 1 pracovníka výzkumu a vývoje“ 

- Nový indikátor: „Výdaje na Vědu a výzkum“ -> „Výdaje na VaV dle sektorů provádění.“ 

- Nový indikátor: „Výzkumní pracovníci na 1000 ekonomiky aktivních obyvatel“ 

- Nový indikátor: „Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru na 1000 ekonomicky aktivních obyvatel“ 
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- Nový indikátor: „Podíl inovujících podniků/podíl inovujících podniků s netechnickou inovací/podíl podniků s technickou inovací“, dostupný z šetření 

Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014, ČSÚ 

- Nový indikátor: „Náklady na technické inovace“, dostupný z šetření Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014, ČSÚ 

- Nový indikátor: „Tržby za inovované produkty“, dostupný z šetření Inovační aktivity podniků v ČR - 2012 až 2014, ČSÚ 

- Nový indikátor: „Počet žádostí o spolupráci/počet podpořených projektů pro rozvoj spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi (inovační 

vouchery), na stránkách Středočeského inovačního centra (SIC) https://www.s-ic.cz/stredocesky-kraj-rozdelil-pet-milionu-korun-mezi-ctyricet-jedna-

firem-a-vedecko-vyzkumnych-instituci/ (v roce 2016: počet žádostí 97, počet podpořených projektů 41) 

- Nový indikátor: Výše podpory pro rozvoj spolupráce mezi firmami a výzkumnými organizacemi (inovační vouchery), na stránkách Středočeského 

inovačního centra (SIC) https://www.s-ic.cz/stredocesky-kraj-rozdelil-pet-milionu-korun-mezi-ctyricet-jedna-firem-a-vedecko-vyzkumnych-instituci/  

(v roce 2016: 5 mil. Kč) 

- Doporučujeme sledovat nový indikátor, který by reflektoval práci SIC Lab (poradensko-vzdělávací workshop pro začínající podnikatele): „Počet 

workshopů“ a „Počet zapojených podnikatelských týmů do workshopů“ 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK Pard
K 

Vys JMK   OLK ZLK MSK 

Výzkumní pracovníci na 1000 ekonomicky 

aktivní 

4,4    20,6 2,9 6,1 0,5 1,3 4,9 3,1 4,8 2,1 12,2 6,2 3,8 3,6 

Výzkumní pracovníci podnikatelského 

sektoru na 1000 ekonomicky aktivních 

3,5 6,6 0,8 3,2 0,5 0,7 3,4 2,0 3,5 2,1 7,6 2,8 2,7 1,9 

Výdaje na 1 pracovníka výzkumu a vývoje 3,27 2,17 2,71 2,62 1,94 2,41 2,48 2,43 2,14 2,83 2,35 1,78 2,47 2,41 

 

- Indikátory „Počet podpořených projektů z OP“ a „Počet klastrů a klastrových iniciativ“ doporučujeme vypustit  

  

https://www.s-ic.cz/stredocesky-kraj-rozdelil-pet-milionu-korun-mezi-ctyricet-jedna-firem-a-vedecko-vyzkumnych-instituci/
https://www.s-ic.cz/stredocesky-kraj-rozdelil-pet-milionu-korun-mezi-ctyricet-jedna-firem-a-vedecko-vyzkumnych-instituci/
https://www.s-ic.cz/stredocesky-kraj-rozdelil-pet-milionu-korun-mezi-ctyricet-jedna-firem-a-vedecko-vyzkumnych-instituci/
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2.1.5 A.3.1 Využití nabídky pracovní síly 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Podíl kraje na HDP ČR % 10,70 10,89     10,96     11,35      

Průměrná míra nezaměstnanosti %  6,1 6,9 6,4 5,4 

Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo počet 12,48 13,5 15,3 7 3,5 

Počet neumístěných absolventů škol a mladistvých neumístěných 3215 3426 3742 2839 2319 

Počet podpořených projektů z OP projekt  1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (2015, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Průměrná míra 

nezaměstnanosti 

5,4 4,2 5,1 4,6 7,1 8,9 6,4 5,0 5,1 6,2 7,0 7,0 6,0 8,6 

Počet uchazečů na jedno 

volné pracovní místo 

3,5 2,5 3,3 2,2 4,5 9,1 3,3 4,7 2,9 5,9 6,9 5,3 4,1 7,0 

Počet neumístěných 

absolventů škol a 

mladistvých 

2319 1 495 1 112 934 574 2 134 974 1 114 1 008 1 205 2 917 1 507 1 405 3 325 

Počet neumístěných 

absolventů škol a 

mladistvých/na 1000 

ekonomicky aktivní 

3,4 2,2 3,5 3,1 3,7 5,4 4,5 4,1 3,8 4,8 4,9 4,9 4,8 5,5 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Využití nabídky pracovní síly“ se soustřeďuje především na motivaci zaměstnavatelů i osob hledajících práci k aktivnímu přístupu vytváření 

pracovních míst a k podpoře aktivit, které zvýší konkurenceschopnost a uplatnění se na trhu práce. Indikátory „Průměrná míra nezaměstnanosti, „Počet 

uchazečů na jedno volné pracovní místo“ a „Počet neumístěných absolventů škol a mladistvých“ jsou plně relevantní k vyhodnocení opatření. 

Zásadní ekonomické indikátory „Podíl kraje na HDP ČR“ a „Průměrná míra nezaměstnanosti“ se vyvíjely pro kraj mezi roky 2011 a 2014 pozitivně. Podíl kraje 

na HDP ČR se ve sledovaném období postupně navyšoval, v roce 2014 dosáhl hodnoty 11,35 %. V krajském srovnání byl na tom Středočeský kraj obdobně 

jako Jihomoravský kraj (10,9 %), za dominantní Prahou (24,3 %) byl v tomto hodnocení 2. nejlepší. Průměrná míra nezaměstnanosti se vyvíjela ve 

sledovaném období velmi pozitivně. Sice mezi roky 2012 a 2013 hodnota vzrostla o 0,8 % na 6,9 % z počátečních 6,1 %, ale od roku 2013 se dařilo postupně 

nezaměstnanost snižovat. K roku 2015 dosahovala úroveň nezaměstnanosti 5,4 %. V porovnání s ostatními kraji dosahoval Středočeský kraj mírně 

podprůměrné hodnoty pro úroveň nezaměstnanosti. Nejnižší nezaměstnanost v roce 2015 byla tradičně v Praze, nejvyšší úrovně dosahovali kraje Ústecký 

a Moravskoslezský. 

V indikátoru „Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo“ se kraj ve sledovaném období výrazně zlepšil. V roce 2013 bylo v kraji přes 15 uchazečů na 1 

volné pracovní místo, kdežto v roce 2015 už pouhých 3,5 uchazeče na 1 volné pracovní místo. V krajském srovnání se jedná o mírně nadprůměrný výsledek, 

pouze 6 krajů dosahuje hodnoty 4 a méně uchazeče na 1 volné pracovní místo. 

V indikátoru „Počet neumístěných absolventů škol a mladistvých“ se kraj ve sledovaném období zlepšil. V roce 2013 počet neumístěných absolventů škol 

a mladistvých sice narostl na 3 742, ale v dalších letech se počet skokově snižoval. K roku 2015 bylo v kraji 2 319 neumístěných absolventů škol 

a mladistvých. V absolutních číslech se jedná o velmi vysoký počet s ohledem na ostatní kraje ČR, ale relativní údaj nám poskytne lepší představu o hodnotě 

indikátoru. V kraji se v roce 2014 nacházelo 3,4 neumístěných absolventů škol a mladistvých na 1000 ekonomicky aktivních. V relativních číslech na tom byly 

lépe v krajském srovnání pouze Praha a Plzeňský kraj. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

 Vhodný / částečně vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Podíl kraje na HDP ČR částečně vhodný Indikátor, který nemusí vždy odrážet zlepšení/zhoršení konkurenceschopnosti kraje 

a situace na pracovním trhu. 

Průměrná míra nezaměstnanosti vhodný  

Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo vhodný  

Počet neumístěných absolventů škol a 

mladistvých 

vhodný  

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na 

stejné cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i 

časově náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

Doporučujeme zahrnout do opatření níže uvedené indikátory, které dobře vystihují aktivity opatření: 

- Nový indikátor: „Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti/počet nezaměstnaných“ (převzato z C.1.1) 
- Nový indikátor: „Počet osob podpořených rekvalifikací/počet nezaměstnaných“ (převzato z C.1.3) 
- Nový indikátor: „Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob (nad 12 měsíců) na celkovém počtu nezaměstnaných“ 
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2.1.6 A.3.2 Zlepšení podmínek uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % osob se 

zdrav. postižením nebo osob se zdrav. postižením SVČ 

organizací 

 

 64    67 

Počet držitelů průkazů ZP osob 56 532      

Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP osob 5 967 5 978 6388 6 402 5 867  

Počet podpořených projektů z OP projekt  1 005     1 248     1 214     160      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet organizací, 

zaměstnávajících více než 50 % 

osob se zdrav. postižením nebo 

osob se zdrav. postižením SVČ 

67 93 62 37 11 184 55 76 53 20 95 84 60 116 

Počet evidovaných uchazečů o 

práci se ZP/ekonomicky aktivní 

populace*1000 

8,7 4,5 10,8 10,2 9,9 17,0 11,8 8,4 11,0 14,1 12,5 12,4 12,2 14,8 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Zlepšení podmínek uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce“ jsou zaměřeny na zlepšování podmínek a vytváření pracovních míst pro osoby, 

které jsou zdravotně nebo sociálně znevýhodněny na stávajícím trhu práce. Indikátory „Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdrav. 

postižením nebo osob se zdrav. postižením SVČ“ a „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“ se jeví nejvhodněji k vyhodnocení opatření.  

Indikátor „Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdrav. postižením nebo osob se zdrav. postižením SVČ“ je indikátor, u kterého lze 

obtížně vyhodnotit trend, nejsou dostupná průběžná roční data. Počet organizací byl v roce 2011 a ke konci roku 2016 obdobný. Dá se předpokládat, že 
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nedocházelo k významné fluktuaci organizací. V krajském srovnání je počet organizací ve Středočeském kraji obdobný jako např. v kraji Jihočeském. Pro lepší 

krajské srovnání doporučujeme indikátor podrobit relativizaci. 

K indikátoru „Počet držitelů průkazů ZP v kraji“ nejsou od roku 2011 k dispozici žádná relevantní data. Indikátor „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“ 

mezi roky 2011 a 2014 kontinuálně rostl. Počet uchazečů narostl v tomto období o 435 uchazečů z 5 967 na 6 402. V roce 2015 došlo k výraznému poklesu, 

počet uchazečů dosahoval hodnoty 5 867. Změna se promítla i do krajského srovnání, ve kterém Středočeský kraj s 8,7 evidovanými uchazeči o práci se ZP 

na 1 000 ekonomicky aktivních obyvatel patřil ke třem nejlépe hodnoceným krajům v ČR. Lépe byly hodnoceny jen Praha a Královéhradecký kraj. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 

% OZP nebo osob se zdrav. postižením SVČ 

vhodný  

Počet držitelů průkazů ZP nevhodný Nedají se najít relevantní data, časová řady, apod., naposledy ukazatel sledován v roce 2011 

(ČSÚ, MPSV). 

Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP vhodný Doporučujeme vztáhnout k populaci. 

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. Indikátor by 

byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle jako cíle opatření. 

Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Nový indikátor „Podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání“ (zdroj: Zpráva o situaci na krajském trhu práce, 
o realizaci APZ v roce 2015 a strategie APZ pro rok 2016, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/rocni/pbkraj2015aa.pdf) 

- Indikátor „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“ -> indikátor možné revidovat na: „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP /ekonomicky aktivní 
populace“. 

- Indikátor „Počet držitelů průkazů ZP“ doporučujeme vypustit. 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/rocni/pbkraj2015aa.pdf
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2.1.7 A.4.1 Podpora spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou 

sférou 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice v kraji - počet projektů projekt 13 62     14     17     13     

Investice v kraji - výše investice mil. Kč 6 953 3 636     4 980 7 643 7 815     

Investice v kraji - počet nově vytvořených pracovních míst pracovní místo 1 907 2 302     1 668 2 349 1 359     

Počet organizovaných workshopů/jejich účastníků na 

podporu podnikání 

počet      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Investice v kraji - počet projektů 13 14 8 10 2 15 4 4 10 2 5 5 3 11 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Podpora spolupráce a komunikace mezi veřejnou správou a podnikatelskou sférou“ se soustřeďuje na zlepšení vzájemné komunikace 

a informovanosti mezi státní správou a podnikatelskými subjekty i podnikatelskými subjekty navzájem.  

Počet projektů, které byly zprostředkovány agenturou Czechinvest, dosahoval v roce 2011 hodnoty 13. V roce 2012 sledujeme dramatický nárůst na 62 

projektů. V následujících letech se počet projektů snížil na úroveň v roce 2011. Krajské srovnání jasně ukazuje, že Středočeský kraj patřil v roce 2015 pro 

investory k oblíbenějším krajům. Více projektů bylo zrealizováno jen v Praze a v Ústeckém kraji. 

Výše investic v kraji se ve sledovaném období jeví velmi pozitivně. Od roku 2011 došlo k nárůstu investic o 12 % k roku 2015. Do kraje byly v roce 2011 

situovány projekty v hodnotě 6 953 mil. Kč, k roku 2012 hodnota klesla na 3 636 mil. Kč. Od roku 2013 sledujeme postupný nárůst výše investic a v roce 2015 

hodnota projektů v kraji dosáhla úrovně 7 815 mil. Kč. Hodnota počtu nově vytvořených pracovních míst skrze investice mezi roky 2011 a 2015 fluktuovala. 

V roce 2011 bylo přes investiční projekty vytvořeno 1 907 pracovních míst. Počet vytvořených pracovních dosáhl maxima v roce 2014 (2 349), přičemž v roce 
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2015 bylo investičními projekty vytvořeno „pouze“ 1 359 pracovních míst. Indikátor sledující počet organizovaných workshopů a počet jejich účastníků na 

podporu podnikání nelze nyní využít a zahrnout do vyhodnocení opatření. Nejsou k němu dostupná relevantní data. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Investice v kraji - počet projektů vhodný  

Investice v kraji - výše investice vhodný  

Investice v kraji - počet nově vytvořených 

pracovních míst 

částečně vhodný Spíše sekundární indikátor, nesouvisí tolik s aktivitami naplňující opatření. 

Počet organizovaných workshopů/jejich 

účastníků na podporu podnikání 

částečně vhodný Z pohledu sběru dat nevhodný (nedají se najít data, časové řady,…). Z pohledu 

relevantnosti: ideální indikátor. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet organizovaných workshopů/jejich účastníků na podporu podnikání“ doporučujeme nahradit indikátorem, který by reflektoval práci SIC 
Lab, a to „Počet workshopů“ a „Počet zapojených podnikatelských týmů do workshopů“. 
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2.2 B. Infrastruktura a územní rozvoj 

Obrázek 2: Schéma cílů a opatření priority B 

Opatření

Priori ta

Strategický cíl

B. Infrastruktura a územní rozvoj

B.1 Zajištění 

kvalitní sítě 
dopravní a 

technické 

infrastruktury

B.2 Zlepšení 

dopravní 
obslužnosti 

Středočeskéh

o kraje

B.3 Podpora dostupnosti 

občanské vybavenosti v 
obcích. Vytváření 

podmínek

pro stabilizaci a nárůst 

obyvatel. Péče o památky 

a kulturní dědictví

B.4 Zajištění 

rovnoměrného 
a udržitelného 

rozvoje 

Středočeského 

kraje

B.1.1 Rozvoj 

a 
modernizace 

dopravní 

infrastruktu-

ry

B.1.2 Rozvoj 

a 
modernizace 

technické 

infrastruktu-

ry

B.2.1 

Zlepšení 
dopravní 

obslužnosti 

Středočes-

kého kraje

B.3.1 

Podpora 
bydlení a 

budování 

občanské 

vybavenosti 

v obcích

B.3.2 

Péče o 
památky 

a 

kulturní 

dědictví

B.4.1 Využívání 

strategického a 
územního 

plánování pro 

trvalý a

koordinovaný 

rozvoj 
Středočeského 

kraje

B.5.1 

Zajištění 
bezpečnosti 

občanů 

Středočes-

kého kraje

B.5 Zajištění 

bezpečnosti 
občanů 

Středočeského 

kraje
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2.2.1 B.1.1 Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Délka dálnic/silnic I. tř/silnic II. 

tř/silnic III. tř 

km 194/815/2376/6

525 

194/821/2378/6

248 

194/822/2378/6

247 

194/813/2385/6

245 

  

Investice na silnice v rámci kraje tis. Kč 1 055 641 1 050 401 808 900 900 000 1 010 012  

Délka zrekonstruovaných komunikací 

II. a III. tř. 

km 6,81 19,15 64,35 38,65 88,42  

Počet dopravních nehod počet 9889 10595 11266 11604   

Provozní délka železničních tratí km 1278 1277 1281 1287   

Délka modernizovaných železničních 

tratí (k roku dokončení projektu) 

km 0 47 18 0 10 50 

Délka cyklostezek/cyklotras km  230/3 961 278/- 316/- 337/- 349/4466 

Vlakové spoje v rámci kraje počet 32230 31974 33150 32533   

Přeprava věcí v rámci kraje - lodní 

doprava 

tis. tun 210 39 76 192   

Počet přepravených cestujících 

leteckou dopravou/počet pohybů 

letadel 

počet       

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Dopravní nehody na 1 000 obyvatel 8,9  15,4  5,9  5,1  5,8  10,2  8,1  7,7  6,7  7,3  5,9  7,0  5,9  6,8  

Dopravní nehody na 100 km dálnic a silnic 120  -  61  57  85  199  147  113  96  73  156  125  163  241  

Usmrcené osoby při dopravních nehodách na 
100 km dálnic a silnic 

1,2 - 1,0 0,8 0,7 1,4 1,2 0,9 0,9 0,8 1,5 0,8 1,5 1,5 
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Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Zraněné osoby při dopravních nehodách na 100 
km dálnic a silnic 

37 - 34 32 41 46 51 40 44 30 65 42 68 70 

Usmrcené osoby na 1000 dopravních nehod 10 1 17 14 9 7 8 8 10 12 9 6 9 6 

Provozní délka železničních tratí na 10 000 
obyvatel 

9,8 1,9 15,3 12,3 16,5 12,4 12,5 12,9 10,5 12,2 6,7 9,5 6,1 5,5 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Rozvoj a modernizace dopravní infrastruktury“ je zaměřeno na zlepšení současného stavu komunikací ve vlastnictví kraje, podporu budování 

komunikací vyšších tříd (dobudování dálnic, rychlostních silnic) a budování obchvatů obcí a měst.  

Délka dopravních pozemních komunikací zůstala téměř beze změn. Pouze u silnic III. třídy došlo ke snížení stavu o 280 km. Dle rozpočtu kraje se investice na 

silnice v rámci kraje v letech 2011 a 2012 pohybovaly okolo 1,05 mld. Kč. V roce 2013 došlo k propadu investic o více než 240 mil. Kč. V posledních 2 letech 

se investice na silnice zvýšily, v roce 2015 dosahovaly úrovně 1,01 mld. Kč. Délka zrekonstruovaných komunikací II. a III. třídy se oproti letům 2011 a 2012 

výrazně zvýšila a v roce 2015 tak bylo rekonstruováno až 88 km. 

Počet dopravních nehod se v kraji ve sledovaném období postupně zvyšoval. V roce 2011 bylo na území kraje zaznamenáno téměř 9 900 dopravních nehod. 

V posledním měřeném roce 2014 vzrost počet nehod o 17 % na 11 604. V roce 2014 se na území kraje uskutečnilo 8,9 dopravních nehod na 1 000 obyvatel. 

V krajském srovnání byl v tomto indikátoru Středočeský kraj 3. nejhorší. Je nutné brát v potaz faktory, které toto umístění ovlivňují. Za prvé je to hustota 

silniční infrastruktury na území kraje. Za druhé je to centrální poloha kraje v rámci Česka, která přispívá ke zvýšené osobní a transitní dopravě na území kraje. 

Za třetí je to zvýšená mobilita obyvatel kraje, kteří se denně pohybují v rámci a do metropolitního regionu. Pokud vztáhneme počet dopravních nehod na 

100 km silnic a dálnic, patří Středočeský kraj se 120 dopravními nehodami na 100 km mezi průměrné kraje Česka. Vyšší počet nehod na 100 km byl 

zaznamenán v 7 krajích. Nejméně nehod (57) se událo v Plzeňském kraji. Středočeský kraj v hodnocení indikátoru „Usmrcené osoby při dopravních nehodách 

na 100 km silnic a dálnic“ patří s hodnotou 1,2 mezi průměrné kraje, obdobně jako kraj Liberecký. Nejlepšího výsledku v tomto indikátoru dosáhl Karlovarský 

kraj s hodnotou 0,7. V počtu zraněných osob při dopravních nehodách na 100 km patřil Středočeský kraj s hodnotou 37 k nejlepším krajům v Česku. Vyšší 

a tedy horší hodnoty byly zaznamenány v 9 krajích. Nejbezpečněji se podle tohoto indikátoru jeví Plzeňský kraj s 32 zraněnými na 100 km. V roce 2014 

zemřelo při dopravních nehodách na území Středočeského kraje v průměru 10 osob na 1 000 dopravních nehod. V krajském srovnání se jedná o mírně 

nadprůměrný počet. Nejméně osob na 1000 dopravních nehod zemřelo v Praze, dále pak v kraji Olomouckém a Moravskoslezském. 
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Provozní délka železničních tratí byla ve sledovaném období stabilní. Od roku 2011 do roku 2014 se provozní délka zvýšila z 1 278 na 1 287 km. V krajském 

srovnání patřil Středočeský kraj s 9,8 km železniční tratě na 10 000 obyvatel k podprůměrným krajům. Nejhustší železniční síť v provozu na počet obyvatel 

má kraj Karlovarský, a to 16,5 km na 10 000 obyvatel. Indikátor „Délka modernizovaných železničních tratí“ je obtížné vyhodnotit, jelikož modernizace má 

řadu úrovní od jednoduché úpravy tratě po komplexní rekonstrukci železničního úseku. Dalším problémem je časová náročnost modernizace, v některých 

případech se jedná o několikaměsíční periodu, v řadě případů je projekt modernizace rozvržen do několika let. Dalším problémem je, že modernizovaný úsek 

se často nachází na území 2 krajů, z dokumentace SŽDC není možné délku tratě rozdělit mezi kraje. Obecně se modernizovaly na území kraje tratě v délce 

jednotek či desítek kilometrů. Pro lepší vhled do problematiky modernizace tratí jsme do návrhu na úpravy indikátorů vložili tabulku se specifičtějšími 

indikátory.  

U indikátoru „Délka cyklostezek/cyklotras“ se ukazuje, že v tomto ohledu se daří dlouhodobě budovat novou infrastrukturu pro cyklisty. Každoročně klesající 

množství nových km cyklostezek souvisí pravděpodobně s postupnou saturací poptávky po nové infrastruktuře.  

Počet vlakových spojů v rámci kraje během sledovaného období fluktuoval. Mezi roky 2011 a 2012 došlo ke snížení počtu vlakových spojů přibližně o 250. 

V následujícím roce došlo ke značnému navýšení téměř o 1200 spojů, přičemž v roce 2014 došlo opět ke snížení o zhruba 600 spojů na přibližných 32 500 

spojů v rámci Středočeského kraje. Lodní doprava v rámci kraje pro přepravování nákladu byla v roce 2011 velmi významná, dosahovala hodnoty 210 tis. tun 

přepravených věcí. V roce 2012 došlo k výraznému poklesu na 39 tis. tun. V dalších letech počet tun přepraveného nákladu stoupal. V roce 2014 se v rámci 

kraje přepravilo lodní dopravou 192 tis. tun nákladu. Indikátor „Počet přepravených cestujících leteckou dopravou/počet pohybů letadel“ nelze z důvodu 

nedostupnosti relevantních údajů vyhodnotit. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Délka dálnic/silnic I. tř/silnic II. tř/silnic III. tř vhodný  

Investice na silnice v rámci kraje vhodný  

Délka zrekonstruovaných komunikací II. a III. tř. vhodný Údaje má k dispozici Odbor dopravy. 

Počet dopravních nehod vhodný  
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Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Provozní délka železničních tratí vhodný  

Délka modernizovaných železničních tratí částečně vhodný Modernizace má různou úroveň. 

Délka cyklostezek/cyklotras vhodný  

Vlakové spoje v rámci kraje vhodný  

Přeprava věcí v rámci kraje - lodní doprava 

 

vhodný  

Počet přepravených cestujících leteckou 

dopravou/počet pohybů letadel 

nevhodný Není možné dohledat data. 

Počet podpořených projektů z OP  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány.  

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

Indikátor „Dopravní nehody“ doporučujeme sledovat ve stávajícím formátu, zároveň doporučujeme indikátor sledovat v relativizované formě pro 
objektivnější vyhodnocení opatření: 

- „Dopravní nehody na 100 km dálnic a silnic“ 
- „Usmrcené osoby při dopravních nehodách na 100 km dálnic a silnic“ 
- „Zraněné osoby při dopravních nehodách na 100 km“ 
- „Usmrcené osoby na 1000 dopravních nehod“ 

Nové indikátory jsou již zaneseny v tabulce pro krajské srovnání. 
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K Indikátoru „Délka modernizovaných železničních tratí“ doporučujeme přidat indikátor „Výdaje na modernizaci železniční tratě“, který by reflektoval 
alokaci finančních prostředků k datu zahájení modernizace. 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Délka modernizovaných železničních 

tratí (k datu ukončení modernizace) 

km 0 47 18 0 10 50 

Délka modernizovaných železničních 

tratí (k datu zahájení modernizace) 

km 23 0 10 0 0 50 

Výdaje na modernizaci železniční tratě 

(k datu zahájení modernizace) 

mil. Kč 274 0 2667 0 0 640 

 

- Indikátor „Počet přepravených cestujících leteckou dopravou/počet pohybů letadel“ doporučujeme vypustit. 
- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit 
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2.2.2 B.1.2 Rozvoj a modernizace technické infrastruktury 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu % 84,5 83,8 83,7 85,4  

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu % 68,9 68,6 67,3 70,3  

Podíl čištěných odpadních vod % 99,2 99,4 99,9 99,8  

Podíl domácností vybavených osobním počítačem/internetem % 64,97/63,54 69,46/68,62 72,85/72,41 74,53/75,11  

Počet přípojek k vysokorychlostnímu internetu tis.  284 314 330   

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů 

pro veřejnou potřebu 

85,4  100,0 89,9  84,1  100,0  97,1  91,8  93,8  97,3  95,6  97,0  90,5  94,2  99,9  

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu 

70,3 98,9   86,0  82,4  95,7  82,8  68,5  77,1  72,8  87,2  90,4  80,5  93,6  83,2  

Počet přípojek k vysokorychlostnímu internetu na 

1000 obyvatel 

253 401 274 217 248 252 282 268 271 285 281 230 241 247 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Rozvoj a modernizace technické infrastruktury“ se zaměřuje zabezpečení kvalitního zásobování obcí regionu sítěmi technické infrastruktury. Ve 

všech sledovaných indikátorech se kraj mezi prvním a posledním rokem sledování zlepšil. V porovnání s ostatními kraji Středočeský kraj v modernizaci 

technické infrastruktury mírně zaostává.  

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu dosahoval úrovně 84,5 % v roce 2011. V následujících letech se podíl mírně snižoval 

pod 84,0 %. V roce 2015 se podíl navýšil na 85,4 % a dosáhl tak nejvyšší úrovně ve sledovaném období. V krajském srovnání Středočeský kraj zaostával za 

většinou krajů a patřil společně s Plzeňským krajem a Jihočeským krajem mezi 3 kraje, které měly podíl nižší než 90 %. Indikátor „Podíl obyvatel bydlících 

v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu“ měl obdobný vývoj ve sledovaném období jako předchozí indikátor. Podíl v roce 2011 dosahoval 

úrovně 68,9 %. V následujících 2 letech podíl mírně klesal. V posledním měřeném roce 2014 se podíl zvýšil na 70,3 % a dosáhl své nejvyšší úrovně ve 

sledovaném období. V krajském srovnání Středočeský kraj zaostával za většinou krajů a patřil mezi 4 kraje, jejichž podíl byl nižší než 80 %. Jediným hůře 

postaveným krajem podle tohoto indikátoru je kraj Liberecký. Podíl čištěných odpadních vod se ve sledovaném období na území kraje postupně zvyšoval 

z 99,2 % v roce 2011 na 99,9 % v roce 2013. Podle posledního měření podíl nepatrně klesl na 99,8 %. 

Podíl domácností vybavených osobním počítačem se ve sledovaném období kontinuálně navyšoval z přibližných 65 % v roce 2011 na 74,5 % v roce 2014. 

Rozvoj internetu na území kraje se odvíjel od podobného trendu jako v případě rozvoje osobního počítače. Podíl domácností vybavených internetem 

dosahoval v roce 2011 úrovně 63,5 %. V následujících letech se podíl kontinuálně navyšoval a v roce 2014 dosahoval podíl domácnostní vybavených 

internetem 75,1 %. Také počet přípojek k vysokorychlostnímu internetu na území Středočeského kraje ve sledovaném období postupně narůstal. V roce 

2011 se jednalo o 284 tisíc přípojek, v roce 2013 počet přípojek dosahoval úroveň 330 tisíc. V krajském srovnání patřil kraj s 253 přípojkami 

vysokorychlostního internetu na 1 000 obyvatel mezi mírně podprůměrné kraje. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro 
veřejnou potřebu 

vhodný  

Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu 

vhodný  

Podíl čištěných odpadních vod vhodný  

Podíl domácností vybavený osobním 

počítačem/internetem 

vhodný  

Počet přípojek k vysokorychlostnímu internetu vhodný  

Počet podpořených projektů z OP  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do 

indikátoru započítány.  

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty 

zaměřené na stejné cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů 

by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
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2.2.3 B.2.1  Zlepšení dopravní obslužnosti Středočeského kraje – veřejná doprava 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice na silnice v rámci kraje tis. Kč 1 055 641 1 050 401 808 900 900 000 1 010 012 

Délka zrekonstruovaných komunikací II. a 

III. tř. 

km 6,81 19,15 64,35 38,65 88,42 

Počty přepravených osob autobusovou 

dopravou 

 osob 57 613 032 71 452 264 68 952 291 68 142 918 74 118 644 

Počty přepravených osob po železnici osob 39 415 519 39 612 596 39 731 434 39 930 091 39 830 266 

Autobusové spoje v rámci kraje spojů 88 441 87 675 87 060 88 621  

Vlakové spoje v rámci kraje spojů 32 230 31 974 33 150 32 533  

Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy 

v rámci kraje 

mil. Kč 487,7 600,7 636,4 683,8 699,9 

Výdaje na provoz veřejné železniční 

dopravy v rámci kraje 

tis. Kč 975 000 975 000 975 000 1 025 000 1 106 128 

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Přeprava cestujících železniční dopravou (v rámci 

kraje i mimo kraj) na 1 obyvatele 

31 44 9 14 13 14 15 16 21 10 25 24 15 16 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Středočeský kraj v opatření „Zlepšení dopravní obslužnosti Středočeského kraje – veřejná doprava“ akcentuje zkvalitnění, dostupnost a cenovou přijatelnost 

veřejné dopravy a její postupné začleňování v rámci společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje, na kterém tyto dva kraje 

spolupracují již od roku 2013. Podle vývoje současných indikátorů lze odvodit, že mobilita obyvatel ve veřejné dopravě v kraji narůstala. Tento trend byl 

podpořen zvýšenými výdaji na veřejnou dopravu a nárůstem rozsahu, jak páteřní železniční dopravy, tak i doplňující autobusové.  

Investice na silnice v rámci kraje se v letech 2011 a 2012 pohybovaly okolo 1,05 mld. Kč. V roce 2013 došlo k propadu investic o více než 240 mil. Kč., ale 

v posledních 2 letech se investice na silnice zvýšily, v roce 2015 dosahovaly úrovně 1,01 mld. Kč. Délka zrekonstruovaných komunikací II. a III. třídy se oproti 

letům 2011 a 2012 výrazně zvýšila a v roce 2015 tak bylo rekonstruováno až 88 km.  

Podle krajských dopravních statistik počet cestujících v autobusové dopravě dosáhl v roce 2011 úrovně přes 57 mil. cestujících. V následujících letech počet 

cestujících narostl až na úroveň 70 mil. cestujících. V posledním měřeném roce 2015 počet cestujících dosáhl 74,1 mil. Počet cestujících využívající železniční 

dopravu od roku 2011 na území kraje kontinuálně roste. V posledním měřeném roce (2015) počet cestujících dosáhl počtu 39,8 mil. Zatímco množství osob 

využívající veřejnou dopravu pouze v rámci hranic kraje spíše stagnuje, nárůst počtu cestujících je způsoben zvýšeným počtem osob, které přejíždějí krajské 

hranice a míří především do Prahy. 

Z údajů ze Statistické ročenky Středočeského kraje je možné porovnat množství osob cestujících železniční dopravou v rámci kraje i mimo kraj vztažené na 

jednoho obyvatele. Z těchto údajů vychází, že Středočeský kraj má po Praze nejvyšší počet přepravených na jednoho obyvatele. Železniční doprava tak hraje 

významnou roli v dopravní obslužnosti kraje.  

Autobusové a vlakové spoje v rámci kraji patří mezi relativně stabilní indikátory. Od roku 2011 do roku 2014 se počet spojů v autobusové dopravě pohyboval 

okolo 88 tis. V případě vlakové dopravy se jednalo o přibližně 32,5 tis. spojů. Drobné fluktuace lze přisuzovat spíše s počtu pracovních dnů v daném 

kalendářním roce, neboť počty objednávaných spojů se udržovali na podobné hodnotě. Indikátor ovšem postrádá informace o spojích směřující přes hranice 

kraje. 

Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy v rámci kraje se ve sledovaném období postupně navyšovaly. V letech 2011 a 2012 byla veřejná autobusová 

doprava podpořena částkou 487,7 mil. Kč. V následujících letech docházelo k postupnému navyšování. V roce 2015 byla veřejná autobusová doprava 

podpořena částkou 699,9 mil. Kč. Výdaje na provoz veřejné železniční dopravy v rámci kraje se ve sledovaném období taktéž navyšoval. V letech 2011 a 2012 

kraj přispíval 946 mil., respektive 965,4 mil. Kč. V dalších letech částka mířící z kraje na kompenzaci ztráty železniční dopravy přesáhla 1 mld. Kč. V posledních 

2 letech sledovaného období došlo k navýšení podpory na 1 075 mil. Kč v roce 2014, resp. 1 106 mil. Kč v roce 2015. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Investice na silnice v rámci kraje částečně vhodný Indikátor pouze slabě souvisí s aktivitami, které by měly naplnit opatření. 

Délka zrekonstruovaných komunikací 
II. a III. tř. 

vhodný  

Počty přepravených osob 

autobusovou dopravou 

vhodný  

Počty přepravených osob po železnici vhodný  

Autobusové spoje v rámci kraje nevhodný Indikátor postrádá informace o spojích směřující přes hranice kraje. 

Vlakové spoje v rámci kraje nevhodný Indikátor postrádá informace o spojích směřující přes hranice kraje. 

Výdaje na provoz veřejné silniční 

dopravy v rámci kraje 

vhodný  

Výdaje na provoz veřejné železniční 

dopravy v rámci kraje 

vhodný  

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. Indikátor by byl 

relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle jako cíle opatření.  

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. Dále doporučujeme z opatření vypustit indikátory „Autobusové spoje v rámci 

kraje“ a „Vlakové spoje v rámci kraje“ z důvodu chybějících informací o mezikrajských spojích.  

- Indikátory „Počty přepravených osob autobusovou dopravou“ a „Počty přepravených osob po železnici“ doporučujeme namísto z původního zdroje – 

Statistické ročenky kraje – přebírat z interních statistik Středočeského kraje. Statistická ročenka kraje disponuje pouze údaji o dopravě uvnitř krajských 

hranic a neumožňuje tak zachytit vztahy mezikrajské a především pak vztahy s hlavním městem Prahou, které se rok od roku stávají intenzivnějšími. 

- Doporučujeme přidat nové indikátory: „Rozsah objednávané regionální dopravy – železniční doprava“ a „Rozsah objednávané regionální dopravy – 

autobusová doprava“. Indikátory lépe vystihují hustotu veřejné dopravy, údaje má Odbor dopravy každoročně k dispozici.  
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2.2.4 B.3.1  Podpora bydlení a budování občanské vybavenosti v obcích 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Dokončené byty bytů 6 376 5 900 5 295 4 226  

Počet stavebních povolení a 

ohlášení 

počet 20 377 18 168 

 

15 375 

 

15 098 

 

 

Počet mateřských 

škol/tříd/dětí/učitelů 

počet 684/1816/42317/3

256 

704/1916/44430/3

464 

731/2030/46815/3

659 

740/2109/48455/3

820 

 

Počet základních 

škol/tříd/žáků/učitelů 

počet 524/5096/97190/6

924 

524/5103/100349/

6961 

529/5223/104329/

7115 

531/5415/109650/

7279 

 

Počet samostatných ordinací 

lékařů 

ordinací 1896 1919 1948 2031  

Počet poboček veřejných 

knihoven 

poboček 814 (869) 869 864 860  

Počet podpořených projektů z 

OP 

projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet škol na 100 obcí 46,4 - 40,9 43,9 81,1 78,2 95,3 59,6 55,9 37,4 70,1 74,4 84,0 147,3 

Počet žáků na 1 třídu 20,2 20,8 19,7 19,6 19,7 19,8 19,3 19,1 19,4 19,5 19,6 19,1 19,1 19,8 

Počet obyvatel na 1 

samostatnou ordinaci 

lékaře 

648 378 511 505 455 563 533 499 540 541 496 501 508 531 

Počet stavebních 

povolení a ohlášení na 

1000 obyvatel 

11,5 4,2 9,8 8,6 8,3 5,6 7,0 6,6 7,9 7,9 8,3 6,5 6,4 6,0 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Podpora bydlení a budování občanské vybavenosti v obcích“ je zaměřeno na zachování základní občanské vybavenosti a nabídky služeb zejména 

i v menších a okrajových obcích kraje.  

Počet dokončených bytů na území kraje se ve sledovaném období snižoval. Jestliže v roce 2011 bylo dokončeno ve Středočeském kraji 6 376 bytů, tak v roce 

2013 to bylo již jen 5 295. V posledním měřeném roce 2014 počet dokončených bytů klesl výrazně na 4 226. Obdobný trend jako v počtu dokončených bytů 

sledujeme u počtu stavebních povolení a ohlášení. V roce 2011 bylo vydáno na území kraje 20 377 stavebních povolení a ohlášení. V dalších letech počet 

nepřetržitě klesal. V roce 2014 bylo na území kraje vydáno 15 098 stavebních povolení a ohlášení. Lze předpokládat, že v klesajícím trendu se odráží 

postupné utlumování rezidenčních suburbanizačních procesů, které v minulých letech dosahovaly svého vrcholu. V krajském srovnání byl Středočeský kraj 

v počtu stavebních povolení dominantní s 11,5 povolení na 1 000 obyvatel. Průměrný počet stavebních povolení na jeden kraj byl 7,5. 

Počet mateřských škol na území kraje ve sledovaném období kontinuálně stoupal. V roce 2011 kraj disponoval 684 mateřskými školami, ale v roce 2014 se 

na území kraje nacházelo již 740 mateřských škol. Obdobně narůstal počet tříd mateřských škol. Z 1 816 tříd v roce 2011 narostl počet tříd v roce 2014 na 2 

109. Počet dětí navštěvující mateřské školy očekávaně narůstal po celé sledované období. V roce 2011 navštěvovalo mateřské školy 42 317 dětí, přičemž 

v roce 2014 to bylo již 48 455 dětí. Obdobný trend jsme sledovali i ve vývoji počtu učitelů v mateřských školách, kdy mezi roky 2011 a 2014 jejich počet 

narostl z 3 256 na 3 820. 

Počet základních škol byl v prvních 2 letech sledovaného období stabilní, 524 základních škol. V letech 2013 a 2014 se počet základních škol zvýšil na 529, 

resp. 531. Obdobný trend postihl i vývoj počtu tříd. V roce 2011 bylo v základních školách na území kraje 5 096 tříd. V roce 2012 se počet zvýšil jen nepatrně, 

v roce 2013 došlo k nárůstu na 5 223 tříd. V roce 2014 počet tříd výrazně stoupl na 5 415. Za zvyšováním počtu škol i tříd lze vidět hlavní faktor, a to zvyšující 

se počet žáků základních škol. V roce 2011 navštěvovalo základní školy na území kraje 97 190 žáků. Jejich počet v dalších letech stabilně rostl. V roce 2014 

navštěvovalo základní školy na území kraje již 109 650 žáků. V počtu škol na 100 obcí patřil Středočeský kraj mezi podprůměrné kraje s hodnotou 46,4 škol 

na 100 obcí. Hůře na tom byly kraje Vysočina, Jihočeský kraj a Plzeňský kraj. Podle počtu žáků na 1 třídu patřily třídy ve Středočeském kraji mezi největší, 

průměrně 1 třídu navštěvovalo v roce 2014 20,2 žáků. Vyššího počtu dosahovala pouze Praha. V celorepublikovém měřítku navštěvuje 1 třídu méně jak 20 

žáků. 

Hustota občanské vybavenosti rostla i podle indikátoru „Počet samostatných ordinací lékařů“. V roce 2011 bylo na území kraje 1 896 ordinací. V dalších 

letech počet stabilně narůstal, proto v roce 2014 počet ordinací dosahoval úrovně 2 031. I když počet ordinací ve sledovaném období narůstal, v krajském 

srovnání za rok 2014 Středočeský kraj zaostával. Počet obyvatel na 1 samostatnou ordinaci lékaře byl ve Středočeském kraji se 648 obyvateli na 1 ordinaci 

výrazně nejvyšší mezi kraji. Na druhé straně spektra se nacházela Praha se 378 obyvateli na 1 ordinaci. Krajský průměr dosahoval úrovně 515 obyvatel na 1 
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ordinaci. Na území kraje docházelo k uzavírání poboček veřejných knihoven. Počet poboček veřejných knihoven se v prvních 2 letech sledovaného období 

držel na stejné hodnotě 869, ale v posledních 2 letech počet poboček mírně poklesl na 864 v roce 2013, resp. 860 v roce 2014. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Dokončené byty vhodný  

Počet stavebních povolení a ohlášení vhodný  

Počet mateřských škol/tříd/dětí/učitelů vhodný  

Počet základních škol/tříd/žáků/učitelů vhodný  

Počet samostatných ordinací lékařů vhodný  

Počet poboček veřejných knihoven vhodný  

Počet podpořených projektů z OP  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle 

jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

Doporučujeme sledovat nové indikátory, které podporují vyhodnocení opatření: 

- „Počet neumístěných uchazečů o mateřskou školu“ (MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové ukazatele - tabulka B1.14.1) 

- „Výpůjčky v knihovně na 1 000 obyvatel“ a „Studijní místa v knihovnách na 1 000 obyvatel“ (na ČSÚ) 

- Indikátory „Počet mateřských škol/tříd/dětí/učitelů“ a „Počet základních škol/tříd/žáků/učitelů“ doporučujeme vyhledávat ze zdroje: MŠMT - Statistická 

ročenka školství -Výkonové ukazatele 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit 
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2.2.5 B.3.2  Péče o památky a kulturní dědictví 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet muzeí galerií a památníků v provozu počet 69 69 75 77 72 

Počet návštěvníků expozic a výstav tis. osob  1 015 1 028 965 1 113 1 049 

Počet návštěvníků památkových objektů tis. osob 2 017 2 123 1 984 2 353 2 369 

Výše podpory na rozvojové projekty 

příspěvkových organizací kraje 

tis. Kč 5 000 20 578 7 155 2 690  

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet návštěvníků 

památkových objektů 

na 1 000 obyvatel 

1789 2680 2006 718 870 488 1371 1190 567 599 930 418 643 264 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Péče o památky a kulturní dědictví“ by mělo přispět k podpoře obnovy a rekonstrukce památek formou spolupráce s jejich majiteli a k podpoře 

informovanosti o možnostech využití dotačních programů. 

Muzeí galerií a památníků bylo na území kraje v letech 2011 a 2012 v provozu 69. V letech 2013 a 2014 počet institucí narostl na 75, resp. 77. Počet 

návštěvníků expozic a výstav obecně ve sledovaném období narůstal, pouze v roce 2013 jsme sledovali výkyv v počtu návštěvníků pod 1 mil. V posledním 

sledovaném roce navštívilo expozice a výstavy na území Středočeského kraje 1,05 mil. návštěvníků. Počet návštěvníků památkových objektů se vyvíjel 

obdobně jako předchozí indikátor. Mezi roky 2011 a 2012 došlo k navýšení počtu návštěvníků z 2,017 mil. na 2,123 mil., v roce 2013 se počet snížil pod 2 

miliony, ale v posledních dvou letech 2014 a 2015 počet návštěvníků narostl přes 2,35 mil. a dostal se na nejvyšší úroveň ve sledovaném období. V krajském 
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srovnání byl v indikátoru „Počet návštěvníků památkových objektů na 1 000 obyvatel“ kraj velmi úspěšný. V roce 2014 byl počet návštěvníků památkových 

objektů vyšší pouze v Praze a v Jihočeském kraji. 

Kraj ve sledovaném období přispíval na rozvojové projekty příspěvkových organizací. V roce 2011 přispěl částkou 5 mil. Kč. V roce 2012 příspěvek rapidně 

narostl na 20,6 mil. Kč. V následujících letech kraj vydával na rozvojové projekty příspěvkových organizací výrazně méně prostředků, 7 mil. Kč (2013) a 2,7 

mil. Kč (2014). 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet muzeí galerií a památníků v provozu Vhodný  

Počet návštěvníků expozic a výstav Vhodný  

Počet návštěvníků památkových objektů Vhodný  

Výše podpory na rozvojové projekty 

příspěvkových organizací kraje 

Vhodný  

Počet podpořených projektů z OP  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány.  

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle 

jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Doporučujeme sledovat nový indikátor, který vhodně doplňuje aktivity opatření: „Počet návštěvníků expozic a výstav“, již zanesen vyhodnocení. 

- Doporučujeme pro indikátor „Výše podpory na rozvojové projekty příspěvkových organizací kraje“ změnit datový zdroj z rozpočtu kraje na odbor kultury 

a památkové péče, který disponuje přesnými daty. 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
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2.2.6 B.4.1  Využívání strategického a územního plánování pro trvalý a koordinovaný 

rozvoj Středočeského kraje 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Podíl obcí s rozpracovanou, vydanou nebo schválenou územně plánovací dokumentací % 87,6 88,6 90,9 91,8 93,0  

Počet subjektů zapojených v MA 21 subjektů  15      16 

Počet místních akčních skupin (MAS)/počet členů národní sítě MAS členů  22/15      28/24 

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160  161  

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet subjektů zapojených v MA 21 na 100 000 

obyvatel 

1,81 1,21 2,82 0,87 1,01 0,97 4,09 0,18 0,97 11,97 1,53 2,05 1,37 1,73 

 

Vyhodnocení samotného opatření  

Středočeský kraj se v opatření „Využívání strategického a územního plánování pro trvalý a koordinovaný rozvoj Středočeského kraje“ se zaměřuje na 

vytváření a aktualizace koncepčních dokumentů Středočeského kraje i jeho obcí a měst. Jedná se o oblast obtížně hodnotitelnou pomocí indikátorů, 

konkrétně je samotné opatření v současné chvíli velmi obtížné vyhodnotit. Trendy pomocí indikátorů bohužel nelze vyhodnotit kvůli nedostatku dat 

v některých časových řadách.  

Podíl obcí s rozpracovanou, vydanou nebo schválenou územně plánovací dokumentací na území kraje rostl, jestliže v roce 2011 hodnota byla 87,6 %, 

v posledním měřeném roce 2015 se hodnota zvýšila na 93,0 %. Počet subjektů zapojených v MA 21 byl v roce 2012 podle PRÚOSK 15, v roce 2016 byl počet 

subjektů 16. Indikátor „Počet místních akčních skupin (MAS)/počet členů národní sítě MAS“ lze vyhodnotit pozitivně, v kraji přibývá obcí, které se chtějí 

podílet na svém rozvoji pomocí místních akčních skupin. Podle indikátoru „Počet subjektů zapojených v MA 21 na 100 000 obyvatel“ byl Středočeský kraj 
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v krajském srovnání s 1,21 MA 21 na 100 000 obyvatel podprůměrný. Nejvyšším počtem MA 21 disponoval kraj Vysočina s 11,97 obyvatel na 100 000 

obyvatel.  

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Podíl obcí s rozpracovanou, vydanou nebo 
schválenou územně plánovací dokumentací 

vhodný  

Počet subjektů zapojených v MA 21 částečně vhodný Lze použít jen aktuální údaj (ne časová řada), z pohledu relevantnosti vhodný. 

Počet místních akčních skupin (MAS)/počet členů 

národní sítě MAS 

částečně vhodný Lze použít jen aktuální údaj (ne časová řada), z pohledu relevantnosti vhodný. 

Počet podpořených projektů z OP  V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány.  

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů z OP“ doporučujeme vypustit. 
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2.2.7 B.5.1  Zajištění bezpečnosti občanů Středočeského kraje 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet trestných činů trestných 

činů 

37654 35612 37350 31118   

Zásahy jednotek požární ochrany zásahů 12554 12741 15673 11917   

Počet výjezdů Zdravotnické 

záchranné služby SK 

výjezdů 87 155 95 925 

 

100 027 

 

129 961 

  

 

Výše podpory a investic do IZS tis. Kč 15 000 0 50 000 20 000   

Počet podpořených projektů z OP projekt   1 005     1 248     1 214     160     

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Trestné činy 

na 1 000 obyvatel 

57,4 23,8 23,1 20,9 22,4 31,4 28,5 18,5 16,2 15,9 23,2 22,1 15,0 30,5 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Zajištění bezpečnosti občanů Středočeského kraje“ reflektuje zejména všestranné zajištění bezpečnosti obyvatel kraje, zajištění aktivní a včasné 

komplexní prevence vzniku bezpečnostních hrozeb a rizik a zajištění adekvátní eliminace následků bezpečnostních hrozeb a rizik, případně likvidaci následků 

mimořádných událostí.  

Počet trestných činů ve sledovaném období fluktuoval. V roce 2011 bylo zjištěno na území kraje přes 37 600 trestných činů. V následném roce se počet snížil 

zhruba o 2 000, ale v roce 2013 hodnota opět vystoupala na 37 350 trestných činů. V posledním sledovaném roce 2014 bylo zaznamenáno v kraji 31 118 

trestných činů, jedná se tedy o výrazné snížení oproti předchozím rokům. V krajském srovnání je Středočeský kraj podle počtu trestných činů na 1 000 

obyvatel krajem průměrným. V roce 2014 bylo zaznamenáno na území kraje 23,8 trestných činů na 1 000 obyvatel. Nejnižší trestná činnost byla 

zaznamenána ve Zlínském kraji, v kraji Vysočina a v Pardubickém kraji. Nejvyšší počet trestných činů na 1 000 obyvatel měla Praha, 57,4. 
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Počet zásahů jednotek požární ochrany v letech 2011 až 2013 stoupl z 12 554 na 15 673. V roce 2014 došlo k markantnímu snížení na 11 917 zásahů. Počet 

výjezdů Zdravotnické záchranné služby SK ve sledovaném období kontinuálně narůstal. V roce 2011 se jednalo zhruba o 87 tisíc výjezdů, ale v roce 2014 se 

počet zvýšil na úroveň téměř 130 tisíc výjezdů. Výše podpory a investic do IZS z rozpočtu krajského úřadu se v jednotlivých letech významně lišila. V roce 

2011 podpora dosahovala úrovně 15 mil. Kč. V roce 2012 kraj IZS nijak finančně nepodpořil. Oproti tomu v letech 2013 a 2014 přispěl kraj z rozpočtu částkou 

50 mil. Kč., resp. 20 mil. Kč. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet trestných činů vhodný  

Zásahy jednotek požární ochrany vhodný  

Počet výjezdů Zdravotnické 

záchranné služby SK 

vhodný  

Výše podpory a investic do IZS vhodný  

Počet podpořených projektů z OP nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány.  

Indikátor by byl relevantní, pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle jako 

cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Doporučujeme indikátor „Počet trestných činů“ sledovat také v relativizované formě „Trestné činy na 1 000 obyvatel“. 
- K informacím o zdravotnické záchranné službě doporučujeme zařadit též indikátor „Počet stanovišť Zdravotnické záchranné služby Středočeského 

kraje včetně smluvních partnerů“ 

- Indikátor již zanesen v krajském srovnání, doporučujeme použít i pro časové řady kraje. 

 



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

53 

 

2.3 C. Lidské zdroje a vzdělávání 

Obrázek 3: Schéma cílů a opatření priority C 

Opatření

Priori ta

Strategický cíl

C. Lidské zdroje a vzdělávání

C.1 Zajištění 

podmínek 
vzdělávání obyvatel 

a jejich uplatnění se 

na trhu práce

C.2 Podpora 

dostupnosti a 
zvyšování kvality 

sociální a 

zdravotní péče

C.3 Zlepšení možností 

trávení volného času 
dospělých i dětí, podpora 

kulturních

sportovních a zájmových 

činností a uskupení

C.1.1 

Zvyšování 
vzdělanosti 

obyvatel a 

celoživotní 

učení

C.1.2 Vytvoření 

podmínek pro 
zvyšování 

kvality vzdělání, 

efektivní a

funkční rozvoj 

vzdělávací 
soustavy

C.1.3 

Vzdělávání a 
zaměstnávání 

osob se 

speciálními 

potřebami

C.2.1 

Sociální 
péče

C.2.2 

Zdravotní 
péče

C.3.1 Rozvoj a 

podpora 
volnočasových 

aktivit – kultura, 

sport,

zájmové činnosti
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2.3.1 C.1.1  Zvyšování vzdělanosti obyvatel a celoživotní učení 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Průměrná míra nezaměstnanosti %  6,1 6,9 6,4 5,4 

Počet uchazečů na jedno volné 

pracovní místo 

počet 12,48 13,5 15,3 7 3,5 

Počet žáků gymnázií žáků 12 179  11 958 11 977 12 094   

Počet žáků středních odborných 

škol ukončených maturitou 

žáků 17 953 

 

16 664 

 

15 937 

 

  

Počet žáků středních odborných 

škol ukončených výučním listem 

žáků 9 970 9 836 

 

9 391 

 

  

Výše podpory (stipendií) žáků 

středních odborných škol v 

nedostatkových oborech 

tis. Kč 7 500 7 500 7 500 9 000 10 000 

Počet osob podpořených v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti 

osob 7 197 4 035 7 068 10 273 10 379 

Počet vytvořených pracovních 

míst pomocí nástrojů APZ 

míst 3 246 2 077 3 592 5 562 7 262 
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Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Průměrná míra 

nezaměstnanosti 

5,4 4,2 5,1 4,6 7,1 8,9 6,4 5,0 5,1 6,2 7,0 7,0 6,0 8,6 

Počet uchazečů na 

jedno volné pracovní 

místo 

3,5 2,5 3,3 2,2 4,5 9,1 3,3 4,7 2,9 5,9 6,9 5,3 4,1 7,0 

Počet osob 

podpořených v rámci 

APZ  

10 379 4552 10 196 5 138 4 220 16 405 7 156 4 964 6 231 7 073 13 063 10 806 8 695 19 041 

Počet neumístěných 

absolventů škol a 

mladistvých 

2319 1 495 1 112 934 574 2 134 974 1 114 1 008 1 205 2 917 1 507 1 405 3 325 

Počet neumístěných 

absolventů škol a 

mladistvých/na 1000 

ekonomicky aktivní 

3,4 2,2 3,5 3,1 3,7 5,4 4,5 4,1 3,8 4,8 4,9 4,9 4,8 5,5 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Zvyšování vzdělanosti obyvatel a celoživotní učení“ je orientováno na zvyšování zaměstnanosti a kvalifikace obyvatel kraje a na různé formy 

pomoci lidem, kteří se potýkají s problémem nezaměstnanosti.  

Indikátor průměrné míry nezaměstnanosti pro Středočeský kraj vykazoval v posledních letech významný pokles, který je v souladu s celorepublikovým 

vývojem této hodnoty. V mezikrajském srovnání patřil kraj v tomto ohledu na 6. místo. Blízkost Prahy a tedy lepší statistiky zaměstnanosti v jejím okolí byly 

na druhou stranu zhoršovány údaji z okrajových částí kraje. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo se v posledních dvou letech výrazně snížil z 12,5 

v roce 2012 na 3,5 v roce 2015. Počet žáků jednotlivých typů škol se podobal celorepublikovému vývoji; zatímco počet žáků gymnázií se mírně zvyšoval, 

počet žáků odborných škol s maturitou či výučním listem se naopak potýkal s poklesem. Aktivita kraje z hlediska podpory nedostatkových oborů se 

projevovala výší podpory žáků v těchto oborech pomocí stipendií. Částka se v posledních dvou letech zvýšila ze 7,5 milionů Kč na 10 mil Kč. Částky uvedené 

v Rozpočtu kraje se však dle zjištění liší od skutečně poskytnutých financí. 
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Za poslední roky se počet uchazečů, kteří byli podpořeni v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, výrazně zvýšil a kraj se tak v tomto hledisku řadil na páté 

místo. Tento fakt je dán především jeho velikostí, neboť aktivní politika zaměstnanosti se zaměřuje především na oblasti s dlouhodobě nejvyššími hodnotami 

nezaměstnanosti, a i v rámci kraje se takové oblasti vyskytují především při jeho vnějších hranicích. Pomocí APZ bylo rovněž v kraji v roce 2015 vytvořeno 

přibližně dvojnásobně více pracovních míst než před dvěma lety.  

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Průměrná míra nezaměstnanosti částečně vhodný Indikátor je výrazně závislý na celostátních trendech. 

Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo vhodný Indikátor je vhodný pro relativní srovnávání mezi kraji. 

Počet žáků gymnázií částečně vhodný Vhodnějším řešením je srovnávat podíl z celkového počtu žáků středních škol. 

Počet žáků středních odborných škol ukončených 

maturitou 

částečně vhodný Indikátor pozměněn – údaje ve Statistické ročence školství dostupné dle typu studia, 

nikoliv dle typu školy. 

Počet žáků středních odborných škol ukončených 

výučním listem 

částečně vhodný Indikátor pozměněn – údaje ve Statistické ročence školství dostupné dle typu studia, 

nikoliv dle typu školy. Vhodnějším řešením je srovnávat podíl z celkového počtu žáků 

středních škol. 

Výše podpory (stipendií) žáků středních 

odborných škol v nedostatkových oborech 

Částečně vhodný Indikátor je vhodným ukazatelem aktivity kraje, přesnější údaje však poskytuje 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. 

Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti 

vhodný Indikátor je vhodný pro srovnání vývoje v čase. 

Počet vytvořených pracovních míst pomocí 

nástrojů APZ 

vhodný Indikátor je vhodný pro srovnání vývoje v čase. 

Návrh na úpravy indikátorů  

- Nový indikátor: „Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky zaměstnanosti/počet nezaměstnaných“ 
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- V případě indikátoru „Výše podpory (stipendií) žáků středních odborných škol v nedostatkových oborech“ doporučujeme namísto Rozpočtu kraje 

používat Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v SK. Více informací pro získání údajů uvádí BSC karta. 

Pro školské ukazatele doporučujeme využívat údaje ze Statistické ročenky školství – Výkonové ukazatele v rámci MŠMT. Jedná se volně dostupnou online 

databázi, kde jsou uvedené veškeré nové údaje za všechny typy školství od roku 2005. Do databáze je snadný přístup a je v ní poměrně jednoduchá 

orientace.  

Z téže databáze lze přebírat data o počtu žáků v jednotlivých typech středních škol. Údaje jsou dostupné v tabulce D.2.1.3, nicméně místo tří typů středních 

škol jsou rozdělený dle druhů vzdělání na větší počet skupin. Doporučujeme používat údaje za „Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – všeobecné, 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou – odborné, Střední vzdělání s výučním listem“. Tyto údaje je pak nejvhodnější vyjádřit jako podíl k celkovému počtu 

studujících v daném roce, což je údaj dostupný ve stejné tabulce.  

Nové indikátory tak nesou název a jsou zaneseny v BSC kartě včetně návodu, jak je získat:  

- Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s maturitní zkouškou 

- Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s maturitní zkouškou – odborné 

- Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s výučním listem 

Významnou kapitolou opatření, kterou však indikátory nezahrnují, je množství nezaměstnaných absolventů škol. V tabulce mezikrajského srovnání uvádíme 

počet neumístěných absolventů škol a mladistvých vyjádřených též k počtu ekonomicky aktivních v kraji. Z údajů vyplývá, že Středočeský kraj patří v tomto 

ohledu ke třem krajům s nejmenším podílem nezaměstnaných absolventů. Přestože se této problematice přímo věnuje také opatření A.3.1 a C.1.2 

doporučujeme indikátor „Počet neumístěných absolventů škol a mladistvých“ zařadit i do tohoto opatření. 
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2.3.2 C.1.2  Vytvoření podmínek pro zvyšování kvality vzdělání, efektivní a funkční rozvoj 

vzdělávací soustavy 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet obyvatel nad 15 let se 

základním vzděláním/středním bez 

maturity/středním s 

maturitou/vysokoškolským 

vzděláním 

tis. osob 157,3/389,3/382,7

/145,4 

153,4/377,8/388,0

/163,3 

148,0/382,0/383,2

/173,7 

144,4/374,9/387,2

/186,9 

 

Počet ekonomických subjektů činných 

ve vzdělávání 

počet 4873 5 000 4 995 

 

5 149 

 

 

Počet počítačů na 100 žáků 

ZŠ/připojení na internet 

počítačů/připoj

ení 

17,4/16,5 18,5/17,8 18,5/17,9   

Počet vzdělávacích společností 

profesního vzdělávání 

počet   95  112 

Počet neumístěných dětí do MŠ dětí 9 600 12 112 11 106 9 664  

Počet základních 

škol/tříd/žáků/učitelů 

počet 524/5096/97190/6

924 

524/5103/100349/

6961 

529/5223/104329/

7115 

531/5415/109650/

7279 

 

Počet žáků gymnázií žáků 12 179 11 958 11 977 12 094  

Počet žáků středních odborných škol 

ukončených maturitou 

žáků 17 953 16 664 15 937   

Počet žáků středních odborných škol 

ukončených výučním listem 

žáků 9 970 9 836 9 391   

 

  



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

59 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ekonomických 

subjektů činných ve 

vzdělávání na 1000 

obyv. kraje 

3,89 

 

7,13 

 

4,27 

 

3,49 

 

3,17 

 

3,10 

 

4,48 

 

3,60 

 

3,62 

 

3,35 

 

3,89 

 

3,61 

 

3,50 

 

3,48 

 

Počet počítačů na 100 

žáků ZŠ/připojení na 

internet 

18,5 15,3  18,3  19,1  18,8  17,2  18,7  20,5  19,9  22,7  18,9  22,1  20,1  20,8  

Počet žáků na jednoho 

učitele v ZŠ 

15,1 15,0 14,5 14,5 14,7 14,5 14,2 13,9 14,3 14,0 14,3 14,0 14,0 14,3 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Vytvoření podmínek pro zvyšování kvality vzdělání, efektivní a funkční rozvoj vzdělávací soustavy“ je primárně zaměřeno na zabezpečení vysoké 

kvality vzdělávání ve všech úrovních.  

Nejvíce se v kraji stejně jako na celém území ČR zvyšoval podíl lidí s vysokoškolským vzděláním. Počet ekonomických subjektů činných ve vzdělávání se 

zvyšoval. V přepočtu na obyvatelstvo kraje má více vzdělávacích subjektů pouze Praha, Jihočeský a Liberecký kraj. Z hlediska počtu vzdělávacích společností 

profesního vzdělávání lze také zaznamenat nárůst od roku 2013. Ukazatel počtu počítačů k počtu žáků ZŠ je vhodným indikátorem sledující zavádění 

moderních technologií do výuky. Za sledované období se ve Středočeském kraji počet PC i počet PC s internetem zvýšil jen nepatrně. Od roku 2014 již ČSÚ 

eviduje danou problematiku odlišným způsobem; rozlišuje totiž mezi jednotlivými druhy elektroniky. Novější data tak pro tento indikátor již dostupná 

nejsou. V mezikrajském srovnání indikátoru v roce 2013 se Středočeský kraj řadí mezi tři kraje s nejmenším relativním počtem PC na 100 žáků, a to spolu 

s Prahou a krajem Ústeckým. 

Počet neumístěných dětí do MŠ byl v roce 2014 podobný jako v roce 2011 (9 600 žádostí), ačkoliv mezitím prošel zvýšením. Tento fakt je dán především 

demografickým vývojem, nicméně veřejná správa může hrát v této problematice významnou roli při vytváření nových kapacit. To v indikátoru vyjádřeno 

není. Počty žáků a učitelů základních škol se od roku 2011 kontinuálně zvyšovaly, počty učitelů tedy reagovaly na počet dětí v ZŠ. V mezikrajském srovnání 

uvádíme počet žáků ZŠ na jednoho učitele. V tomto hodnocení měl Středočeský kraj ze všech krajů nejvyšší počet žáků na učitele (15,1), ačkoliv mezikrajské 
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rozdíly jsou poměrně malé. Dalšími uvedenými indikátory jsou počty žáků na různých typech středních škol, kde lze zaznamenat, že zatímco počet studentů 

gymnázia mírně roste, počet studujících na odborných školách poměrně výrazně klesá.  

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet obyvatel nad 15 let se základním 
vzděláním/středním bez maturity/středním s 
maturitou/vysokoškolským vzděláním 

vhodný Indikátor je každoročně dostupný. 

Počet ekonomických subjektů činných ve vzdělávání nevhodný Indikátor je každoročně dostupný, nicméně jeho údaje se k tomuto opatření váží pouze 

okrajově. 

Počet počítačů na 100 žáků ZŠ/připojení na internet částečně vhodný Indikátor je od roku 2014 pozměněn. Doporučujeme začít využívat tento nový indikátor. 

Počet vzdělávacích společností profesního vzdělávání částečně vhodný Dostupná jsou pouze data k aktuálnímu dni. 

Počet neumístěných dětí do MŠ částečně vhodný Vhodnější je srovnat indikátor s kapacitami míst v MŠ, neboť sám o sobě je příliš závislý 

na demografickém vývoji. 

Počet základních škol/tříd/žáků/učitelů částečně vhodný Vhodnější ponechat jen počty žáků a učitelů a vyjádřit je ve vzájemném poměru. 

Počet žáků gymnázií částečně vhodný Vhodnější je zjišťovat podíly žáků v daném typu školy. 

Počet žáků středních odborných škol ukončených 

maturitou 

částečně vhodný Indikátor pozměněn – údaje ve Statistické ročence školství dostupné dle typu studia, 

nikoliv dle typu školy. Vhodnější je zjišťovat podíly žáků v daném typu školy. 

Počet žáků středních odborných škol ukončených 

výučním listem 

částečně vhodný Indikátor pozměněn – údaje ve Statistické ročence školství dostupné dle typu studia, 

nikoliv dle typu školy 

Návrh na úpravy indikátorů  

Z uvedených indikátorů doporučujeme pro zjednodušení vypustit indikátor „Počet ekonomických subjektů činných ve vzdělávání“, neboť jeho změna z velké 

části nesouvisí s nárůstem či poklesem kvality vzdělávání, na niž je toto opatření zaměřeno.   
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Ostatní doporučujeme ponechat, ale u některých provést úpravy podle výše uvedených návrhů. Především pak místo absolutních hodnot užívat podíly 

vzhledem k celkovému počtu (v případě indikátoru vzdělání obyvatel nad 15 let). V případě počtu počítačů na 100 žáků ZŠ se od roku 2014 změnila 

metodika; nepočítají se pouze osobní počítače, ale též přenosné PC či tablety. Doporučujeme tedy začít od roku 2014 počítat tuto novou metodiku 

dostupnou ve Statistické ročence kraje pod názvem Počítače v základních školách podle krajů. 

Pro následující ukazatele doporučujeme využívat údaje ze Statistické ročenky školství – Výkonové ukazatelé v rámci MŠMT. Jedná se o volně dostupnou 

online databázi, kde jsou uvedené veškeré nové údaje za všechny typy školství od roku 2005. Do databáze je snadný přístup a je v ní poměrně jednoduchá 

orientace.  

Z této databáze je vhodné přebírat data o předškolním vzdělávání, a to jak o počtu neumístěných dětí, tak i o počtu tříd a umístěných dětí. Z posledních 

dvou ukazatelů pak doporučujeme spočítat ukazatel počtu dětí na jednu třídu, který vhodně popisuje stav kapacity na MŠ. 

Z téže databáze pak lze přebírat data o podílech žáků v jednotlivých typech středních škol. Tato sada tří indikátorů je užita také v opatření C.1.1., další 

informace jsou tedy uvedeny tam, případně v BSC kartě. 

Možným indikátorem je rovněž průměrný počet žáků na jednu třídu v daném typu střední školy. Z databáze MŠMT – Výkonové ukazatele lze takové údaje 

získat z tabulek D.1.2.2 (počet tříd gymnázií), D.1.3.10 (počet tříd odborných středních škol s maturitou a odborných středních škol s výučním listem) a 

D.2.1.3 (počet žáků v daném typu školy), který může do určité míry nahradit již nepoužívaný indikátor naplněnosti škol, který do roku 2015 užívala Česká 

školní inspekce). Tento indikátor však pro tuto chvíli není zařazen do BSC karty.  

Údaje o počtu škol/tříd/žáků a učitelů doporučujeme zkrátit pouze na počet tříd, žáků a učitelů. 

Dále doporučujeme přidat údaje o počtu neumístěných absolventů, které doporučujeme také zahrnout do opatření C.1.1. Údaje jsou k dispozici ve 

Statistické ročence trhu práce v České republice pro příslušný rok. Opatření C.1.2 se touto problematikou výslovně zabývá, proto by zde indikátor neměl 

chybět. 

Vzhledem k tomu, že v opatření chybí indikátory, které by se zabývaly srovnáváním dovednosti žáků, navrhujeme zde zařadit dva indikátory vycházející 
z mezinárodních šetření: 

- „Umístění žáků Středočeského kraje v rámci šetření PISA v přírodovědecké, matematické a čtenářské gramotnosti“ – tříletý interval, naposledy 2015 
- „ Umístění žáků Středočeského kraje v rámci šetření TIMSS v matematickém a přírodovědeckém vzdělávání“ – čtyřletý interval, naposledy 2015  

Indikátory srovnávají výsledky žáků především druhého stupně základní školy (včetně víceletých gymnázií).   
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2.3.3 C.1.3  Vzdělávání a zaměstnávání osob se speciálními potřebami a vzdělávání 

dospělých 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Výše výdajů na vybavení škol kompenzačními pomůckami a na asistenty 

pedagogů 

tis. Kč 1524 839     

Počet neumístěných občanů se zdravotním postižením do zaměstnání** osob 5967 5978 6388 6402 5 867  

Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdrav. 

postižením nebo osob se zdrav. postižením SVČ 

organizací  64    67*** 

Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP osob 5967 5 978 6388 6 402 5 867  

Počet vzdělávacích společností profesního vzdělávání počet   95  112  

Počet vymezených chráněných pracovních míst míst  2405 (67*) 3197 3715 3702  

Počet uchazečů o rekvalifikaci Uchazečů 3 356 1271 3240 3992 3443  

*v PRÚOSK je hodnota 67, ve Statistických ročenkách je číslo řádově vyšší                           

** Počet neumístěných občanů se zdravotním postižením do zaměstnání je totožný indikátor k Počtu evidovaných uchazečů o práci se  ZP 

*** Počet organizací k datu 12.10.2016 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet vzdělávacích společností 

profesního vzdělávání na 100 000 

ekonomicky aktivních 

16,7 72,7 22,8 17,1 24,6 34,3 27,7 29,1 35,8 30,6 33,2 26,6 30,6 37,7 

Počet vymezených chráněných 

pracovních míst/ Počet evidovaných 

uchazečů o práci se ZP*100 

63 2* 110 58 55 61 87 89 90 50 81 71 64 55 

*údaj v tabulce vychází z roku 2015 (ze Statistické ročenky práce, Praha měla pouze 49 CHPM), v roce 2014 měla Praha 3676 vymezených CHPM 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Vzdělávání a zaměstnávání osob se speciálními potřebami a vzdělávání dospělých“ je zaměřeno na umožnění bezproblémové integrace do škol 

a zaměstnání žákům, studentům a absolventům se speciálními potřebami, které jsou zdravotně postižení či sociálně znevýhodnění. Cíle a aktivity jsou 

zejména zaměřeny na vzdělávání a zaměstnávání osob se speciálními potřebami, vzdělávání dospělých není zdůrazněno. Doporučujeme vzdělávání 

dospělých přesunout do jiného či nového opatření. 

Indikátor „Výše výdajů na vybavení škol kompenzačními pomůckami a na asistenty pedagogů“ není možné vyhodnotit (není specifikováno, jaká data mají být 

využita). Indikátor „Počet neumístěných občanů se zdravotním postižením do zaměstnání“ ve většině sledovaného období postupně narůstal. Maximální 

výše dosáhl v roce 2014, kdy neumístěných občanů se zdravotním postižením do zaměstnání bylo 6 402. V roce 2015 se podařilo nepříznivý trend zvrátit 

a počet se snížil na 5 867. Tento indikátor je totožný s indikátorem „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“. 

Indikátor „Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % osob se zdrav. postižením nebo osob se zdrav. postižením SVČ“ je indikátor, u kterého lze 

obtížně vyhodnotit trend, nejsou dostupná průběžná roční data. Počet organizací byl v roce 2011 a 2016 obdobný. Dá se předpokládat, že nedocházelo 

k významné fluktuaci organizací. 

Obdobně, počet firem poskytující profesní vzdělávání mírně narostl ve sledovaném období. V krajském srovnání byl počet firem profesního vzdělávání ve 

Středočeském kraji na počet ekonomicky aktivních nejmenší. U tohoto indikátoru je jasně viditelný vliv Prahy, která koncentruje největší množství profesních 

služeb. 

Situace v kraji se evidentně zlepšila ve vymezování chráněných pracovních míst. Jejich počet narostl ze zhruba 2 400 v roce 2012 na 3 700 v roce 2015. 

V krajském srovnání většina krajů disponovala vyšším podílem vymezených pracovních míst na počet evidovaných uchazečů o práci se ZP. Počet uchazečů 

o rekvalifikace mírně fluktuoval ve sledovaném období, ročně se o rekvalifikace ucházelo průměrně 3 500 občanů. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Výše výdajů na vybavení škol kompenzačními 
pomůckami a na asistenty pedagogů 

Částečně vhodný Je potřeba specifikovat, která data indikátoru přísluší. 

Počet neumístěných občanů se zdravotním 

postižením do zaměstnání 

- Duplicitní k počtu neumístěných občanů se zdravotním 

postižením do zaměstnání. 
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Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % 

osob se zdrav. postižením nebo osob se zdrav. 

postižením SVČ 

Částečně vhodný Databáze je aktuální k datu stažení, není možné vyhledat 

časové řady. 

Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP Vhodný  

Počet vzdělávacích společností profesního 

vzdělávání 

Částečně vhodný Vzdělávání dospělých není zdůrazněno. 

Počet vymezených chráněných pracovních míst Vhodný  

Počet uchazečů o rekvalifikaci Nevhodný Nelze dohledat data. 

 

Návrh na úpravy indikátorů  

- Doporučujeme sledovat „Počet evidovaných uchazečů o práce se ZP“, indikátor „Počet neumístěných občanů se zdravotním postižením do zaměstnání“ 

je duplicitní, proto není třeba ho dále sledovat. 

- Indikátor „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“ doporučujeme sledovat také v relativizované formě „Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP 

/ekonomicky aktivní populace“. 

- Indikátor „Počet vymezených chráněných pracovních míst“ doporučujeme sledovat také v relativizované formě „Počet vymezených chráněných 

pracovních míst/ Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP“. 

- Indikátor „Počet uchazečů o rekvalifikaci“ doporučujeme zaměnit za dostupný indikátor „Počet osob podpořených rekvalifikací“ v rámci „Počtu osob 

podpořených v rámci APZ“. 

- Nový indikátor: „Počet osob podpořených rekvalifikací/počet nezaměstnaných“ 

- Indikátor „Výše výdajů na vybavení škol kompenzačními pomůckami a na asistenty pedagogů“ doporučujeme z opatření vypustit. 

 

 



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

65 

 

2.3.4 C.2.1  Sociální péče 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet míst v domovech pro seniory/stacionářích/domovech pro osoby se zdr. 

postižením/byt. jednotek v domovech s pečovatelskou službou/ostatních 

zařízeních 

Počet 4982/620/ 

1490/3731/ 

2397 

4777/600/ 

1496/-/ 

2911 

5108/575/ 

1502/-

/3117 

5039/-

/1485/-/244 

 

Počet neumístěných žadatelů o místa v domovech pro 

seniory/stacionářích/domovech pro osoby se zdr. postižením/ostatních zařízeních 

počet 6394/42/17

2/2072 

7342/84/19

1/2719 

7418/48/17

9/2661 

8008/70/20

5/2606 

 

Počet poskytovatelů sociálních služeb celkem/odborného soc. 

poradenství/sociální péče/sociální prevence 

registr. 

poskyt. 

545/58/350

/137 

   741/71/445

/225 

Výdaje na sociální službu – pečovatelská služba tis. Kč 215 662 

 

211 417 225 686 242 618  

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Aktivity naplňující opatření „Sociální péče“ jsou zejména soustředěny na zkvalitnění sociálních služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby 

ohrožené sociálním vyloučením, apod.  

Počet míst v různých typech zařízení sociální péče je mírně obtížnější k vyhodnocení, jelikož došlo ke změně zobrazení zdrojových dat. Z indikátorů není 

možné vyčíst žádný specifický trend s výjimkou počtu neumístěných žadatelů v domovech pro seniory, který se zvyšuje. Problémem těchto dat je skutečnost, 

že není možné určit, kolik osob skutečně žádá o umístění, neboť je možno žádat ve více zařízeních, a dokonce také v různých krajích. Specifická poloha 

Středočeského kraje způsobuje, že zde žádá o umístění velké množství lidí z okolních krajů, na SK je tak vyvíjen zvýšený tlak ve srovnání s ostatními kraji. 

Míru poptávky tak nelze zcela relevantně srovnávat. Počet poskytovatelů sociálních služeb na území kraje se výrazně zvýšil mezi roky 2011 a 2016. Ovšem 

vzhledem k tomu, že je v současné době kladen důraz na spojování jednotlivých subjektů do větších celků, nemůže údaj o počtu poskytovatelů spolehlivě 

zhodnotit aktivitu sociálních služeb na území kraje. Důraz na sociální problematiku byl zohledněn ve výdajích kraje na pečovatelskou službu, které se 

v posledních letech v oblasti sociální služby zvýšily oproti rokům 2011 a 2012. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet míst v domovech pro seniory/stacionářích/domovech pro osoby se zdr. 
postižením/byt. jednotek v domovech s pečovatelskou službou/ostatních 
zařízeních 

nevhodný Indikátor není kompletní, v posledních letech navíc došlo ke 

změně zobrazení zdrojových dat, hůře porovnatelné v časové 

řadě. 

Počet neumístěných žadatelů o místa v domovech pro 

seniory/stacionářích/domovech pro osoby se zdr. postižením/ostatních 

zařízeních 

nevhodný Z údajů není možné vyčíst skutečný počet žadatelů, neboť ti 

mohou žádat o umístění ve více zařízení, a to i na území 

několika krajů.  

Počet poskytovatelů sociálních služeb celkem/odborného soc. 

poradenství/sociální péče/sociální prevence 

nevhodný Údaje o počtu poskytovatelů nejsou relevantní. Vhodnějším se 

jeví užívat údaje o počtu lůžek a počtu úvazků v sociálních 

službách. 

Výdaje na sociální službu Částečně vhodný Indikátor obsahuje pouze údaje za pečovatelskou službu, 

vhodnější je rozšířit jej i na další typy. 

 

Návrh na úpravy indikátorů  

- Doporučujeme indikátor „Výdaje na sociální službu“ rozšířit na všechny typy uvedené ve statistické ročence, neboť v tuto chvíli indikátor obsahuje 
pouze výdaje za pečovatelskou službu. Jedná se dále o osobní asistenci, tísňovou péči, odlehčovací služby, centra denních služeb a denní stacionáře. 

- Doporučujeme pro indikátory „Počet poskytovatelů sociálních služeb celkem/odborného soc. poradenství/sociální péče/sociální prevence“ nahradit 
těmito indikátory, které vzešly z konzultací s pracovníky odboru sociálních věcí: 

- „Počet lůžek ve službách sociální péče na území kraje“ 
- „Počet lůžek ve službách sociální prevence na území kraje“  
- „Počet úvazků v přímé péči ve službách sociální péče na území kraje“ 
- „Počet úvazků v přímé péči ve službách sociální prevence na území kraje“  
- „Počet úvazků v přímé péči ve službách sociálního poradenství na území kraje“  
- Jako zdroj doporučujeme využít Síť služeb Středočeského kraje na příslušný rok, který je dostupný na stránkách kraje. 
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- Přímé úvazky a počet lůžek jsou pro tyto aktivity vybírány z toho důvodu, že umožňují přesněji zhodnotit stav dané služby spíše než informace o počtu 
takových zařízení. Údaje jsou navíc relativně snadno dostupné (minimálně pro rok 2017). 

- Další informace k pořízení daných indikátorů jsou uvedeny v BSC kartě. 
- Indikátory „Počet míst v domovech pro seniory/ stacionářích/domovech pro osoby se zdr. postižením/byt. jednotek v domovech s pečovatelskou 

službou/ostatních zařízeních“ a „Počet neumístěných žadatelů o místa v domovech pro seniory/stacionářích/domovech pro osoby se zdr. 
postižením/ostatních zařízeních“ doporučujeme z opatření vypustit z důvodů výše uvedených. 
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2.3.5 C.2.2  Zdravotní péče 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet lékařů na 1000 obyvatel lékařů 3,13 3,19 3,24 3,30 3,26 

Počet lůžek v nemocnicích lůžek 5 804 5 871 5 634 5 406 5 478 

Počet samostatných ordinací 

lékařů 

ordinací  1 919 1 948 2 031 2 131 

Výdaje kraje na zdravotnictví tis. Kč 531 400 570 610 542 900 717 816 744 000 

Počet pacientů s hypertenzními 

nemocemi/ischemickou chorobou 

srdeční/cévními nemocemi mozku 

Pacientů 190111/88039/27100 197234/88 408/27 034 204 842/86 356/26 969   

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet lékařů na 1000 

obyvatel 

3,26 7,97  

 

4,22  4,69  4,28  3,59  3,98  4,55  3,95  3,90  5,13  4,75  4,06  4,27  

Počet samostatných 

ordinací lékařů na 1000 

obyvatel 

1,61 2,80 2,01 2,05 2,27 1,85 1,93 2,07 1,90 1,94 2,12 2,07 2,06 2,01 

 

Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Zdravotní péče“ se zabývá zachováním a zlepšováním zdravotnické úrovně a efektivity zdravotní péče v kraji.  

Prvním z uvedených indikátorů je počet lékařů na 1000 obyvatel. V meziročním srovnání počet lékařů na 1000 obyvatel stagnoval, byť se od roku 2011 

hodnota mírně zvýšila, v posledních třech letech hodnota osciluje okolo 3,3 lékaře na 1000 obyvatel. V mezikrajském srovnání pak patří kraj s hodnotou 3,26 

na poslední pozici. Tento fakt je však vyvážen existencí značných zdravotnických kapacit v jádrové oblasti – hlavním městě Praze. Středočeský kraj tak není 

nucen v této statistice tlačit na zlepšování své mezikrajské pozice, ale je potřeba hodnotu udržovat a případně i zvyšovat s narůstajícím počtem obyvatel 
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kraje. Vzhledem ke zvyšováním efektivity a úspor dochází i ve Středočeském kraji ke snižování počtu lůžek v nemocnicích. Indikátor do určité míry vypovídá 

o tom, zda se kraj vydává cestou zvyšování efektivity a úspor či nikoliv.  U Počtu ordinací samostatných lékařů je vidět výrazný nárůst, i přesto patří 

v mezikrajském a relativním srovnání znovu ke krajům s nejmenší hodnotou ukazatele. Je zde pouze 1,61 ordinace na 1000 obyvatel kraje. I v tomto ohledu 

však hraje svou roli blízkost Prahy. 

Výdaje kraje na zdravotnictví se v posledních letech zvýšily na částku přesahující 700 tisíc. Zatímco počet pacientů s hypertenzními chorobami se za 

zkoumané roky výrazně zvýšil, množství pacientů s ischemickou chorobou srdeční narostlo jen mírně a počet pacientů s cévními chorobami mozku dokonce 

mírně poklesl. Je však otázkou, jak tyto poslední tři zmíněné údaje přispívají do hodnocení plnění opatření. Množství zmíněných chorob totiž nemusí být 

ovlivňováno pouze kvalitou zdravotnické péče v kraji. 

Vyhodnocení relevantnosti indikátorů  

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet lékařů na 1000 obyvatel vhodný Indikátor je vhodný pro sledování vývoje v čase. 

Počet lůžek v nemocnicích částečně vhodný Indikátor do určité míry vypovídá o tom, zda kraj směřuje cestou 

k úsporám nebo cestou dostupnosti zdravotnictví. Vhodnější je použít 

indikátor o celkovém počtu lůžek v kraji. 

Počet samostatných ordinací lékařů částečně vhodný Vhodný indikátor, doporučujeme však vyjádřit k celkovému počtu 

obyvatel kraje. 

Výdaje kraje na zdravotnictví částečně vhodný Výdaje na zdravotnický ukazují na aktivitu kraji v dané oblasti, není však 

rozlišeno, kam jsou výdaje směřovány. 

Počet pacientů s hypertenzními 

nemocemi/ischemickou chorobou srdeční/cévními 

nemocemi mozku 

nevhodný Množství zmíněných chorob nemusí být ovlivňováno pouze kvalitou 

zdravotnické péče v kraji. 

Návrh na úpravy indikátorů  

- Doporučujeme indikátor „Počet lůžek v nemocnicích“ změnit na „Počet lůžek celkem“ a doplnit ještě indikátorem „Počet lůžek celkem na 1000 

obyvatel“ (lze dohledat ve Statistické ročence kraje). Tyto indikátory budou lépe hodnotit kapacitu krajského zdravotnictví. 
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- Doporučujeme do opatření přidat indikátor „Počet obyvatel kraje na 1 samostatnou ordinaci lékaře“, která vyjadřuje míru zatížení ordinací. 

- Doporučujeme do opatření zahrnout nové indikátory „Počet hospitalizovaných pacientů“, „Počet hospitalizovaných pacientů na 1000 obyvatel“ 

a „Počet lékařů na 1000 hospitalizovaných pacientů“, které budou lépe reflektovat zatížení a kvalitu krajského zdravotnictví, neboť se do určité míry 

eliminuje vliv Prahy, která je pro řadu obyvatel kraje spádovou oblastí a snižuje zátěž pro zdravotnická zařízení Středočeského kraje. (lze dohledat ve 

statistické ročence kraje).  

- Součástí opatření je též podpora hospicové péče, která však není podpořena žádným indikátorem, doporučujeme proto přidat ukazatele „Počet lůžek 

v hospicích / počet lůžek v hospicích na 10 tis. obyvatel kraje“. Uvedené indikátory jsou dostupné na stránkách Národního zdravotnického 

informačního systému (http://reporting.uzis.cz/). 

- Indikátor „Počet pacientů s hypertenzními nemocemi/ischemickou chorobou srdeční/cévními nemocemi mozku“ doporučujeme vypustit. 

 

 

 

 

 

  

http://reporting.uzis.cz/
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2.3.6 C.3.1  Zlepšení možnosti trávení volného času dospělých a dětí, podpora 

kulturních, sportovních a zájmových činností a uskupení 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Délka cyklostezek/cyklotras km  230/3 961 278/- 316/- 337/- 349/4 466 

Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje počet   181   580 

Výše příspěvků kraje v grantových programech na 

podporu volného času a sportu/počet žádostí/počet 

přidělených grantů 

Kč/žádostí 24 940 761 

 /886 / - 

25 000 000 

/ 945/ - 

- 9 999 735 

/ 895/ 120 

20 000 000 

/ 622/ 175 

 

Počet ZUŠ a středisek volného času Počet 55/21 55/21 57/21 57/21 57/22  

Výše dotací na financování prevence rizikového 

chování a protidrogové prevence ve školách 

tis. Kč 8 500 8 500 2 500 700 700  

Počet ekonomických subjektů ve sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti 

Subjektů 6 298      

Počet ekonomických subjektů v kulturní, zábavní a 

rekreační činnosti 

subjektů 7 083 7 282 7 331 7 520   

Počet poboček veřejných knihoven poboček 869 869 864 860   

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupný rok, viz tabulka výše) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ekonomických subjektů v 

kulturní, zábavní a rekreační 

činnosti k celkovému počtu 

subjektů (v %) 

2,35 2,23 2,58 2,45 2,44 2,35 2,41 2,39 2,44 2,29 2,17 2,51 2,10 2,37 

Počet výpůjček ve veřejných 

knihovnách na 1000 obyvatel kraje 

4,50 6,02 6,42 6,51 6,97 5,32 4,89 7,22 5,44 7,50 5,00 6,03 8,25 6,17 
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Vyhodnocení samotného opatření 

Opatření „Zlepšení možnosti trávení volného času dospělých a dětí, podpora kulturních, sportovních a zájmových činností a uskupení“ je zaměřeno na 

podporu trávení volného času dětí i dospělých, jako doplnění kvality života v obcích a městech, pro zvýšení turistického ruchu i pro prevenci patologických 

jevů ve společnosti.  

U indikátoru „Délka cyklostezek/cyklotras“ se ukazuje, že v tomto ohledu se daří dlouhodobě budovat novou infrastrukturu pro cyklisty a vytvářet tak nové 

možnosti pro volnočasové aktivity. Každoročně klesající množství nových km cyklostezek souvisí pravděpodobně s postupnou saturací poptávky po nové 

infrastruktuře. Indikátor „Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje“ prozatím nelze vyhodnotit kontinuálně v časové řadě, protože akce se 

pravděpodobně v aktuální míře detailu monitorují až od roku 2016. Detailní monitoring akcí doporučujeme i v následujících letech, jelikož indikátor ilustruje, 

jak se kraj stará o kulturní a společenské zázemí obyvatel. Hodnota indikátoru ukazuje počet akcí, které v daném roce probíhaly bez ohledu na datum 

zahájení či ukončení akce. 

Velikost příspěvků kraje skrze Fond sportu, volného času a primární prevence se v různých letech lišil, v roce 2015 bylo do fondu vloženo 20 mil Kč. Zatímco 

částka byla oproti minulému roku navýšena, počet žádostí byl menší. Oproti tomu, počet udělených grantů se zvýšil. U statistiky počtu středisek a ZUŠ lze 

zaznamenat drobný nárůst v roce 2013 (o dva subjekty) a v roce 2015 (o jeden subjekt).  

Výše dotací na financování prevence rizikového chování a protidrogové prevence ve školách byla oproti rokům 2011 a 2012 výrazně snížena. Údaje získané 

z Rozpočtu kraje se však liší od skutečně poskytnutých dotací v daném roce. 

Počet subjektů v kulturní, zábavní a rekreační činnosti se mezi lety 2011–2014 zvýšil o téměř 500 subjektů. Subjekty ve „sportovní, zábavní a rekreační 

činnosti“, jak se uvádí v PROÚSK se nepodařilo dohledat. 

Počet poboček veřejných knihoven se v prvních 2 letech sledovaného období držel na stejné hodnotě 869. V posledních 2 letech sledovaného období počet 

poboček mírně poklesl na 864 v roce 2013, resp. 860 v roce 2014. 
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Vyhodnocení relevantnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Délka cyklostezek/cyklotras vhodný  

Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje vhodný  

Výše příspěvků kraje v grantových programech na podporu volného 

času a sportu/počet žádostí 

vhodný  

Počet ZUŠ a středisek volného času vhodný  

Výše dotací na financování prevence rizikového chování a protidrogové 

prevence ve školách 

částečně vhodný Údaje z Rozpočtu kraje neodpovídají skutečnému množství 

financí věnovaných na aktivity.  

Počet ekonomických subjektů ve sportovní, zábavní a rekreační činnosti nevhodný Podařilo se vyhledat pouze počet ekonomických subjektů 

v nadřazené kategorii (viz následující indikátor). 

Počet ekonomických subjektů v kulturní, zábavní a rekreační činnosti vhodný  

Počet poboček veřejných knihoven vhodný  

Návrh na úpravy indikátorů  

- Indikátor „Počet ekonomických subjektů ve sportovní, zábavní a rekreační činnosti“ doporučujeme vzhledem k neexistenci dat z opatření vypustit. 

- V rámci indikátoru „Výše příspěvků kraje v grantových programech na podporu volného času a sportu/počet žádostí/“ doporučujeme sledovat i „počet 

přidělených grantů“ (již zaneseno v tabulce). 

-  Indikátor „Výše dotací na financování prevence rizikového chování a protidrogové prevence ve školách“ doporučujeme změnit na „Výše dotací na 

financování protidrogové prevence“ a uvádět zdroje dat z Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji. Výdaje na prevenci rizikového 

chování jsou již obsaženy v grantových programech na podporu volného času a sportu. 
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2.4 D. Venkov a zemědělství 

Obrázek 4: Schéma cílů a opatření priority D 

Opatření

Priori ta

Strategický cíl

D. Venkov a zemědělství

D.1 Zlepšování podmínek 

pro bydlení a zaměstnání v 
malých obcích. Dopravní

dostupnost a občanská 

vybavenost malých obcí.

D.2 Rozvoj zemědělské 

výroby a lesnictví, podpora 
alternativního zemědělství,

agroturistiky.

D.1.1 

Dostupnost a 
vybavenost 

venkovských 

obcí

D.1.2 Podpora 

podnikání a 
vytváření 

pracovních 

příležitostí na

venkově

D.1.3 Podpora 

spolupráce 
venkovských 

obcí a jejich 

vzájemné

komunikace

D.2.1 

Podpora 
rozvoje 

zemědělské 

výroby a 

lesnictví

D.2.2. 

Podpora 
alternativních 

aktivit 

zemědělců, 

agroturistika

D.1.4 

Regenerace 
venkovských 

sídel

 



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

75 

 

2.4.1 D.1.1 Dostupnost a vybavenost malých obcí 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice na silnice v rámci kraje tisíc Kč 1 055 641     1 050 401 808 900 900 000 1 010 012 

Podíl obyvatel venkovských obcí % 47 47,3 47,6 47,8  

Vyjížďka do zaměstnání a škol - obce do 2000 

obyvatel/celý kraj 

osob/ % 156 181/367 

980 

= 42 % 

     

Počet veřejných knihoven knihovny 814 814 809 805      

 

Vyhodnocení opatření 

Cílem opatření je zlepšení fungování venkovských obcí a jejich dopravní dostupnosti. Mezi další cíle patří také zlepšení efektivní spolupráce regionů v kraji 

i spolupráce regionů v mezikrajské úrovni. Celkově pak má opatření vést jak ke stabilizaci a zlepšení života stálých obyvatel venkova, tak ke zvýšení 

atraktivity venkova pro návštěvníky a turisty kraje. 

Prvním z uvedených indikátorů je velikost investic na silnice v rámci kraje. Částka jdoucí na silnice z rozpočtu kraje se sice v posledních letech spíše snížila, 

indikátor však nepočítá s dalšími zdroji financí (např. strukturální fondy), nelze tedy s přesností určit, co daný indikátor značí. Podíl obyvatel venkovských 

obcí v kraji se zvyšoval a to především v souvislosti se stále probíhající suburbanizací v okolí Prahy. Ani tento ukazatel ale nemusí vypovídat o celkové 

účinnosti opatření.  

Ačkoliv je vyjížďka obyvatel z malých obcí v poměru k celkové vyjížďce z kraje ukazatelem, který se získává jen jednou za 10 let, jedná se o vhodný ukazatel 

poukazující na míru stabilizace obyvatel na venkově. Z hlediska hodnocení opatření PROÚSK, který je stanoven na 6 let, se však jeví tento ukazatel 

nevhodným, neboť neumožňuje krátkodobější srovnávání.  

Počet veřejných knihoven je sice dostupným údajem, je však otázkou, nakolik odpovídá cílům opatření. V posledních letech hodnota ukazatele v kraji o něco 

klesla, nicméně pro mezikrajské srovnání je vhodnější počítat z celkovým počtem poboček veřejných knihoven, za něž jsou mezikrajská data přístupnější. 
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Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Investice na silnice v rámci kraje nevhodný Nesouvisí s cíli opatření. 

Podíl obyvatel venkovských obcí nevhodný Nesouvisí s cíli opatření. 

Vyjížďka do zaměstnání a škol - obce do 2000 

obyvatel/celý kraj 

nevhodný Perioda měření je příliš velká. 

Počet veřejných knihoven částečně vhodný Vhodnější je počítat s pobočkami knihoven než jen s počty veřejných knihoven. 

Srovnávat mezikrajskou relativní, nikoliv absolutní změnu. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

Pro zhodnocení opatření je tedy nutné vyhledat zcela nové indikátory, které mohou lépe zdokumentovat změnu, kterou aktivity opatření přinesla: 

- Ukazatele „Investice na silnice v rámci kraje“, „Podíl obyvatel venkovských obcí“ a „Vyjížďka do zaměstnání a škol“ doporučujeme z opatření vypustit. 

Do opatření na druhou stranu doporučujeme přidat tyto nové indikátory, které jsou rovněž součástí opatření B.1.2: 

- „Podíl čištěných odpadních vod“   

- „Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu“ 

- „Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu“ 

Údaje jsou dostupné každoročně ve Statistické ročence kraje. Mezikrajské srovnání, tentokrát v oblasti odpadového hospodářství, nabízí též například 

Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP. Ačkoliv charakter indikátoru spadá zejména do opatření E 2.2, je rovněž ukazatelem kvality 

života a dostupností služeb v kraji, a proto je vhodné jej zařadit i do této kapitoly. 

- Ukazatel „Počet veřejných knihoven“ doporučujeme změnit na indikátor „Počet poboček veřejných knihoven“. 
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2.4.1 D.1.2 Podpora podnikání a vytváření pracovních příležitostí na venkově 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství tisíc osob 14,1     13,7 13,4   

Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a pohostinství tisíc osob 10,4 9,8 9,2   

Vyjížďka do zaměstnání a škol - obce do 2000 obyvatel/celý kraj osob / % 156 181/367 980 = 42 %      

Počet nově vytvořených pracovních míst na venkově pracovní místa      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za rok 2013) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Zaměstnaní v zem., les. a ryb. 

k celkovému počtu zaměstnaných 

2,7% 0,2% 5,8% 4,3% 2,1% 1,9% 1,6% 3,6% 4,4% 7,7% 2,6% 4,3% 2,7% 2,2% 

Zaměstnaní v ubyt., strav. a poh. 

k celkovému počtu zaměstnaných 

3,8% 5,5% 4,6% 3,2% 4,8% 4,1% 3,2% 3,1% 3,3% 3,5% 3,4% 3,3% 4,3% 3,5% 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření se zaměřuje na rozvoj drobného podnikání a pokrytím služeb, které venkovským obyvatelům chybí. Uvedené indikátory se zaměřují především na 

pracovní místa v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a ubytování, stravování a pohostinství. V obou případech vidíme v čase pokles. Význam tohoto 

poklesu je však možné zhodnotit až ve spojení s relativním poklesem s ostatními kraji. Pro mezikrajské srovnání používáme údaje, které srovnávají počet 

zaměstnaných (tedy nejen zaměstnanců) v daném oboru k celkovému počtu zaměstnaných, a to z důvodu snadnější dostupnosti dat. V zemědělství, 

lesnictví, rybářství se řadil Středočeským kraj k zástupcům s průměrným počtem spolu s krajem Zlínským či Jihomoravským; nejedná se o specificky 

zemědělský region (na rozdíl od kraje Jihočeského či Vysočiny) ale zároveň jsou v něm oblasti zemědělsky intenzivně využívané (Polabí). V oblasti ubytování, 

stravování a pohostinství měl Středočeský kraj pátý nejvyšší podíl zaměstnaných v této oblasti. Svoji roli jistě hraje existence pražské aglomerace, ale také 

řada atraktivních turistických oblastí a památek v různých částech kraje. 
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Problém indikátoru vyjížďky do zaměstnání a škol je představen v předchozí kapitole. Vzhledem k velkému časovému intervalu měření se nejeví vhodným 

pro žádné opatření PROÚSK, přestože koresponduje s cílem opatření týkající se omezení dojížďky za zaměstnáním. Počet nově vytvořených pracovních míst 

by byl velice přínosným ukazatelem, problémem je však neexistence relevantních dat.  

 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

vhodný Vhodný, nicméně mezikrajské údaje jsou dostupnější za počty pracovníků (tedy nejen 

zaměstnaných, ale např. i OSVČ).  

Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a 

pohostinství 

vhodný Vhodný, nicméně mezikrajské údaje jsou dostupnější za počty pracovníků (tedy nejen 

zaměstnaných, ale např. i OSVČ).  

Vyjížďka do zaměstnání a škol - obce do 2000 

obyvatel/celý kraj 

nevhodný Perioda měření je příliš velká. 

Počet nově vytvořených pracovních míst na 

venkově 

nevhodný  Z důvodu nedostupnosti dat. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Z výše uvedených indikátorů doporučujeme ponechat údaje o počtu zaměstnaných. 

- Vzhledem k tomu, že se opatření zabývá i rozvojem podnikání, je vhodné zde (podobně jako v opatření D 2.1) přidat údaje o počtu ekonomických 

subjektů v obou řešených oborech (zemědělství, lesnictví, rybářství a ubytování, stravování a pohostinství).  

- Pro hodnocení podpory propagace místních a tradičních produktů doporučujeme srovnávat údaje o soutěži Potravinářský výrobek Středočeského kraje. 

Informace o jednotlivých ročnících, počtu účastníků a počtu ocenění je možné získat na příslušných obvodech krajského úřadu, případně na 

internetových stránkách kraje. 
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2.4.2 D.1.3 Podpora spolupráce venkovských obcí a jejich vzájemné komunikace 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2016 

Indikátor Jednotka 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet místních akčních skupin (MAS) členové 22    28 

Počet členů národní sítě MAS členové 15    24 

Počet mikroregionů v kraji mikroregiony  67   79 

Počet podpořených projektů v příslušných operačních 

programech zaměřených na rozvoj venkova 

projekty      

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (aktuální údaje za rok 2016) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet MAS 28 0 17 9 5 8 6 15 13 16 19 16 18 13 

Počet MAS 

k celkovému počtu 

obcí (v %) 

2,45 0 2,73 1,80 3,79 2,26 2,79 3,35 2,88 2,27 2,82 4,01 5,86 4,33 

Počet členů NS MAS 24 0 14  8  5  8  6  15  13  16  18  16  18  12  

Počet mikroregionů  79 0 56 42 17 39 21 43 34 36 78 35 40 43 

 

Vyhodnocení opatření 

Středočeský kraj vykazoval v čase vzniku PRÚOSK 22 existujících Místních akčních skupin (MAS). Do druhé poloviny roku 2016 se počet MAS v kraji zvýšil na 

28. Zároveň se také zvýšil počet a podíl MAS, které jsou součástí národní sítě MAS.  Při srovnání ukazatelů MAS podle krajů je vidět, že Středočeský kraj 

disponoval zdaleka nejvyšším počtem Místních akčních skupin ve srovnání s ostatními kraji. Pro mezikrajské srovnání byla použita také statistika poměru 

MAS k počtu obcí v kraji. Výsledky ukazují, že v tomto případě již dominovaly kraje Zlínský a Moravskoslezský, zatímco kraj Středočeský měl průměrné 

množství svazků k počtu obcí. 
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Z hlediska počtu mikroregionů lze také zaznamenat nárůst od roku 2013 na aktuální počet 79. I v tomto případě držel Středočeský kraj prvenství v počtu 

mikroregionů mezi kraji ČR, obdobně byl na tom kraj Jihomoravský se 78 mikroregiony, který je taktéž srovnatelný z hlediska počtu obyvatel. 

Vznik partnerství či svazků obcí se stejnými či podobnými prioritami rozvoje je jedním z cílů opatření. Z uvedených údajů, které ukazují na zvyšování počtu 

svazků, lze proto zhodnotit, že se dařilo jej naplňovat. 

 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet místních akčních skupin (MAS) vhodný Jedná se o vhodný indikátor, neboť fungující spolupráce mezi obcemi se projevuje i 

rostoucím počtem svazků. 

Počet členů národní sítě MAS vhodný Jedná se o vhodný indikátor; svazek, který je zároveň součástí národní sítě MAS, 

poukazuje na rostoucí integritu i v rámci národní úrovně. 

Počet mikroregionů v kraji vhodný Jedná se o vhodný indikátor, neboť fungující spolupráce mezi obcemi se projevuje i 

rostoucím počtem svazků. 

Počet podpořených projektů v příslušných 
operačních programech zaměřených na rozvoj 
venkova 

nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné 

cíle jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově 

náročný. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů v příslušných operačních programech zaměřených na rozvoj venkova“ doporučujeme z opatření vypustit.
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2.4.3 D.1.4 Regenerace venkovských sídel 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2016 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet veřejných knihoven knihovny 814 814 809 805   

Počet poboček pošt pobočky  472    439 

Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje akce   181    580 

Výše dotací Ministerstva kultury v Programu péče o 

vesnické památkové rezervace a zóny 

tisíc Kč 1 973 1 684 2 000 3 480 2 950  

Výdaje na Středočeský Fond kultury a obnovy památek tisíc Kč 40 000 40 000 8 000 10 000 10 000  

Výdaje kraje na Středočeský Fond rozvoje obcí a měst tisíc Kč 500 000 500 000 263 142 100 000 200 000  

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za rok 2015) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Dotace MK v Programu 

PVPRZ (tis Kč) 

2 950 740 3 910 3 853 868 1 330 1 400 1 000 - 600 880 630 500 500 

Dotace MK v Programu 

PVPRZ k počtu VPR  

a  VPZ (tis. Kč) 

81,9 82,2 55,1 78,6 86,8 83,1 77,8 66,7 - 75,0 73,3 63,0 83,3 62,5 
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Vyhodnocení opatření 

Cílem opatření je především zvýšení kvality venkovského prostředí, které se může projevovat rekonstrukcí památkových objektů, revitalizací veřejných ploch 

a celkovým zvyšováním atraktivity venkovských sídel pro bydlení a turistiku. 

U indikátoru, který sleduje počet veřejných knihoven, lze zaznamenat mírný pokles z 814 na 805, podobně jako o počtu poboček České pošty ze 472 na 439. 

Tento trend je pravděpodobně spojen se všeobecnou snahou o zefektivnění aktivit, která se projevuje koncentrací a z toho vyplývajícím snižováním počtů. 

Od těchto indikátorů lze očekávat pokles, respektive stagnaci i v dalším období, a proto je v absolutních číslech nelze považovat za zcela vhodné ukazatele 

pro tento typ opatření. Doporučujeme změnit ukazatel počtu veřejných knihoven na ukazatel počtu poboček veřejných knihoven (viz doporučení níže). 

Indikátor „Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje“ prozatím nelze vyhodnotit kontinuálně v časové řadě. Detailní monitoring akcí 

doporučujeme i v následujících letech, jelikož indikátor ilustruje, jak se kraj stará o kulturní a společenské zázemí obyvatel. Hodnota indikátoru ukazuje počet 

akcí, které v daném roce probíhaly bez ohledu na datum zahájení či ukončení akce. Indikátor je však třeba brát pro toto opatření s rezervou. V databázi se 

nerozlišují akce ve venkovských a městských oblastech. Vzhledem k tomu, že většina akcí probíhá ve větších městech, kde se nacházejí příspěvkové 

organizace kraje, má tento indikátor podstatně větší využití v rámci opatření C.3.1.  

Výše dotací MK v Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny se jeví minimálně jako dostatečný ukazatel. Ačkoliv se množství dotací odvíjí od 

mnoha různých faktorů a nelze rostoucí, případně klesající trend přímo označit za dobrý, resp. špatný vývoj, lze na základě jejich výše usoudit, jak moc se 

v daném roce investovalo do obnovy vesnických památkových zón. Doporučujeme daný ukazatel upravit a vyjádřit také v poměru k počtu vesnických 

památkových rezervací a vesnických památkových zón (VPR/VPZ) za daný kraj, aby byly údaje více srovnatelné a mohlo se usoudit, zda je kraj v dané oblasti 

progresivní či nikoliv. Zatímco z hlediska celkového množství peněz se Středočeský kraj řadil mezi tři kraje s nejvíce proinvestovanými prostředky na danou 

oblast, v přepočítání na jednu VPR/VPZ se řadí na páté místo s průměrnou částkou 81, 9 tis. Kč na jednu rezervaci či zónu.  

Výdaje na dva uvedené Středočeské fondy vycházejí z rozpočtů kraje pro jednotlivé roky.  Ve sledovaných letech je vidět spíše pokles částek, ačkoliv pro rok 

2015 došlo k dvojnásobnému navýšení do Fondu rozvoje obcí a měst.  
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Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet veřejných knihoven částečně vhodný Vhodnější je počítat s pobočkami knihoven než jen s počty veřejných knihoven. 

Počet poboček pošt nevhodný Jedná se o vhodný, nicméně těžko dostupný indikátor. 

Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí 

kraje 

nevhodný Ukazatel je pro opatření nevhodný, neboť nerozlišuje akce ve venkovských oblastech 

a ve městech. 

Výše dotací Ministerstva kultury v Programu péče 

o vesnické památkové rezervace a zóny 

vhodný Ukazatel je vhodný, neboť je zaměřen pouze na venkovské památkové zóny. 

Výdaje na Středočeský Fond kultury a obnovy 

památek 

částečně vhodný Ukazatel dokumentuje zájem kraje o obnovu památek, není však specificky zaměřen 

pouze na venkov. 

Výdaje kraje na Středočeský Fond rozvoje obcí a 

měst 

částečně vhodný Ukazatel dokumentuje zájem kraje o rozvoj obcí, není však specificky zaměřen pouze 

na venkov. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Doporučujeme přidat indikátor „Přihlášené obce do soutěže Vesnice roku“. Množství obcí zapojených do krajských kol může indikovat nárůst zdravého 

sebevědomí obcí a z něj vyplývající lepší kvalitu života a lokální soudržnost. 

- Indikátor „Počet veřejných knihoven“ doporučujeme upravit na „Počet poboček veřejných knihoven“, který lépe reflektuje dostupnost služeb 

knihoven. 

- Indikátor „Počet poboček pošt“ a „Počet kulturních akcí v Databázi kulturních akcí kraje“ doporučujeme z opatření vypustit. 
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2.4.4 D.2.1 Podpora rozvoje zemědělské výroby a lesnictví 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2014 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za poslední dostupné roky) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ek. subjektů v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 

13 527 7 640 10 492 8 434 2 986 5 971 4 534 7 002 5 904 8 099 12 928 6 842 6 013 8 914 

Podíl subjektů v Z., L., R. z celk. 

počtu subjektů (v %) 

4,2 1,4 6,5 5,9 3,9 3,4 3,9 5,2 5,1 7,4 4,3 4,9 4,3 3,6 

Zaměstnaní v Z., L., R. 

k celkovému počtu zaměstnaných 

(v %) 

2,7 0,2 5,8 4,3 2,1 1,9 1,6 3,6 4,4 7,7 2,6 4,3 2,7 2,2 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření, které se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské výroby, je vhodné doprovodit indikátory ekonomického charakteru. Jedná se 

především o počty ekonomických subjektů a počty zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství. První indikátor je snadno dostupný v mezikrajském 

srovnání. V případě druhého indikátoru je dostupný nikoliv počet zaměstnanců, ale počet zaměstnaných v daném oboru (tedy včetně OSVČ). Proto se 

v tabulce mezikrajského srovnání započítávají hodnoty jiné než v tabulce pro Středočeský kraj, ačkoliv se také jedná o údaje z roku 2013.  

Nejvyšší počet ekonomických subjektů ve Středočeském kraji (13 527) v porovnání s ostatními kraji nebyl překvapivým jevem vzhledem k populační i územní 

velikosti kraje. Vzhledem k celkovému počtu ekonomických subjektů se Středočeský kraj se 4,2 % subjekty v zemědělství, lesnictví a rybářství nachází 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet ekonomických subjektů v zemědělství, lesnictví a rybářství subjekty 13 004 13 422 13 136 13 527  

Počet ekonomických subjektů v ubytování, stravování a pohostinství subjekty 15  597 15 777 15 184 15 389  

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství tisíc osob 14,1     13,7 13,4   

Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a pohostinství tisíc osob 10,4 9,8 9,2   

Výměra zemědělské půdy ha 663 087 662 490 661 654 661 027  
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uprostřed krajské tabulky. Zde naopak dominovaly nejen typicky zemědělské regiony Vysočiny či Jihočeského kraje, ale např. také kraj Plzeňský.  I z hlediska 

počtu pracujících byl Středočeský kraj spíše průměrný. Se svoji polohou „okolo“ Prahy je z hlediska zaměstnanosti více orientován na sekundární nebo 

především pak na terciální sektor. 

Není jasné, proč jsou součástí opatření také indikátory zaměřené na ubytování, stravování a pohostinství. Cíle jsou totiž formulovány tak, že míří pouze na 

zemědělskou výrobu a lesnictví, nezabývají se dalšími potenciálními aktivitami na venkově (na rozdíl od opatření D 1.2), viz Návrh na úpravy indikátorů. 

Výměra zemědělské půdy vykazuje pokles, který je v současné době typický pro většinu republiky (ZP poklesává na úkor zastavěné plochy a plochy lesa). 

 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet ekonomických subjektů v zemědělství, lesnictví a rybářství vhodný  

Počet ekonomických subjektů v ubytování, stravování a pohostinství nevhodný Ukazatel nesouvisí s cíli opatření. 

Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství vhodný Vhodný, nicméně mezikrajské údaje jsou dostupnější za počty 

pracovníků (tedy nejen zaměstnaných, ale např. i OSVČ).  

Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a pohostinství nevhodný Ukazatel nesouvisí s cíli opatření. 

Výměra zemědělské půdy vhodný  

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátory „Počet ekonomických subjektů v ubytování, stravování a pohostinství“ a „Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a pohostinství“ 

doporučujeme z opatření vypustit. 

- Doporučujeme přidat nový indikátor „Výměra lesních pozemků“. Požadavek na podporu výsadby lesních porostů totiž koresponduje s cíli opatření, 

jedná se navíc o snadno dostupný údaj. 
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2.4.5 D.2.2 Podpora alternativních aktivit zemědělců, agroturistika 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet ekologických subjektů v registru ekologických podnikatelů subjekty   245 260 314 

Výměra půdy v ekologickém zemědělství ha   15 346 16 209 14 982 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za rok 2015) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet ekologických 

subjektů v REP 

314 272 565 437 208 255 228 208 170 344 347 266 362 381 

Podíl ekologických 

subjektů z celkového 

počtu zem. subjektů 

(v %) 

2,3 3,6 5,4 5,2 7,0 4,3 5,0 3,0 2,9 4,2 2,7 3,9 6,0 4,3 

Výměra půdy 

v ekologickém 

zemědělství 

14 982 34 63 521 48 824 51 724 39 264 30 513 20 352 12 617 17 080 14 232 34 958 34 359 49 687 

Podíl půdy v EZ 

k celkové výměře 

zem. půdy (v %) 

2,3 0,2 13,0 12,9 41,7 14,3 21,8 7,3 4,7 4,2 3,3 12,5 17,8 18,1 
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Vyhodnocení opatření 

Opatření je zaměřeno na rozšíření nabídky pracovních míst na venkově i v podobě alternativních aktivit. Jednou z aktivit je i propagace zemědělských 

produktů z biohospodářství. V této souvislosti jsou k dispozici ukazatele počtu ekologických subjektů a výměry půdy v ekologickém zemědělství. V obou 

případech byl Středočeský kraj v absolutních číslech spíše na průměrných příčkách. Výraznější mezikrajské srovnání nastane při použití údajů vztažených 

k celkovému počtu zemědělských subjektů a celkové rozloze zemědělské půdy. Z hlediska počtu zemědělských subjektů byl Středočeský kraj poslední 

s podílem 2,3 % ekologických subjektů, nejvyššího podílu dosahoval Karlovarský kraj (7 %). Z hlediska výměry půdy v ekologickém zemědělství byl 

Středočeský kraj předposlední s podílem 2,3 %, přičemž Karlovarský kraj dosáhl nejvyššího podílu (41,7 %). 

Indikátory, které by se věnovaly zbylým částem opatření, zde však chybí. Patří mezi ně oblast turistiky či pracovní místa na venkově.  

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Počet ekologických subjektů v registru 

ekologických podnikatelů 

vhodný  

Výměra půdy v ekologickém zemědělství vhodný  

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Doporučujeme oba indikátory ponechat především díky své snadné dostupnosti.  

Pro zhodnocení ostatních částí opatření doporučujeme přidat níže uvedené ukazatele související s cestovním ruchem. Přestože se nejedná specificky pouze 

o venkovské ubytovací kapacity, jedná se o ukazatel dostatečně demonstrující změnu v turistickém ruchu různých oblastí kraje:  

- „Počet ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle turistických oblastí“ a „Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízení podle turistických 

oblastí“  

Pro zhodnocení pracovních míst doporučujeme do opatření přidat níže uvedené indikátory, které se zde hodí více než do opatření D 2.1.: 

- „Počet ekonomických subjektů v ubytování, stravování a pohostinství“ a „Počet zaměstnaných v ubytování, stravování a pohostinství“  
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2.5 E. Životní prostředí 

Obrázek 5: Schéma cílů a opatření priority E 

Opatření

Priori ta

Strategický cíl

E. Životní prostředí

E.1 Péče a ochrana 

jednotlivých složek 
životního prostředí

E. 3 Vzdělávání 

veřejnosti v oblasti 
životního prostředí

E.1.1 Ochrana 

významných a 
chráněných území, 

krajiny a

krajinných prvků, 

ochrana neživé 

přírody

E.2.1 

Snižování 
energetické 

náročnosti a 

využívání 

alternativních

zdrojů energie

E.2.3 

Snižování 
emisí a 

zlepšování 

kvality 

ovzduší

E.3.1 

Environmentální 
vzdělávání, 

výchova a osvěta

E.2.2 

Odpadové 
hospodářství, 

staré 

ekologické 

zátěže

E.2 Eliminace rizik 

spojených s 
ochranou životního 

prostředí
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2.5.1 E.1.1 Ochrana významných a chráněných území, krajiny a krajinných prvků, ochrana 

neživé přírody 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2016 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Rozloha chráněných krajinných oblastí ha 87 743 87 743 87 743 88 640  

Rozloha maloplošných chráněných území ha 11 547 11 869 12 042 13 204  

Rozloha evropsky významných lokalit ha 33 710 33 710 33 683 33 683  

Rozloha ptačích oblastí podle soustavy Natura 2000 ha 39 154 39 154 39 154 39 154  

Výměra zemědělské půdy ha 663 087 662 490 661 654 661 027  

Výměra lesních pozemků ha 305 997 306 164 306 292 306 435  

Počet podpořených projektů projekt  1 005 1 248 1 214 160 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za rok 2014) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Podíl chráněných krajinných oblastí 

na rozloze kraje (v %) 

8,0 1,0 16,4 11,2 18,7 24,9 31,0 14,5 8,7 9,0 4,9 10,6 29,6 16,9 

Výměra lesních pozemků (v %) 27,8 10,4 37,6 39,7 43,5 30,4 44,5 31,1 29,7 30,5 28,1 35,2 39,8 35,7 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření, vycházející z dokumentu Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje z let 2006 – 2016, se zaměřuje především na ochranu 

významných území v rámci kraje. Rozloha různých druhů chráněných území byla po většinu času stabilní, případně rostla, což lze nejvíce pozorovat v případě 

maloplošných chráněných území, jejichž rozloha se v kraji mezi lety 2011 a 2014 zvýšila o téměř 1 700 ha. Mezi cíle opatření se však také řadí šetrné 

obhospodařování lesů, diverzifikace lesních porostů či zvýšení retenční schopnosti krajiny. Tyto aktivity vhodně popisují statistiky rozlohy lesní a zemědělské 

půdy, neboť lesy kladně přispívají jak k retenční schopnosti, tak k celkové ekologické stabilitě krajiny. Na těchto datech lze zaznamenat postupný nárůst lesů, 
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resp. neustálé zmenšování plochy zemědělské půdy. Pro srovnání s ostatními kraji byly použity dvě výše uvedené statistiky, podíl jednotlivých typů území 

k celkové rozloze kraje. Středočeský kraj jak v případě chráněných území, tak v případě lesních pozemků patřil ke krajům s menším podílem na rozloze, než 

byl republikový průměr, což ovšem souvisí s tím, že se jedná o kraj s intenzivnějším hospodářským využitím, zvláště pak v oblastech okolo Prahy a Polabí. 

Některé cíle (např. Vytvoření sítě „zelených klínů“ a zajištění jejich funkčnosti či Šetrné využívání ložisek nerostných surovin) nemají své vlastní indikátory, 

což souvisí s jejich problematickou dostupností. 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Rozloha chráněných krajinných oblastí vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Rozloha maloplošných chráněných území vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Rozloha evropsky významných lokalit vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Rozloha ptačích oblastí podle soustavy Natura 2000 vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Výměra zemědělské půdy vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Výměra lesních pozemků vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Počet podpořených projektů nevhodný V Programu není jasně definováno, jaké projekty mají být do indikátoru započítány. 

Indikátor by byl relevantní, pouze pokud by se jednalo o projekty zaměřené na stejné cíle 

jako cíle opatření. Výběr těchto projektů by ovšem byl velmi technicky i časově náročný. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Indikátor „Počet podpořených projektů“ doporučujeme z opatření vypustit. 

Všechny ostatní indikátory považujeme za vhodné a vystihující danou problematiku.  

- Kromě výměry lesních a zemědělských ploch doporučujeme přidat i indikátor „Výměra zastavěných ploch“. 
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2.5.2 E.2.1 Snižování energetické náročnosti a využívání alternativních zdrojů energie 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice tisíc Kč 2 501 839 3 582 086 3 485 117 3 354 317  

Výše investic kraje na snižování energetické náročnosti budov tisíc Kč nezjištěno     

Podíl fotovoltaických, vodních a větrných elektráren na celkové výrobě elektrické 

energie v kraji 

%  15,02 21,39 12,66 11,35 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za rok 2015) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Podíl FVE, VE a VTE na celkové 

výrobě el. energie (v %) 

11,35 31,28 2,90 19,44 2,58 3,20 61,19 18,79 3,26 1,23 37,04 15,16 29,83 2,53 

Celková vyrobena el. energie (v 

tis MWh) 

9 222 191 15 498 1 476 5 269 21 062 373 1 044 5 265 13 824 1 608 1 583 688 6 877 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření je orientováno na snižování energetické náročnosti budov a areálů, snižování potřeb neobnovitelných zdrojů energie a na podporu využívání 

alternativních zdrojů energie. 

Investice, které jdou na ochranu životního prostředí v daném kraji, jsou dostupné ve Statistické ročence každého kraje. V případě Středočeského kraje lze 

zaznamenat, že investice se od roku 2012 pohybovaly kolem 3,5 mld. Kč, což představuje druhou nejvyšší částku po kraji Moravskoslezském. 

Přestože je dostupný seznam investic, které kraj v daném roce provedl, není upřesněno, které investice označit jako ty, které šly na snížení energetické 

zátěže.  

Snižování podílů energie získané z fosilních paliv vhodně ilustruje indikátor podílu fotovoltaických, vodních a větrných elektráren na celkové výrobě 

elektrické energie v kraji. Přestože je k jejich získání potřeba výpočtu, data jsou za všechny kraje snadno dostupná v Roční zprávě o provozu ES ČR. 
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Středočeský kraj má vysoký podíl především elektřiny vyrobené z vodních elektráren, celkově se tak z hlediska podílu obnovitelných zdrojů řadí mezi 

průměrné příčky. Srovná-li se tento podíl s celkovým množstvím vyrobené elektřiny v kraji, lze zaznamenat, že se týká čtvrtého největšího množství 

vyrobené elektřiny. Kraji se tedy daří udržovat podíl nefosilních zdrojů elektřiny na nadprůměrné příčce. 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / 
nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Investice na ochranu životního prostředí podle 

kraje místa investice 

vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Výše investic kraje na snižování energetické 

náročnosti budov 

nevhodný Pro to, aby se jednalo o vhodný indikátor, jsou třeba detailnější informace o 

investicích kraje. 

Podíl fotovoltaických, vodních a větrných 

elektráren na celkové výrobě elektrické energie 

v kraji 

částečně vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření, je však nutné provést výpočet. 

Návrh na úpravy indikátorů 

- Všechny tři indikátory jsou odpovídající pro dané opatření, ovšem pouze dva z nich jsou dostupné. Indikátor „Výše investic kraje na snižování 

energetické náročnosti budov“ tedy doporučujeme z opatření vypustit. 

Problematiku doporučujeme rozšířit o údaje o spotřebě. Statistická ročenka kraje poskytuje níže uvedené indikátory. Jejich výhodou je především snadná 

dostupnost: 

- „Spotřeba elektrické energie v domácnostech na jednoho obyvatele“ 

- „Podíl spotřebované energie v domácnostech“ 

- „Podíl spotřebované energie v průmyslu“ 

- „Podíl spotřebované energie v energetice“ 
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2.5.3 E.2.2 Odpadové hospodářství, staré ekologické zátěže 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2016 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celková produkce odpadů tisíc t 3460,85 4073,5 4073,61 4040,39 4556,60  

Produkce odpadů na 1 obyvatele (bez druhu odpadu) kg 2718,46 3167,71 3140,29 3071,84 3434,13  

Podíl využitých odpadů (bez druhu odpadu) % z celkové produkce 114,27 106,83 106,29 112,19 114,36  

Výtěžnost separovaného sběru využitelných složek 

komunálního odpadu na obyvatele 

kg/obyvatele 55 42 42 49 48  

Počet starých ekologických zátěží s nerealizovaným 

nápravným opatřením 

počet 7     30+8 

 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (aktuální údaje za rok 2016) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Počet starých ekologických zátěží 

s nerealizovaným nápravným opatřením 

30+8 13+2 9+3 3+3 3+2 21+4 21+4 9+5 22+4 17+0 14+6 21+6 13+3 50+4 

*První číslo zahrnuje lokality, u kterých dosud nebylo zahájeno nápravné opatření, druhé číslo zahrnuje lokality, u kterých bylo opatření přerušeno a nedokončeno. 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření řeší problematiku odpadového hospodářství a starých ekologických zátěží. Jedním z hlavních zdrojů je Vyhodnocení plnění Plánu odpadového 

hospodářství Středočeského kraje. Jedná se o vhodný pramen, který umožňuje sledovat vývoj statistik na území kraje v čase. Nevýhodou je přílišná složitost 

pro získání srovnatelných mezikrajských dat. Z hlediska celkové produkce odpadu se situace mezi lety 2012-2014 stabilizovala, avšak v roce 2015 výrazně 

narostla. Produkce odpadu na jednoho obyvatele kraje se mezi lety 2012-2014 snižovala, ale v roce 2015 také výrazně narostla. Indikátory „Podíl využitých 

odpadů“ a „Výtěžnost separovaného odpadu na obyvatele“ zaznamenaly v poslední době spíše pozitivní trend. 

Pro hodnocení starých ekologických zátěží byl zvolen indikátor počtu starých ekologických zátěží s nerealizovaným nápravným opatřením. Jedná se 

o vhodnou statistiku, která je veřejně přístupná po registraci na stránkách Systému evidence kontaminovaných míst (http://help.sekm.cz/). Ze zadání ovšem 

není jasné, které lokality byly do výběru zařazeny v roce 2011. Proto v aktuálních statistikách uvádíme dvě čísla. To první zahrnuje ty lokality, u kterých 

http://help.sekm.cz/
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dosud nebylo zahájeno nápravné opatření, to druhé pak představuje lokality, u kterých bylo opatření přerušeno a nedokončeno. Alarmující je počet 

přerušených nápravných opatření, kterých je v Středočeském kraji nejvíce ze všech krajů, v mezikrajském srovnání má již pouze Moravskoslezský kraj 

celkově více lokalit postižených ekologickou zátěží. 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně 
vhodný / nevhodný 

Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Celková produkce odpadů vhodný Indikátor sleduje cíle vytyčené v opatření. 

Produkce odpadů na 1 obyvatele (bez druhu odpadu) vhodný  

Podíl využitých odpadů (bez druhu odpadu) vhodný  

Výtěžnost separovaného sběru využitelných složek 

komunálního odpadu na obyvatele 

vhodný  

Počet starých ekologických zátěží s nerealizovaným 

nápravným opatřením 

vhodný Indikátor je sestaven ze dvou hodnot; počet lokalit s dosud nezapočatým 

nápravným opatřením a počet lokalit, u nichž bylo nápravné opatření přerušeno 

 

Návrh na úpravy indikátorů 

Ukazatelé zabývající se odpady jsou vhodné pro srovnání vývoje v rámci kraje, neposkytují dobrou vypovídací schopnost v mezikrajském srovnání. Z tohoto 

důvodu doporučujeme využívat údaje ze Statistické ročenky kraje. Jedná se o tyto indikátory: 

- „Produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele“ 

- „Podíl oddělené sbíraných složek komunálního odpadu“ 

- „Produkce podnikových odpadů“ 

- „Podíl recyklovaného podnikového odpadu“ 

Data jsou srovnatelná mezi kraji a poskytují podobně názorné údaje, jako ty z POH, navíc jsou velmi snadno dostupná. Mezi další zdroje informací se též řadí 

Veřejný informační systém odpadového hospodářství MŽP, který umožňuje získat velmi detailní informace o jednotlivých druzích odpadů na daném území. 
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2.5.4 E.2.3 Snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice tisíc Kč 2 501 839 3 582 086 3 485 117 3 354 317  

Hodnoty tuhých emisí t 7 838 7 780 7 798   

Hodnoty oxidu siřičitého t 21 761 21 471 21 107   

Hodnoty oxidů dusíku t 29 973 28 491 26 091   

Hodnoty oxidu uhelnatého t 70 565 72 316 72 007   

Hodnoty benzo(a)pyrenu* ng/m3 3,9 / 1,7 4,7 / 2,0 4,1 / 1,8 3,4 / 1,6 - / 1,7 

Počet zákazníků využívající plyn zákazníci  247 982 251 301 251 902 253 430 

Spotřeba plynu v kraji tisíc m
3 

 985 047 1 026 850 933 277 963 119 

Výše investic kraje na snižování energetické náročnosti budov Kč      

*Jedná se o údaje ze dvou měřících stanic, které se nacházejí na území kraje. 

Porovnání vybraných indikátorů s ostatními kraji (za aktuálně dostupný rok) 

Indikátor SčK Pha JčK PlzK KK ÚK LK KHK PardK Vys JMK OLK ZLK MSK 

Hodnoty tuhých emisí v t/km
2 

0,71  

 

1,80  

 

0,36  

 

0,43  

 

0,34  

 

0,73  

 

0,46  

 

0,62  

 

0,67  

 

0,51  

 

0,40  

 

0,40  

 

0,38  

 

0,81  

 

Počet zákazníků využívající plyn 

k celkovému počtu obyvatel kraje (v %) 

19 34 17 28 29 28 21 22 26 23 33 30 27 32 

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření je zaměřeno především na snižování emisí tuhých znečišťujících látek, dále také oxidů dusíku a dalších nežádoucích látek do ovzduší a nalezení 

vhodného vyhodnocování a kontroly stavu. Proto se v případě emisí látek do ovzduší jedná o vhodné indikátory, které jsou ve Statistické ročence kraje 

dostupné vždy za období dvou let zpět. Přestože byla struktura dat o emisích v roce 2015 pozměněna, údaje předešlých let jsou přepočítány a v aktuálních 

ročenkách uvedeny. Hodnoty oxidů dusíku i oxidu siřičitého se každým rokem dařilo snižovat o 400, resp. 300 jednotek. Hodnoty tuhých emisí a oxidu 

uhelnatého mezi sledovanými roky fluktuovaly kolem 7,8 tis. t, resp. 72 tis. t. V mezikrajském srovnání měl Středočeský kraj čtvrtou nejvyšší hodnotu tuhých 
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emisí na km2, jen těsně za krajem Ústeckým, který jej „předstihl“ teprve v posledních letech. Hodnoty benzo(a)pyrenu byly čerpány ze dvou měřících stanic 

na území Středočeského kraje. Ze střednědobého pohledu se zdá, že se daří hodnoty mírně snižovat, i když za rok 2015 nebyly hodnoty z jedné stanice ještě 

publikovány. 

Dalším indikátorem jsou investice na ochranu životního prostředí. V tomto případě se však jedná o příliš obecný indikátor, ve kterém nelze rozlišit investice 

mířící na konkrétní problematiku opatření. Mezi aktivity opatření patří také podpora přeměny systémů vytápění, např. plynofikace. Z toho důvodu se ve 

statistikách uvádí hodnoty využívání a spotřeby plynu. Zatímco počet uživatelů plynu se dlouhodobě zvyšoval, jeho spotřeba se lišila také v závislosti na tom, 

jak intenzivní zima v daném roce byla. V posledních letech tedy spotřeba spíše klesá. Porovnáme-li množství zákazníků k celkovému počtu obyvatel kraje, 

Středočeský kraj zde spolu s krajem Jihočeským zastával spíše podprůměrné příčky. Na obyvatele byla plynofikace poměrně nízká. Výše investic kraje na 

snižování energetické náročnosti budov podobně jako v opatření E 2.1 může být dobrým indikátorem, nicméně pouze v případě, že budou více do detailu 

rozlišeny jednotlivé krajské investice, a z nich pak vybrány pouze ty, které skutečně mířily na snižování energetické náročnosti budov. 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice částečně vhodný Indikátor je příliš obecný.  

Hodnoty tuhých emisí vhodný Údaje jsou dostupné a srovnatelné mezi kraji. 

Hodnoty oxidu siřičitého vhodný Údaje jsou dostupné a srovnatelné mezi kraji. 

Hodnoty oxidů dusíku vhodný Údaje jsou dostupné a srovnatelné mezi kraji. 

Hodnoty oxidu uhelnatého vhodný Údaje jsou dostupné a srovnatelné mezi kraji. 

Hodnoty benzo(a)pyrenu vhodný  

Počet zákazníků využívající plyn vhodný  

Spotřeba plynu v kraji vhodný  

Výše investic kraje na snižování energetické náročnosti budov nevhodný Pro to, aby se jednalo o vhodný indikátor, jsou třeba 

detailnější informace o investicích kraje. 

 

Návrh na úpravy indikátorů 



Vyhodnocení naplňování Programu rozvoje územního obvodu Středočeského kraje –  

Závěrečná zpráva vyhodnocení  

97 

 

- Indikátor „Výše investic kraje na snižování energetické náročnosti budov“ doporučujeme z opatření vypustit. 

- Doporučujeme do opatření zahrnout indikátor „Hodnoty benzo(a)pyrenu“ (indikátor byl již zanesen do primární tabulky s vývoji hodnot indikátorů). 

- Ostatní uvedené indikátory jsou pro dané opatření dostatečně vhodné.  
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2.5.5 E.3.1 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

Vývoj hodnoty indikátorů 2011-2015 

Indikátor Jednotka 2011 2012 2013 2014 2015 

Ekologické výukové programy pro školy na 1000 žáků (MŠ, ZŠ, SŠ) dítě/hodina 145,5     

Vzdělávací akce EVVO pro dospělé na 1000 obyvatel starších 15 let účastník/hodina 0,2     

 

Vyhodnocení opatření 

Opatření je směřováno k posílení ekologického povědomí obyvatel Středočeského kraje. Z tohoto důvodu byly v PROÚSK vhodně zvoleny výše uvedené 

indikátory, které sledují počet účastníků na jednu vyučovací hodinu ekologické výchovy a vzdělávání. Uvedené indikátory byly do roku 2010 evidovány ve 

Statistické ročence životního prostředí. V letech 2011 a 2012 se v ročence tyto údaje zcela přestaly evidovat a od roku 2013 jsou k dispozici jiné, již 

nesrovnatelné hodnoty indikátorů, které jsou přebírány ze Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. 

Vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti indikátorů 

Indikátor Vhodný / částečně vhodný / nevhodný Poznámky k vyhodnocení relevantnosti / vhodnosti 

Ekologické výukové programy pro školy na 1000 žáků (MŠ, ZŠ, SŠ) nevhodný Indikátor v této podobě není od roku 2010 dostupný.  

Vzdělávací akce EVVO pro dospělé na 1000 obyvatel starších 15 let nevhodný Indikátor v této podobě není od roku 2010 dostupný. 
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Návrh na úpravy indikátorů 

- Oba používané indikátory doporučujeme z opatření vypustit a nahradit jinými. 

- Nejvhodnějším řešením je začít používat nové indikátory, které SSEV Pavučina uvádí. Jedná se celkem o čtyři nové indikátory. Jejich výhodou je, že jsou 

zpětně dohledatelné ve výročních zprávách SSEV až do roku 2010, k jejich získání je nutné učinit pouze drobný výpočet. Od roku 2013 jsou též k dostání 

ve Statistické ročence životního prostředí:  

- „Počet účastníků na jednu hodinu denního výukového programu pro školy“ 

- „Počet účastníků na jednu hodinu pobytového výukového programu pro školy“ 

- „Počet účastníků na jednu hodinu denního výukového programu pro pedagogické pracovníky“ 

- „Počet účastníků na jednu hodinu pobytového výukového programu pro pedagogické pracovníky“ 
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3 Optimalizace indikátorů 

V rámci vyhodnocení jednotlivých opatření Programu byly v části Návrh na úpravy indikátorů 

představeny změny vhodné pro optimalizaci indikátorové soustavy Programu. V následující kapitole 

jsou uvedeny další informace pro zavedení nových či úpravy stávajících indikátorů do monitorování 

Programu. 

Relevance indikátorů 

Relevance jednotlivých indikátorů byla vyhodnocena vzhledem k naplňování cílů daných priorit. 

V původní verzi programu bylo celkem 180 indikátorů ve všech pěti prioritách. Nově je 

k monitorování navrženo 206 indikátorů. Zůstal tedy zachován podobný počet indikátorů.  

Pokud byl indikátor zhodnocen jako nevhodný pro dané opatření, byl z indikátorové soustavy 

vypuštěn. Celkem bylo tímto způsobem zrušeno 57 indikátorů, nejvíce v prioritě A (16), nejméně 

v prioritě E (5).  

Nejčastější důvody pro zrušení indikátoru byly následující: 

 pro indikátor nebyla dostupná žádná relevantní data; 

 jednalo se o zastaralý indikátor, údaje již nebyly sledovány; 

 indikátor byl příliš náročný (časově, personálně) na sběr dat; 

 indikátor s opatřením nesouvisel, příp. souvisel s ním jen okrajově (v případě, že ani účinně 

praktikované opatření by nemělo na změnu hodnot daného indikátoru vliv). 

Některé indikátory byly ponechány, byla však doporučena jejich úprava. Celkem takto bylo upraveno 

23 indikátorů, nejvíce (11) v prioritě C.  

Nejčastější důvody pro úpravu indikátoru byly následující:  

 indikátor byl relativizován pro větší názornost a srovnatelnost s dalšími územními celky; 

 původnímu indikátoru podobná data byla dostupnější, příp. reprezentativnější; 

 data k uvedenému indikátoru byla zjišťována novým způsobem, případně z jiného zdroje. 

 

Pro každé opatření (pokud to bylo nutné) byly zároveň navrženy indikátory nové, které více 

korespondují s naplňováním daného opatření, nahrazují nevhodné indikátory či umožňují zhodnotit 

ty části opatření, které v rámci dosavadních indikátorů nebyly podchyceny. Nově navrženo bylo 

celkem 83 indikátorů, nejvíce v prioritě C, nejméně v prioritě D.  

Nejčastější důvody pro přidání nových indikátorů byly následující: 

 v opatření nebyly pomocí indikátorů podchyceny všechny cíle; 

 zrušený indikátor byl nahrazen indikátorem vhodnějším. 
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Počet indikátorů, které zůstaly z původní verze zachovány, bylo celkem 100, tyto byly vyhodnoceny 

jako dostatečně vhodné.   

Zanesení optimalizovaných indikátorů do BSC karty 

Součástí zakázky je rovněž navržení systému BSC karty, která již reflektuje výše popsané navržené 

změny v indikátorové soustavě Programu.  

Navržená BSC karta se zabývá procesem vyhodnocení Programu, konkrétně pak způsobem sběru 

jednotlivých indikátorů. Karta obsahuje detailní informace pro každý z optimalizovaných indikátorů, 

a to konkrétně: 

 Zdroj dat 

 Jednotka, ve které je indikátor měřen 

 Detailní výpočet a postup vyhledání dat 

 Frekvence sběru dat 

 Doporučená doba sběru dat 

 Očekávaná časová náročnost sběru 

 Opatření, do kterého indikátor spadá 

 Doplňující poznámky 

Každý indikátor je zároveň přiřazen konkrétnímu odboru krajského úřadu, který zodpovídá za sběr 

příslušných dat. Odbor regionálního rozvoje od jednotlivých odborů hodnoty indikátorů pravidelně 

sbírá a udržuje ve společné databázi. Kromě hodnot jednotlivých indikátorů lze do karty vyplnit 

i skutečnou časovou náročnost sběru dat a podle ní následně provést úpravu BSC karty.  

Cílem BSC karty je zefektivnit způsob sběru dat, ujasnit informace o každém indikátoru a umožnit 

Odboru regionálního rozvoje vhodně řídit proces vyhodnocení naplňování Programu.  

Dostupnost dat a frekvence sběru dat  

Data ke všem sledovaným indikátorům jsou zjišťována s roční frekvencí (vyjma 3 indikátorů 

z opatření A 2.1) 

U zjišťovaných údajů jsou data přibližně ve 2/3 případů publikována ke konci kalendářního roku, tj. 

v průběhu měsíce prosince. V některých případech se jedná o data uveřejňovaná 

k únorovému/březnovému termínu, v několika případech se údaje objevují nepravidelně v závislosti 

na tom, kdy daná instituce potřebné informace zveřejní.  

Ve snaze nastavit pravidelný monitoring dat co nejefektivnějším způsobem, navrhujeme data 

každoročně získávat plošně ve stejný čas, a to konkrétně na začátku kalendářního roku - v lednu. 

V několika případech (cca u 16 indikátorů) je data potřeba získat v rámci doplňujícího šetření 

v polovině roku – v červenci. Jedná se o data spadající pod Odbor sociálních věcí a Odbor životního 

prostředí a zemědělství (viz BSC karta). Indikátory sledující umístění žáků kraje v šetřeních PISA a 

TIMMS jsou specifické – výsledky vycházejí jednou za 3, respektive 4 roky.  
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Je také nutné počítat s tím, že ne vždy je možné získat v daném roce údaje vztahující se k roku 

předcházejícímu. V některých případech, především u dat publikovaných ČSÚ, jsou data k dispozici 

s ročním zpožděním (tj. na počátku roku 2016 jsou k dispozici data k roku 2014) – typickým příkladem 

jsou Statistické ročenky Středočeského kraje. V případě hodnot emisí základních znečišťujících látek 

(indikátory v rámci opatření E.2.3) mají data dokonce zpoždění dvouleté. Při sběru dat je tedy vždy 

nutné kontrolovat, za jaký rok jsou data publikována.    

Časová náročnost sběru dat 

Náročnost sběru dat pro zjišťování hodnot indikátorů Programu je v necelé polovině případů lehká, 

tzn. nalezení a zaznamenání požadovaného údaje trvá do pěti minut (při užívání návodu v BSC 

kartách). U druhé poloviny případů je časová náročnost středně obtížná (do 15 minut). V několika 

zbylých případech zabere zajištění aktuálních dat pro indikátory více než 15 min (jedná se o cca 18 

indikátorů).  

V BSC kartách je pro každý odbor uvedena celková doba nutná pro sběr aktuálních hodnot indikátorů. 

Do uvedené časové náročnosti není zahrnuta doba nutná pro interní komunikaci v rámci úřadu ani 

jiné záležitosti, které je nutné v rámci vyhodnocení Programu vykonat (jedná se čistě o dobu nutnou 

pro sběr dat či výpočet indikátoru). 

V tabulce indikátorů se nachází celkem cca 40 případů, pro které je nutno udělat vlastní výpočet. Čas 

výpočtu je zahrnut do celkového času nutného pro sběr požadovaného indikátoru, většinou se jedná 

o jednoduchý výpočet na základě dvou hodnot dostupných v téže tabulce. 

Za předpokladu, že budou i v následujících letech vydávány dokumenty s totožnými údaji jako v roce 

2016, jsou všechny indikátory reálně dohledatelné. 
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4 Příloha – seznam aktualizovaných 

indikátorů a zdroje dat 

Opatření Indikátor Zdroj dat 

OPATŘENÍ A.1.1 

A.1.1 Počet ekonomických subjektů/počet ekonomicky 

aktivních obyvatel 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.1 Průměrná hrubá měsíční mzda ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.1 Podíl kraje na HDP ČR ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.1 Investice v kraji - počet projektů Czechinvest 

A.1.1 Investice v kraji - výše investice Czechinvest 

A.1.1 Investice v kraji - počet nově vytvořených 

pracovních míst 

Czechinvest 

A.1.1 Rozdíl mezi vzniklými a zaniklými ekonomickými 

subjekty 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.1 Výše přímých zahraničních investic na 1 obyvatele 

kraje 

Česká národní banka – Přímé zahraniční investice   

A.1.1 Hrubá přidaná hodnota na 1 zaměstnance ČSÚ – Databáze regionálních účtů 

OPATŘENÍ A.1.2 

A.1.2 Počet ekonomických subjektů se 6-249 

zaměstnanci (malé a střední podniky)/celkový 

počet ekonomických subjektů 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.2 Průměrná hrubá měsíční mzda ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.2 Průměrná míra nezaměstnanosti MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.1.2 Podíl nezaměstnaných osob MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.1.2 Výše příspěvků na rozvoj produkčního sektoru a 

podnikání 

Středočeský kraj - Rozpočet 

OPATŘENÍ A.1.3 

A.1.3 Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení 

(rezidenti/nerezidenti) 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.3 Kapacity hromadných ubytovacích zařízení v kraji 

(počet zařízení/pokoje/lůžka) 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.3 Průměrný počet přenocování na jednoho 

návštěvníka 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.3 Počet hostů hromadných ubytovacích zařízení na 

100 obyvatel kraje 

ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.3 Čisté využití lůžek (v %) ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.3 Počet konferencí v hromadných ubytovacích 

zařízeních (akce nad 50 účastníků 

ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.3 Počet účastníků konferencí v hromadných 

ubytovacích zařízeních (akce nad 50 účastníků) 

ČSÚ - Veřejná databáze 

A.1.3 Počet ubytovacích zařízení dle jednotlivých 

turistických oblastí  

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.1.3 Počet hostů v ubytovacích zařízeních dle ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

jednotlivých turistických oblastí 

A.1.3 Výše podpory na rozvoj cestovního ruchu v kraji Středočeský kraj - Rozpočet 

OPATŘENÍ A.2.1 

A.2.1 Výdaje na vědu a výzkum dle sektorů provádění ČSÚ – Výzkum a vývoj 

A.2.1 Počet pracovišť výzkumu a vývoje ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.2.1 Výzkumní pracovníci na 1000 ekonomiky 

aktivních 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.2.1 Výzkumní pracovníci v podnikatelském sektoru na 

1000 ekonomicky aktivních 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.2.1 Výdaje na 1 pracovníka výzkumu a vývoje ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.2.1 Počet žádostí o spolupráci/počet podpořených 

projektů pro rozvoj spolupráce mezi firmami a 

výzkumnými organizacemi 

Středočeské inovační centrum (SIC) 

A.2.1 Výše podpory pro rozvoj spolupráce mezi firmami 

a výzkumnými organizacemi 

Středočeské inovační centrum (SIC) 

A.2.1 Počet workshopů/Počet zapojených 

podnikatelských týmů do workshopů 

Středočeské inovační centrum (SIC) 

A.2.1 Podíl inovujících podniků/podíl inovujících 

podniků s netechnickou inovací/podíl podniků s 

technickou inovací 

ČSÚ - Inovační aktivity podniků v ČR 

A.2.1 Náklady na technické inovace ČSÚ - Inovační aktivity podniků v ČR 

A.2.1 Tržby za inovované produkty ČSÚ - Inovační aktivity podniků v ČR 

A.2.1 Investice v kraji - počet projektů CzechInvest 

A.2.1 Investice v kraji - výše investice CzechInvest 

OPATŘENÍ A.3.1 

A.3.1 Podíl kraje na HDP ČR ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

A.3.1 Průměrná míra nezaměstnanosti MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a 

sociálních věcí 

A.3.1 Průměrná míra nezaměstnanosti MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.3.1 Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a 

sociálních věcí 

A.3.1 Počet neumístěných absolventů škol a 

mladistvých 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.3.1 Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti/počet nezaměstnaných 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.3.1 Počet osob podpořených rekvalifikací/počet 

nezaměstnaných 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

A.3.1 Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob (nad 12 

měsíců) na celkovém počtu nezaměstnaných 

MPSV – Statistiky nezaměstnanosti 

OPATŘENÍ A.3.2 

A.3.2 Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % 

osob se zdrav. postižením nebo osob se zdrav. 

Postižením SVČ 

MPSV - Katalog organizací zaměstnávajících více 

než 50% osob se zdravotním postižením 

A.3.2 Podíl osob se zdravotním postižením na celkovém 

počtu uchazečů o zaměstnání 

MPSV - Zpráva o situaci na krajském trhu práce 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

A.3.2 Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP MPSV - Zpráva o situaci na krajském trhu práce 

A.3.2 Počet evidovaných uchazečů o práci se 

ZP/ekonomicky aktivní populace 

MPSV - Zpráva o situaci na krajském trhu práce 

OPATŘENÍ A.4.1 

A.4.1 Investice v kraji - počet projektů CzechInvest 

A.4.1 Investice v kraji - výše investice CzechInvest 

A.4.1 Investice v kraji - počet nově vytvořených 

pracovních míst 

CzechInvest 

A.4.1 Počet workshopů/Počet zapojených 

podnikatelských týmů do workshopů 

Středočeské inovační centrum (SIC) 

OPATŘENÍ  B.1.1 

B.1.1 Délka dálnic/silnic I. tř./silnic II. tř./silnic III. tř. ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Investice na silnice v rámci kraje Středočeský kraj - Rozpočet 

B.1.1 Délka zrekonstruovaných komunikací II. a III. tř. Odbor dopravy Středočeského kraje 

B.1.1 Počet dopravních nehod ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Dopravní nehody na 100 km dálnic a silnic ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Usmrcené osoby při dopravních nehodách na 100 

km dálnic a silnic 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Zraněné osoby při dopravních nehodách na 100 

km dálnic a silnic 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Usmrcené osoby na 1000 dopravních nehod ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Provozní délka železničních tratí ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Délka modernizovaných železničních tratí SŽDC, Modernizace dráhy, přehled staveb a 

projektů 

B.1.1 Výdaje na modernizaci železniční tratě SŽDC, Modernizace dráhy, přehled staveb a 

projektů 

B.1.1 Vlakové spoje v rámci kraje ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.1 Přeprava věcí v rámci kraje - lodní doprava ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ B.1.2 

B.1.2 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů 

pro veřejnou potřebu 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.2 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.2 Podíl čištěných odpadních vod  ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.2 Podíl domácností vybavený osobním 

počítačem/internetem 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.1.2 Počet přípojek k vysokorychlostnímu internetu ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ B.2.1 

B.2.1 Investice na silnice v rámci kraje/délka 

zrekonstruovaných komunikací II. a III. tř. 

Středočeský kraj - Rozpočet 

B.2.1 Počty přepravených osob autobusovou dopravou Středočeský kraj – Odbor dopravy 

B.2.1 Počty přepravených osob po železnici Středočeský kraj – Odbor dopravy 

B.2.1 Rozsah objednávané regionální dopravy – 

železniční doprava 

Středočeský kraj – Odbor dopravy 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

B.2.1 Rozsah objednávané regionální dopravy – 

autobusová doprava 

Středočeský kraj – Odbor dopravy 

B.2.1 Výdaje na provoz veřejné silniční dopravy v rámci 

kraje 

Středočeský kraj – Odbor dopravy 

B.2.1 Výdaje na provoz veřejné železniční dopravy v 

rámci kraje 

Středočeský kraj – Odbor dopravy 

OPATŘENÍ B.3.1 

B.3.1 Dokončené byty ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.1 Počet stavebních povolení a ohlášení ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.1 Počet mateřských škol/tříd/dětí/učitelů MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

B.3.1 Počet základních škol/tříd/žáků/učitelů MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

B.3.1 Počet samostatných ordinací lékařů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.1 Počet poboček veřejných knihoven ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.1 Počet neumístěných uchazečů o mateřskou školu MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

B.3.1 Výpůjčky v knihovně na 1 000 obyvatel ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.1 Studijní místa v knihovnách na 1 000 obyvatel ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ B.3.2 

B.3.2 Počet muzeí galerií a památníků v provozu ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.2 Počet návštěvníků expozic a výstav ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.2 Počet návštěvníků památkových objektů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.3.2 Výše podpory na rozvojové projekty 

příspěvkových organizací kraje 

Středočeský kraj – odbor kultury a památkové 

péče 

OPATŘENÍ B.4.1 

B.4.1 Podíl obcí s rozpracovanou, vydanou nebo 

schválenou územně plánovací dokumentací 

MMR – Evidence územně plánovací činnosti - 

ročenka   

B.4.1 Počet subjektů zapojených v MA 21 CENIA - Česká informační agentura životního 

prostředí 

B.4.1 Počet místních akčních skupin Národní síť místních akčních skupin ČR 

OPATŘENÍ B.5.1 

B.5.1 Počet trestných činů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.5.1 Trestné činy na 1 000 obyvatel ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.5.1 Zásahy jednotek požární ochrany ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

B.5.1 Počet výjezdů Zdravotnické záchranné služby SK Zdravotnická záchranná služba Středočeského 

kraje 

B.5.1 Výše podpory a investic do IZS Středočeský kraj - Rozpočet 

OPATŘENÍ C.1.1 

C.1.1 Průměrná míra nezaměstnanosti MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.1 Podíl nezaměstnaných osob MPSV - Zpráva o situaci na krajském trhu práce 

C.1.1 Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo MPSV - Statistická ročenka z oblasti práce a 

sociálních věcí 

C.1.1 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

maturitní zkouškou ukazatele 

C.1.1 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s 

maturitní zkouškou - odborné 

MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.1 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s 

výučním listem 

MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.1 Výše podpory (stipendií) žáků středních 

odborných škol v nedostatkových oborech 

Středočeský kraj - Výroční zpráva o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy 

C.1.1 Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.1 Počet osob podpořených v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti/počet nezaměstnaných 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.1 Počet vytvořených pracovních míst pomocí 

nástrojů APZ 

Úřad práce Středočeského kraje 

C.1.1 Počet neumístěných absolventů škol a 

mladistvých 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

OPATŘENÍ C.1.2 

C.1.2 Počet obyvatel nad 15 let se základním 

vzděláním/středním bez maturity/středním s 

maturitou/vysokoškolským vzděláním 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.1.2 Počet počítačů (dostupné žákům) na 100 žáků ZŠ  ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.1.2 Počet počítačů s připojením k internetu (dostupné 

žákům) na 100 žáků ZŠ  

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.1.2 Počet vzdělávacích společností profesního 

vzdělávání 

Databáze DAT CZ 

C.1.2 Počet neumístěných uchazečů o mateřskou školu MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Počet základních škol/tříd/žáků/učitelů MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Počet dětí na jednu třídu MŠ MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s 

maturitní zkouškou 

MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s 

maturitní zkouškou - odborné 

MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Podíl žáků v kategorii Střední vzdělávání s 

výučním listem 

MŠMT - Statistická ročenka školství -Výkonové 

ukazatele 

C.1.2 Počet neumístěných absolventů škol a 

mladistvých 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.2 Umístění žáků Středočeského kraje v rámci 

šetření PISA v přírodovědecké, matematické či 

čtenářské gramotnosti 

Česká školní inspekce – Mezinárodní šetření 

C.1.2 Umístění žáků Středočeského kraje v rámci 

šetření TIMSS v matematickém a 

přírodovědeckém vzdělávání 

Česká školní inspekce – Mezinárodní šetření 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

OPATŘENÍ C.1.3 

C.1.3 Počet organizací, zaměstnávajících více než 50 % 

osob se zdrav. postižením nebo osob se zdrav. 

Postižením SVČ 

MPSV - Katalog organizací zaměstnávajících více 

než 50% osob se zdravotním postižením 

C.1.3 Počet evidovaných uchazečů o práci se ZP MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.3 Počet evidovaných uchazečů o práci se 

ZP/ekonomicky aktivní populace 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.3 Počet vzdělávacích společností profesního 

vzdělávání 

Databáze DAT CZ 

C.1.3 Počet vymezených chráněných pracovních míst MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.3 Počet vymezených chráněných pracovních 

míst/počet evidovaných uchazečů o práce se ZP 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.3 Počet osob podpořených rekvalifikací MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

C.1.3 Počet osob podpořených rekvalifikací/počet 

nezaměstnaných 

MPSV - Statistická ročenka trhu práce 

OPATŘENÍ C.2.1 

C.2.1 Výdaje na sociální službu ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.1 Počet lůžek ve službách sociální péče na území 

kraje 

Středočeský kraj – Síť sociálních služeb 

C.2.1 Počet lůžek ve službách sociální prevence na 

území kraje 

Středočeský kraj – Síť sociálních služeb 

C.2.1 Počet úvazků v přímé péči ve službách sociální 

péče na území kraje 

Středočeský kraj – Síť sociálních služeb 

C.2.1 Počet úvazků v přímé péči ve službách sociální 

prevence na území kraje 

Středočeský kraj – Síť sociálních služeb 

C.2.1 Počet úvazků v přímé péči ve službách sociálního 

poradenství na území kraje 

Středočeský kraj – Síť sociálních služeb 

OPATŘENÍ C.2.2 

C.2.2 Počet lékařů na 1000 obyvatel ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet lůžek (celkem) ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet lůžek (celkem) na 1000 obyvatel ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet samostatných ordinací lékařů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet obyvatel na 1 samostatnou ordinaci lékařů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Výdaje kraje na zdravotnictví Středočeský kraj - Rozpočet 

C.2.2 Počet hospitalizovaných pacientů na nemocniční 

lůžko 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet hospitalizovaných pacientů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Hospitalizovaní pacienti na 1000 obyvatel kraje ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.2.2 Počet lůžek v hospicích / počet lůžek na 10 tis. 

obyvatel kraje“ 

Regionální zpravodajství Národního 

zdravotnického informačního systému 

OPATŘENÍ C.3.1 

C.3.1 Výše příspěvků kraje v grantových programech na Středočeská kraj - Výroční zpráva o stavu a 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

podporu volného času a sportu/počet žádostí rozvoji vzdělávací soustavy 

C.3.1 Počet ZUŠ a středisek volného času Středočeská kraj - Výroční zpráva o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy 

C.3.1 Výše dotací na financování protidrogové prevence 

ve školách 

Středočeský kraj - Výroční zpráva o stavu a 

rozvoji vzdělávací soustavy 

C.3.1 Počet ekonomických subjektů v kulturní, zábavní 

a rekreační činnosti 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

C.3.1 Počet poboček veřejných knihoven ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ D.1.1 

D.1.1 Počet poboček veřejných knihoven ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.1 Podíl čištěných odpadních vod ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů 

pro veřejnou potřebu 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.1 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na 

kanalizaci pro veřejnou potřebu 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ D.1.2 

D.1.2 Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.2 Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a 

pohostinství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.2 Počet ekonomických subjektů v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.2 Počet ekonomických subjektů v ubytování, 

stravování a pohostinství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ D.1.3 

D.1.3 Počet místních akčních skupin (MAS)/ počet členů 

národní sítě MAS 

Národní síť místních akčních skupin ČR 

D.1.3 Počet mikroregionů v kraji Regionální informační servis 

OPATŘENÍ D.1.4 

D.1.4 Počet poboček veřejných knihoven ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.1.4 Výše dotací MK v Programu péče o vesnické 

památkové rezervace a zóny 

NPÚ, Územní odborné pracoviště Středních Čech 

- výroční zpráva 

D.1.4 Výdaje kraje na Středočeský fond kultury a 

obnovy památek 

Středočeský kraj - Rozpočet 

D.1.4 Výdaje kraje na Středočeský fond rozvoje obcí a 

měst 

Středočeský kraj - Rozpočet 

D.1.4 Přihlášené obce do soutěže Vesnice roku Vesnice roku – Vesniceroku.cz 

OPATŘENÍ D.2.1 

D.2.1 Počet ekonomických subjektů v zemědělství, 

lesnictví a rybářství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.1 Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a 

rybářství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.1 Výměra zemědělské půdy ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.1 Výměra lesních pozemků ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

OPATŘENÍ D.2.2 

D.2.2 Počet ekologických subjektů v registru 

ekologických podnikatelů 

Registr ekologických podnikatelů 

D.2.2 Výměra půdy v ekologickém zemědělství Registr ekologických podnikatelů 

D.2.2 Počet ubytovacích zařízení dle jednotlivých 

turistických oblastí  

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.2 Počet hostů v ubytovacích zařízeních dle 

jednotlivých turistických oblastí 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.2 Počet ekonomických subjektů v ubytování, 

stravování a pohostinství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

D.2.2 Počet zaměstnanců v ubytování, stravování a 

pohostinství 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ E.1.1 

E.1.1 Rozloha chráněných krajinných oblastí ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.1.1 Rozloha maloplošných chráněných území ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.1.1 Rozloha evropsky významných lokalit/ ptačích 

oblastí podle soustavy Natura 2000 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.1.1 Výměra zemědělské půdy ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.1.1 Výměra lesních pozemků ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ E.2.1 

E.2.1 Investice na ochranu životního prostředí podle 

kraje místa investice 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.1 Podíl fotovoltaických, vodních a větrných 

elektráren na celkové výrobě el. energie v kraji 

Energetický regulační úřad - Roční zprávy o 

provozu 

E.2.1 Spotřeba elektrické energie v domácnostech na 

jednoho obyvatele 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.1 Podíl spotřebované energie v domácnostech ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.1 Podíl spotřebované energie v průmyslu ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.1 Podíl spotřebované energie v energetice ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

OPATŘENÍ E.2.2 

E.2.2 Celková produkce odpadů Středočeský kraj - Vyhodnocení POH 

E.2.2 produkce odpadů na 1 obyvatele (bez druhu 

odpadu) 

Středočeský kraj - Vyhodnocení POH 

E.2.2 Podíl využitých odpadů, bez druhu odpadu Středočeský kraj - Vyhodnocení POH 

E.2.2 Výtěžnost separovaného sběru využitelných 

složek komunálního odpadu na obyvatele 

Středočeský kraj - Vyhodnocení POH 

E.2.2 Produkce komunálního odpadu na 1 obyvatele ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.2 Podíl oddělené sbíraných složek komunálního 

odpadu 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.2 Produkce podnikových odpadů ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.2 Podíl recyklovaného podnikového odpadu ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.2 Počet starých ekologických zátěží s 

nerealizovaným nápravným opatřením 

Středočeský kraj - Systém evidence 

kontaminovaných míst 
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Opatření Indikátor Zdroj dat 

OPATŘENÍ E.2.3 

E.2.3 Investice na ochranu životního prostředí podle 

kraje místa investice 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.3 Hodnoty emisí základních znečišťujících látek 

REZZO 1-4 (emise tuhé, oxid siřičitý/oxidy dusíku/ 

oxid uhelnatý) 

ČSÚ - Statistická ročenka Středočeského kraje 

E.2.3 Hodnoty benzo(a)pyrenu Český hydrometeorologický ústav 

E.2.3 Počet zákazníků/spotřeba plynu v kraji Energetický regulační úřad - Roční zprávy o 

provozu 

OPATŘENÍ E.3.1 

E.3.1 Počet účastníků na jednu hodinu denního 

výukového programu pro školy 

MŽP - Statistická ročenka životního prostředí 

E.3.1 Počet účastníků na jednu hodinu pobytového 

výukového programu pro školy 

MŽP - Statistická ročenka životního prostředí 

E.3.1 Počet účastníků na jednu hodinu denního 

výukového programu pro pedagogické pracovníky 

MŽP - Statistická ročenka životního prostředí 

E.3.1 Počet účastníků na jednu hodinu pobytového 

výukového programu pro pedagogické pracovníky 

MŽP - Statistická ročenka životního prostředí 

 


