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Zhodnocení dosavadní 
činnosti (shrnutí)
Rok 2020 byl vůbec prvním rokem 
existence Pražského inovačního institutu 
(Pii). Pražský inovační institut vznikl 
v lednu roku 2020 s cílem podporovat 
inovační ekosystém v hlavním městě 
Praha. 

Během prvních měsíců své činnosti (od 
února do června 2020) pod vedením 
pověřeného ředitele Tomáše Šídla vznikl 
základ týmu, jehož hlavním cílem je 
realizace projektu Prague Smart Accelerator 
(PSA) na základě partnerské smlouvy 
s hlavním městem Praha (HMP). Dílčím cílem 
takto sestaveného týmu (jeho analytický 
tým) pak bylo zpracování Školské inkluzivní 
koncepce kraje (ŠIKK).

V období následujícím po 1. 7. 2020, tedy 
po převzetí vedení Pii prvním ředitelem 
vybraným v otevřeném výběrovém 
řízení, Bohumilem Kartousem, se institut 
věnoval v improvizované podobě pracím 
na PSA (s ohledem na koronavirovou krizi) 
a dokončení ŠIKK (strategický dokument 
byl schválen Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy v listopadu 2020). 

V říjnu 2020 došlo k rozhodnutí o změně 
RIS3 manažera, tedy hlavního manažera 
projektu PSA. Faktická změna na této 
pozici nastala od 1. 1. 2021, kdy na pozici po 
výběrovém řízení nastoupil Tomáš Lapáček, 
dříve ředitel sekce strategií a politik 
na Institutu plánování a rozvoje Důvodem 
potřeby změny na pozici manažera bylo 
společné rozhodnutí vedení PII a členů 
správní rady, kteří vyhodnotili dosavadní 
řízení projektu PSA jako neuspokojivé 

a upozornili na množství nedostatků, které 
významně zvyšovaly rizika pro úspěšné 
dokončení realizace projektu.

Během srpna až října 2020 pak pracoval 
tým sestavený ředitelem Pii na Krajském 
akčním plánu (KAP II), který byl HMP 
neúspěšně předložen ke schválení 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT). Revidovaný strategický dokument 
byl následně schválen MŠMT v lednu 2021.

Od konce září 2020 se komunikační tým 
Pii pod vedením svého ředitele věnoval také 
přípravě on-line veletrhu Scholy Pragensis, 
přehlídky středoškolského vzdělávání HMP, 
která se nemohla kvůli bezpečnostním 
opatřením vyvolaným koronavirovou 
pandemií uskutečnit v prezenční podobě. 
Partnerem je studentský projekt Mediální 
dům Preslova a Smíchovská střední 
průmyslová škola (SSPŠ). V souvislosti s tím 
začal tým Pii rozvíjet redakční část portálu 
Praha školská, jenž svou existenci započal 
právě on-line veletrhem Schola Pragensis. 
Rozvoj portálu Praha školská (ve spolupráci 
se studentským projektem) a jeho řízení 
spadá do činností Pii i v roce 2021. Kromě 
toho se komunikační tým věnuje podpoře 
komunikace a sociálních sítí Pii a projektu 
PSA.

Od konce srpna do prosince 2020 byly 
ve spolupráci s Odborem projektového 
řízení (PRI) Magistrátu HMP (MHMP) 
vypracovány dvě smlouvy na in-house 
zakázky, jejichž předmětem je příprava 
nástroje na hodnocení dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (NH DVPP) 



a dále k převzetí činnosti a zajištění 
programu Podnikatelského inovačního 
centra (PIC). V prvním případě (HN DVPP) 
byla smlouva schválena Radou HMP (RHMP) 
v prosinci 2020 a Pii tak začal projekt 
od 1. 1. 2021 realizovat. V případě druhém 
je smlouva zfinalizována a je připravena 
ke schválení RHMP během prvního 
čtvrtletí 2021. Společně se smlouvou 
na provoz PIC bude RHMP předložen návrh 
mentoringového programu Do toho!, jenž 
vzniká ve spolupráci Pii a byznysu hubu 
Opero, za podpory dalších partnerů (Google, 
T-Mobile, PRE). Mentoringový program je 
v první fázi zaměřen na pomoc pražskému 
byznysu v rozvoji v post-koronavirové 
době, následně má být k dispozici jako 
dlouhodobý podpůrný nástroj podnikání 
v HMP.

Od září 2020 pracuje tým Pii na přípravě 
žádosti do projektu Implementace krajského 
akčního plánu (iKAP II). Tento projekt HMP 
zajistí více než půl miliardy korun z OP VVV 
na podporu inovací v oblasti vzdělávání. 
Odevzdání žádosti je plánováno na konci 
března 2021. Od června 2021 (po ukončení 
KAP I) bude možné v rámci tohoto projektu 
čerpat prostředky na realizaci v podobě 
předplatby od HMP.

Od října 2020 vede Pii prostřednictvím 
svého ředitele jednání s Odborem 
evropských fondů (FON) MHMP o možnosti 
využití prostředků z Operačního programu 
Praha pól růstu. Na základě konzultací 
a předložených projektů byla vypsána nová 
výzva v rámci tohoto programu na tzv.
Inovační partnerství (výzva bude vyhlášena 
2. 2. 2021). Během roku 2020 došlo 
k identifikaci minimálně jednoho projektu, 
k němuž Pii připravuje v roce 2021 žádost 
do této výzvy, a to s celkovou alokací 
80 milionů korun. O možnosti podání 

žádosti k dalšímu projektu s alokací zhruba 
40 milionů korun Pii jedná.

Na přelomu prosince 2020 a ledna 2021 
zpracoval Pii na základě zakázky Kanceláře 
primátora (PRM) HMP trojici projektových 
záměrů pro spolupráci s partnerským 
městem Taipei. Tyto záměry směřují 
do oblasti podpory inovací v oblasti 
vzdělávání a komunikace (alokace se 
pohybuje v řádu milionů až desítek milionů 
korun). V případě přijetí návrhů druhou 
stranou se předpokládá, že jejich řešením 
bude pověřen Pii.

Během listopadu a prosince 2020 vytvořil 
Pii ve spolupráci s Městskou knihovnou 
v Praze (MKP) návrh společného projektu 
na podporu inovací ve vzdělávání 
prostřednictvím propojení formálních 
a neformálních vzdělávacích aktivit mezi 
MKP a středoškolskou sítí HMP. Návrh 
projektu byl předložen gesčním radním pro 
vzdělávání a kulturu ke schválení. 

Pii je dále součástí projektového konsorcia 
vedeného Českým vysokým učením 
technickým (ČVUT) v žádosti do výzvy 
tzv. Evropského digitálního inovačního 
hubu (EDIH), v němž má pozici aplikačního 
garanta pro HMP. Podobnou pozici 
zastává v žádosti na realizaci projektu 
v oblasti sociálního podnikání, o nějž žádá 
společně s Vysokou školou ekonomiky 
a managementu.

Během roku 2020 došlo k uzavření 
memorand s důležitými partnery v oblasti 
vědy a výzkumu, jako jsou Univerzita 
Karlova (UK), Česká zemědělská univerzita 
(ČZU), či ČVUT. Ve všech případech 
probíhají jednání o konkrétní spolupráci 
(s UK na projektu PSA, s ČZU na Inovačním 
partnerství, s ČVUT vstoupil Pii do EDIH).



Klíčové události v Pii roku 2020 v bodech

1. Partnerská smlouva na realizaci PSA a sestavení základního týmu Pii (duben 2020).
2. Tvorba ŠIKK (duben až říjen 2020).
3. Výběrové řízení na pozici ředitele a jmenování k 1. 7. 2020.
4. Úspěšná realizace prvních dílčích projektů menšího rozsahu (Školská inkluzivní koncepce 

kraje, analýza přítomnosti obchodního modelu Fair Trade v Praze).
5. Úspěšná revize KAP II v podání týmu Pii (srpen až říjen).
6. Úspěšná realizace veletrhu Schola Pragensis on-line ve spolupráci se studentským týmem 

SSPŠ a vedení a naplňování obsahu redakční části portálu Praha školská.
7. Personální posílení organizace, vytvoření základu budoucí organizační struktury 

korespondující s třemi hlavními cíli Pii v oblasti rozvoje inovací, posílení analytického 
oddělení, vytvoření komunikační podpory.

8. Nalezení oboustranně prospěšného předmětu projektové spolupráce s HMP v oblasti 
vzdělávání a z toho vyplývající možnost stabilizovat finanční zdroje (zakázka na tvorbu HN 
DVPP).

9. Nalezení oboustranně prospěšného předmětu projektové spolupráce s HMP v oblasti 
podpory podnikání a z toho vyplývající možnost stabilizovat finanční zdroje (zakázka 
na provoz PIC).

10. Navázání oboustranně prospěšného modelu spolupráce s HMP v oblasti mezinárodní 
spolupráce (příprava projektových záměrů pro spolupráci s Taipei).

11. Nalezení způsobu čerpání zdrojů z ESF pro podporu primárních cílů Pii (Inovační 
partnerství).

12. Navázání prvních strategických partnerství (memorandum o spolupráci s UK, ČZU, ČVUT, 
dohody o spolupráci s prvními partnery v oblasti akademické, businessové i nevládní).

13. Příprava prvních projektů ve spolupráci s dalšími partnery z veřejné i neveřejné sféry 
(společný projekt s Městskou knihovnou v Praze, mentoringový program Do toho! 
ve spolupráci s Opero, T-Mobile, Google, PRE).

14. Vytvoření identity a zahájení komunikace Pii.
15. Vytvoření webu a sociálních sítí. 
16. Dohoda s HMP na novém sídle Pii v komplexu Radničních domů, přestěhování do nových 

prostor.



Identifikovaná rizika a přijatá řešení 

Po převzetí vedení Pii ředitelem 
Bohumilem Kartousem, jmenovaným  
1. 7. 2020 na základě výběrového řízení, 
byla identifikována následující rizika:

• Chybějící vize činnosti: Vymezení 
směrů podpory inovací na území 
HMP, jež jsou pro organizaci typu Pii 
dosažitelné a realizovatelné.

• Dlouhodobá finanční udržitelnost: 
Nebyl vyjasněn vztah vůči zakladateli 
a  jeho podíl na financování činnosti, 
oproti předpokládaným cílům činnosti 
(široké spektrum podpory inovací) 
byl nastíněn pouze úzce vymezený 
předpoklad podílu na projektech v oblasti 
školství (Implementace krajského 
akčního plánu II, dále iKAP II).

• Omezená personální kapacita: I přes 
nespornou kapacitu a expertní kvalifikaci 
členů týmu byla zjevná absence širšího 
spektra profesních dovedností, zejména 
v některých klíčových cílových aktivit 
(i. e. koncept smart city, business 
development), případně z hlediska 
přípravy specifických projektových 
žádostí, komunikace či fundraisingu.

• Chybějící identita organizace: Pii neměl 
v okamžiku převzetí vytvořen základ 
vlastní organizační identity, včetně 
chybějícího loga a absence webových 
stránek.

• Nedostatečný management: Procesy 
v rámci Pii nebyly adekvátně řízeny, 
tzn. mezi jednotlivými členy týmu 
nedocházelo k dostatečné interní 
komunikaci a sdílení.

Od 1. 7. 2020 byla pod novým vedením 
přijata následující řešení identifikovaných 
rizik:

• Vize činnosti: Došlo k upřesnění 
konkrétních cílů činnosti Pii na úrovni 
prioritních oblastí podpory inovací 
(vzdělávání, městský rozvoj/životní 
prostředí a business development).

• Došlo k významnému posunu v hledání 
cesty pro finanční udržitelnost činnosti Pii 
(spolupráce s HMP v rámci   
tzv. in-house zakázek), alokace “ready to 
use” dostupných zdrojů v rámci podílu 
na realizaci (Podnikatelské inovační 
centrum, portál Praha školská, revize KAP 
II, příprava dalších projektů s vysokou 
alokací zdrojů s možností využití 
nepřímých nákladů).

• Pii částečně doplnil personální kapacity 
ve výše uvedených oblastech zatížených 
absencí expertízy (vyjma fundraisingu).

• Pii vytvořil vlastní vizuální identitu 
(logo) a digitální prezentaci, intenzivně 
komunikuje navenek.

• V oblasti řízení výrazně zintenzivněla 
komunikace mezi vedením 
a jednotlivými částmi/členy týmu 
a posílila vnitřní koheze organizace. Tým 
se také personálně rozrostl (interně 
i externě). Došlo k výměně na klíčové 
pozici RIS3 manažera. Na začátku roku 
2021 jsou plánovány další personální 
změny, jejichž cílem je vyšší efektivita 
práce a posílení týmové spolupráce Pii.



Vize Pii

Dle zakládací listiny Pii by měl zapsaný ústav 
podporovat inovační ekosystém hlavního 
města Praha v širokém spektru oblastí. 
Z dlouhodobého hlediska, v horizontu 
následující dekády, nejde o nedosažitelný 
cíl. Nicméně z hlediska vize rozvoje Pii je 
nutné stanovovat realistické etapy expanze 
do prostoru, který je - na rozdíl od jiných 
regionů - více či méně obsazen dalšími 
aktéry. 

Při hledání pozice Pii v inovačním 
ekosystému HMP došlo k následující 
definici jeho role:

Pii jako realizátor

Realizátor konkrétních projektů s inovačním 
potenciálem (PSA, iKAP).

Pii jako partner

Vytváření funkčních konsorcií s partnery 
typu Univerzita Karlova, ČVUT, Česká 
zemědělská univerzita, business či 
nevládní sféra (memorandum o spolupráci 
s Univerzitou Karlovou s navazující 
spoluprácí na projektech typu Charles 
Games, činnosti think-tanku Vzdělávání 
21, připravovaná spolupráce s Institutem 
cirkulární ekonomiky, připravovaná 
spolupráce s investičním fondem Tilia).

Pii jako konektor

Podpora životaschopných inovativních 
projektů v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu, 
byznysu, městského rozvoje, případně 
na jejich pomezí (Czechitas, Hydronaut).

Pii jako popularizátor

Prostřednictvím vlastních komunikačních 
kanálů, sdílených kanálů HMP 
a prostřednictvím médií popularizovat 
inovace jako téma (dohoda s Odborem 
marketingu a komunikace HMP na intenzivní 
spolupráci, vlastní web a sociální sítě, 
mediální aktivity).

Při zhodnocení současných 
finančních a personálních možností 
Pii, s výhledem na dosažitelné zdroje 
v tomto a následujícím kalendářním 
roce, krystalizuje první etapa rozvoje 
do následující podoby:

Vzdělávání

Tato oblast je pro Pii prioritní. Její podstatou 
je konsensus, že pouze vysoká kvalita 
vzdělávání dokáže vytvořit dostatečnou 
inovační bázi. Tento prvek odlišuje Pii 
od jiných inovačních center v ČR. Vedle 
již realizovaného projektu PSA začíná 
Pii pracovat na žádosti o Implementaci 
krajského akčního plánu v jeho druhém 
běhu (iKAP II), v rámci něhož by mělo být 
zhruba 360 milionů korun z evropských 
zdrojů investováno do inovačních aktivit 
v pražském veřejném školství. Z toho 
vyplývá jednak vazba na finanční zdroje, 
jednak i potřeba přizpůsobit tomu personální 
kapacity organizace. Vedle toho se Pii 
aktivně hlásí o realizaci dalších inovačních 
projektů, jako je například hodnotící aplikace 
dalšího vzdělávání pedagogů pro ředitele 
pražských škol, podíl na tvorbě portálu 
Praha školská či v současnosti probíhající 
pomoc odboru školství HMP s přípravou 
Krajského akčního plánu tak, aby byl 
schválen řídícím orgánem (MŠMT) a zároveň 
přinesl do pražského školství potřebné 
inovační prvky. Ve vzdělávání se Pii zapojuje 
do dalších aktivit (konzultace k zavádění 
participativních rozpočtů v pražských 
školách, realizace záměru podporovat 
ředitele škol ve spolupráci s programem 
Ředitel naživo, analytická podpora 
elektronizace výročních zpráv pražských 
škol a centrální správy podkladových dat 
v elektronické formě a elektronizace zápisů 
do pražských škol (MŠ a ZŠ).
 



Rozvoj podnikání

Tato oblast je běžnou náplní činnosti 
inovačních center v ČR (JIC, MSIC atp.). 
Jde o tzv. business development, snahu 
inkubovat nové perspektivní projekty 
s pevnou vazbou k regionu. V tomto 
ohledu je pražská scéna - na rozdíl od 
jiných regionů - dostatečně saturována 
neveřejnými projekty podobného 
charakteru. V rámci sítě tzv. hubů 
dochází ke snaze vyhledávat a rozvíjet 
perspektivní startupy s primárním cílem 
hledat nové investiční příležitosti. Cílem 
Pii by proto v tomto směru měla být 
snaha spolupracovat s již stávajícími 
iniciativami, respektive vyhledávat mezi 
nimi ty, které zároveň nabízejí určitý přesah 
(např. započaté rozhovory o spolupráci 
s investičním fondem Tilia, jenž inkubuje 
projekty se škálovatelným sociálním 
dopadem). První kroky v tomto směru 
Pii realizuje v rámci projektu PSA (např. 
příprava projektu spojujícího byznys sféru 
a školství na úrovni kariérního a profesního 
consultingu). Důležitým vkladem k 
naplňování tohoto cíle bude správa a rozvoj 
Podnikatelského inovačního centra (PIC). 
Proces převodu pod správu Pii je v procesu. 
Kromě fyzického prostoru, který bude 
možné využít k podpoře inovací i vzdělávání, 
je PIC důležitým prvkem v zajištění 
financování a jeho stabilizaci (více v kapitole 
Stav finančního zajištění).

Městský rozvoj/životní prostředí

Jde o oblast, kterou v současnosti Pii 
aktivně nerealizuje, byla ale již nalezena 
shoda se zakladatelem, jakým směrem 
inovace v oblasti městského životního 
prostředí bude Pii podporovat: jedná se 
o například oblast udržitelného turismu, 
energetické soběstačnosti veřejných 
budov, analýzy využití družicových dat 
pro optimalizaci městského provozu (více 
v kapitole Realizace a příprava realizace 
projektů). Hlavní myšlenkou, stejně jako 
v případě vzdělávání a podpory podnikání, 
je přesah do veřejné sféry a podpora 
veřejného zájmu. Důležitým motivem 
rozvoje činnosti Pii v této oblasti je velký 
dosah HMP prostřednictvím správy majetku 
a městské infrastruktury, což umožňuje 
přímou spolupráci s dalšími součástmi 
rozvoje města (např. s operátorem ICT, 
energetickým operátorem, městskými 
firmami atp.).

Oproti jiným inovačním centrům v ČR 
chce Pii také aktivně působit v oblasti 
komunikace, zejména ve snaze 
popularizovat oblast inovací, jak na území 
vlastní působnosti, tak ve snaze ukazovat 
na příklady dobré domácí i zahraniční praxe. 
Tato aktivita přispěje k naplňování dalších 
činností. 



Prague Smart Accelerator (PSA)
Realizace projektu PSA začala postupně, 
jak nastupovali zaměstnanci Pii coby nové 
organizace v časovém rozmezí únor 
2020 – září 2020. V prvním roce došlo 
pouze k částečnému naplnění plánu aktivit 
v důsledku nečinnosti Pražské inovační 
rady (PIR) a jejích inovačních platforem 
a zpožděním v zajištění předfinancování 
projektu. Některá prodlení byla důsledkem 
omezeného fungování organizací včetně 
MHMP a Partnera v době nouzového stavu 
(pandemie COVID-19) a tím, že k podpisu 
právního aktu k PSA došlo až v říjnu 2020. 
Jiná prodlení ale byla vinou nedostatků 
v manažerském vedení projektu z pozice 
RIS3 manažera, přičemž tento jev se začal 
řešit až postupně po nástupu stávajícího 
ředitele Pii v červenci 2020. Toto vyústilo 
až ve změnu RIS3 manažera k 1.1.2021.

Personálního zajištění projektu bylo 
dosaženo s tím, že bude třeba ještě tým 

doplnit o RIS3 odborného asistenta a RIS3 
koordinátora na straně odboru PRI MHMP.  
Dále počítáme s vypsáním výběrových 
řízení na RIS3 developery, kteří budou buď 
potvrzeni, nebo dojde na těchto pozicích 
ještě k výměně. 

Formou nepodstatné změny byl posílen 
analytický tým o 1 analytika. Neobsazeny 
jsou  zatím 2 marketingové pozice, které 
budou obsazeny později, aktuálně jsou 
vykonávány formou DPČ, respektive formou 
poskytování služby (social media, PR, 
marketingový manažer – Šárka Mrázová 
a Petra Trubačová).

Formou podstatné změny projektu došlo  
k 1. 1. 2021 ke změně na pozici hlavního 
(RIS3) manažera projektu PSA.

Následuje přehled plnění jednotlivých 
klíčových aktivit (KA) projektu.

Činnost Pii v roce 2020 
v detailu



KA1 Základní tým
Realizace RIS3 strategie je navázaná 
na činnost PIR. Agenda RIS3 byla Pii 
postupně předávaná do června 2020. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) 
jako národní gestor RIS3 agendy má 
rozdílnou představu o struktuře inovačních 
platforem Prahy jako regionu, než jak byla 
dosud nastavená. To znamená rozdílné 
očekávání řídícího orgánu projektu (MŠMT) 
a MPO. Požadavky MPO jsou v tomto směru 
zásadní. V rámci vyhodnocení akčního 
plánu RIS3 bylo proto rozhodnuto o tom, 
že RIS3 strategie potřebuje zásadní změnu 
a že prostá aktualizace akčního plánu 
není účelná. Nový RIS3 manažer a RIS3 
developeři připravují reorganizaci krajské 
RIS3 agendy tak, aby struktura naplnila 
požadavky MPO.   

Kromě RIS3 agendy patří mezi plánované 
výstupy této aktivity také tvorba 
projektových záměrů pro strategické 
(inovační) intervence v Praze. Tyto záměry 
průběžně vznikají, nicméně zatím nebyly 
projednané Pražskou inovační radou. 
S projednáním a schválením navržených 
intervencí se počítá vzápětí po reorganizaci 
RIS3 agendy a novém nastavení koordinace 

těchto aktivit PSA s PIR a inovačními 
platformami. 

V rámci této klíčové aktivity se plánovalo 
vytvoření programu na čerpání stipendií 
z MCSA-COFUND programu evropského 
rámce Horizont 2020. Provedli jsme rešerši 
této problematiky a dospěli k názoru, že 
pro mladou instituci typu Pii je toto nereálná 
ambice: Program MCSA-COFUND očekává 
na místě žadatelů o podporu konsorcia 
vysokých škol a jiných výzkumných institucí. 

Zatímco Pii může technicky fungovat jako 
iniciátor takového konsorcia a projektový 
manažer, české instituce mají vlastní 
kapacity pro zajištění těch aktivit a mají 
také vybudovaný kredit, který nová instituce 
mít nemůže. Pii proto v rámci změnových 
řízení navrhne zrušení tvorby zamýšleného 
stipendijního programu a místo ní realizaci 
alternativní strategické intervence bez vazby 
na program MCSA-COFUND.

Cílové hodnoty indikátorů spojených s RIS3 
agendou bude nutné snížit. Bude třeba 
reformulovat indikátor navázaný na program 
MCSA-COFUND.

KA2 Vzdělávání a rozvoj kompetencí
Realizace této aktivity probíhá od září 
2020. Byla provedena analýza vzdělávacích 
potřeb a probíhá příprava kompetenčních 
modelů pro jednotlivé typové pozice 
v realizačním týmu PSA. Vzdělávací aktivity 
se zatím uskutečňují interně. Připravuje se 
vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele 
služeb vzdělávání členů realizačního týmu 
a zástupců klíčových partnerů.

Plány na účast na konferencích byly v roce 
2020 silně ovlivněné pandemickou situací, 
nicméně některé konference se přesouvají 
na web a je reálné, že budou prostředky 
plánované k zajištění účasti na konferencích 
do konce realizace PSA účelně využity.
Dne 8.12.2020 se vybraní členové týmu 

PSA zúčastnili vzdělávací akce pořádané 
agenturou CzechInvest: Marketingová 
komunikace a řízení značky (aktivita 
vzdělávání v rámci projektu Systémová 
podpora implementace a řízení Národní 
RIS3: KA5 – Rozvoj metodické spolupráce 
týmu Národního a krajských manažerů).
Očekáváme naplnění indikátorů aktivity.



KA3 Mapování a analýzy
Byla zahájena spolupráce Technologickou 
agenturou ČR a realizační tým provedl 
kvalitativní předvýzkum v prostředí startupů. 
Vlastní aktivita mapování startupů plánovaná 
na rok 2020 začala se zpožděním a bude 

ve spolupráci s vybraným dodavatelem 
Národním vzdělávacím fondem realizovaná 
v prvním pololetí 2021.

Očekáváme naplnění indikátorů aktivity.

KA4 Asistence
Příprava programů inovačních voucherů byla 
zpožděna v důsledku nutnosti reorganizovat 
RIS3 agendu Prahy. Tato začíná se 
zpožděním asi 6 měsíců, které ale neohrozí 
realizaci.

V posledním čtvrtletí 2020 probíhaly rešerše 
národního i mezinárodního prostředí 
dotačních programů jako podklad pro 
nastavení dotačního programu asistenčních 
voucherů.

Očekáváme naplnění indikátorů aktivity.

KA5 Twinning
Proběhla analýza školského prostředí 
v Praze se zaměřením na inkluzivitu včetně 
péče o nadané děti (talenty). V důsledku 
pandemické situace nebylo možné 
realizovat stáže a workshopy plánované 
v rámci aktivity. Připravujeme návrh změny 
projektu, abychom mohli i v této situaci 
s omezenou možností mezinárodního 

cestování přeci jen vytvořit cílovou metodiku 
systému péče o talenty a uspořádat 
plánované workshopy on-line nebo v jiné 
podobě.

Očekáváme úpravu aktivity, indikátorů 
a jejich hodnot.

KA6 Pilotní ověření
Po zhodnocení systému podpory inovací 
Platinn, který byl uvažovaný v návrhu 
projektu, bylo rozhodnuto o vytvoření 
a realizaci vlastního systému lépe 
přizpůsobeného inovačnímu prostředí Prahy. 

V současnosti se tento systém tvoří a jeho 
nasazení a pilotní ověření začne v polovině 
roku 2021.

Pilotní ověření výstupu KA5 (twinning), tedy 
systému péče o talenty, je naplánované 
k polovině roku 2021. Tento plán nebude 
pro zdržení KA5 možné naplnit 
a v návaznosti na změnu harmonogramu 
KA5 očekáváme realizaci tohoto pilotního 
ověření ne po celý akademický rok 2021/22, 
ale pouze v jeho druhém pololetí.

Očekáváme naplnění indikátorů aktivity.



KA7 Marketingová a komunikační strategie kraje
V návaznosti na vstupní analýzu pozice Pii 
bylo rozhodnuto o změně harmonogramu 
aktivity. Komunikační kanály Pii a PSA 
bylo nutné připravit okamžitě, bez čekání 
na výstupy analýzy komunikačních potřeb 
inovačního prostředí Prahy. Vytvořili jsme 
komunikační strategii, která se měla 
zaměřit zejména na prosazení Pii jako nové 
organizace a upevnit její funkci a aktivity 
na veřejnosti a v médiích. Toto se daří. 

Zároveň byl vytvořený web Pii za účelem 
komunikace celého Pii. Pravidelně plníme 
blog zajímavostmi ze sledovaných oblastí 

a také vlastními tiskovými zprávami 
s výsledky naší činnosti a souvisejícími TZ 
MHMP. Zároveň téměř denně podporujeme 
sociální sítě a komunikujeme s cílovými 
médii (tisk/online/TV). 

Zhodnocení komunikační strategie za rok 
2020 a přehled monitoringu tisku za rok 
2020 spolu s doporučeními pro rok 2021 
jsme připraveni v případě vyžádání oběma 
Radami předložit.

Přes změny harmonogramu očekáváme 
naplnění indikátorů aktivity.



Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK) 
Pii vypracoval Školskou inkluzivní koncepci 
pro HMP. Realizační tým na přípravě 
koncepce začal pracovat v dubnu 2020 
a v září téhož roku byla koncepce hotová, 
včetně realizace kvantitativního šetření, 
které mělo za úkol přinést primární data 
o stavu inkluzivního vzdělávání na území 
HMP. 

Potřeba výzkumu vzešla z nedostatku 
informací pro přípravu koncepce. Tato data 
však vyžadovala závazná metodika MŠMT. 
Příčinou nedostatku vstupních informací 
byla absence Místních akčních plánů rozvoje 
vzdělávání na úrovni pražských městských 
částí. 

Realizační tým se nakonec rozhodl 
s touto překážkou vypořádat tak, že si 
zadal u Hospodářské komory požadavek 
na spuštění vlastního kvantitativního 
výzkumu na území HMP. 

Prostřednictvím on-line sběru jsme od 
ředitelů a ředitelek pražských mateřských, 
základních a středních škol získali nejen 

povinné informace dle závazné  metodiky 
MŠMT, ale mnohé další informace, které 
nám pomohly porozumět nedostatkům 
pražského systému inkluzivního vzdělávání. 

Realizace, vyhodnocení a implementace 
dat do školské inkluzivní koncepce 
zabralo realizačnímu týmu 2 měsíce – 
konkrétně období od července do srpna. 
Dalším zdrojem poznatků byly informace 
plynoucí ze setkání odborníků na oblast 
školství a vzdělávání. Realizace těchto 
pracovních skupin trvala od června do září 
téhož roku. V září poté probíhala editace 
dokumentu a následně jsme se vypořádávali 
s připomínkami odborníků, kteří se k finální 
podobě dokumentu vyjadřovali. Koncepce 
má v závěru rozsah cca 120 stran a věříme, 
že se dokument stane kvalitním výchozím 
bodem pro přípravu krajského akčního 
plánu vzdělávání v hlavním městě.

ŠIKK byl schválen řídícím orgánem (MŠMT) 
v  istopadu 2020.



Příprava žádosti o Implementaci krajského 
akčního plánu (iKAP II)

Na sklonku roku začala příprava inovační 
části projektu zaměřeného na implementaci 
Krajského akčního plánu 2 v souladu 
s výzvou OP VVV č. 02_19_078. V listopadu 
jsme se soustředili na stanovení hlavních 
okruhů témat k řešení a zapojení externích 
poradců z jednotlivých oblastí. V rámci  
on-line setkávání tak byla za pomocí 
odborníků ze soukromé i státní sféry, 
neziskových a příspěvkových organizací 
a dalších subjektů diskutována problematika 
v následujících okruzích:

• Podpora polytechnického 
vzdělávání (přírodovědné, technické 
a environmentální vzdělávání) 
a Podpora odborného vzdělávání včetně 
spolupráce škol se zaměstnavateli.

• Podpora kompetencí k podnikavosti, 
iniciativě a kreativitě, podpora digitální 
gramotnosti a finanční gramotnosti.

• Podpora rozvoje gramotností (čtenářské, 
matematické, cizích jazyků) s akcentem 
na čtenářskou a matematickou 
gramotnost.

• Prevence předčasných odchodů 
ze vzdělávání a Podpora rovných 
příležitostí.

• Rozvoj kariérového poradenství a Rozvoj 
škol jako center celoživotního učení.

• Zvýšení kvality vzdělávání ve středních 
školách připravujících k výkonu 
regulované profese pedagogického 
pracovníka

Od prosince se tým, podílející se na 
přípravě projektu, soustředí na identifikaci 
a rozpracování aktivit, které vzešly jak 
z uvedených workshopů, tak z analytických 
a strategických materiálů MHMP.

Celkem bylo v průběhu listopadu a prosince 
zapojeno takřka 50 externích odborníků 
a jejich počet se bude nadále zvyšovat.  

V roce 2020 se na přípravě projektu přímo 
podílely 4 osoby, po 1. 1. 2021 bude tým 
posílen na 7 osob.



Veletrh vzdělávání Schola Pragensis on-line 
a webový portál o vzdělávání Praha školská

Na konci září 2020 začal marketingový 
a komunikační tým Pii (Šárka Mrázová 
a Petra Trubačová) spolupracovat na 
projektu online veletrhu Schola Pragensis 
2020. 

Práce pro veletrh zahrnovala mimo jiné PR 
podporu, konzultantskou činnost, nastavení 
reklam na sociálních sítích a Google, 
přípravu wireframe Praha Školská, Schola 
Pragensis + vizualizace homepage,  přípravu 
a koordinaci 3 tiskových zpráv a jejich Media 
Relations podporu (rozeslání a komunikaci 
s médii), autorské články o přípravě 
na přijímací zkoušky a rozhovory se 
zajímavými osobnostmi, návrh monetizace 
Scholy Pragensis, návrh microsite, bannery 
v různých velikostech z grafiky školy 
Hellichova pro potřeby online reklamy přes 
magistrát, vizuály do printu i návrh online 
kampaní včetně rozpočtů a další podpůrné 
aktivity.

Během třídenního konání online veletrhu 
Schola Pragensis Online 2020,   
od 26. do 28. listopadu,  zajišťoval tým 
Pii mimo jiné reklamní část na sociálních 
sítích, průběžně analyzoval návštěvnost, 
výkonnosti reklam v průběhu, vydával 
headliny (40 ks) z rozhovorů živého 
studentského TV vysílání a připravil 
(přes 30 ks) postů na FB, zpracoval graficky 
vizuály ke sdílení na sítích a pokrýval 
průběhu akce Schola Pragensis na Twitteru 
Pii. Rovněž vedl aktivní komunikaci s médii 
- zajistil dva televizní vstupy z akce  - účast 
televizního štábu Prima CNN News, který 
přijel do vysílacího studia v rezidenci 
pražského primátora natočit reportáž 
o veletrhu, a vstup v živém vysílání ČT 24. 

O veletrhu Schola Pragensis díky intenzivní 
PR komunikaci týmu Pii vyšlo od začátku 
listopadu do začátku prosince 2020 na 50 
mediálních výstupů v online, tištěných, 
rozhlasových a televizních médiích. (Přehled 
monitoringu se nachází v příloze Výroční 
zprávy). Zároveň v posledním listopadovém 

týdnu spolupracoval na zprovoznění 
webových stránek Praha školská a pokryl 
jejich obsahovou část.

Od prosince 2020 marketingový tým 
Pii zajišťuje textový obsah webu Praha 
školská, který se má stát oficiálním 
webovým portálem MHMP o vzdělávání 
v Praze. Dodává autorské články a aktuality 
a koordinuje redakční část portálu. Zajišťuje 
také denně editaci a úpravu všech textů, 
které dodávají studenti. Rovněž mimo jiné 
zajišťuje obsah na FB, kam vkládá denně 
dvě prezentace škol, jež jsou zveřejněny 
na webu Schola Pragensis, spravuje 
reklamy nasazuje G-analytics, nastavuje 
G-Ads reklam - vyhledávací, discovery, 
obsahové, nové kampaně na fb, kontroluje 
sítě a odpovídá na dotazy. Od ledna 
2021 pokračuje ve spolupráci s tiskovým 
oddělením MHMP příprava PR podpory 
v online a rozhlasových médiích.

Marketingový tým Pii rovněž připravil návrh 
dvou strategií pro rozvoj webu Praha školská 
- druhé fáze, která začala 1. prosince 2020 
a potrvá do 28. února 2021, kdy oficiálně 
skončí i veletrh Schola Pragensis Online. 
Dále připravil rozvoj strategie webu Praha 
školská i pro 3. fázi, která začne od 1. března 
2021. Na přípravě se podílel Mediální dům 
Preslova a Smíchovská střední průmyslová 
škola, která je organizátorem veletrhu 
Schola Pragensis a hlavním partnerem akce. 

Marketingový tým Pii rovněž připravil 
redakční pravidla webu Praha školská, která 
vycházejí ze standardů profesionálních 
zpravodajských webů. Zároveň vyhlásil 
výběrové řízení na post redaktora webu 
Praha školská, který by měl významně 
pomoci s tvorbou autorských článků 
a přípravou textů. Tým také poskytuje 
odborný mentoring středoškolským 
studentům zejména v žurnalistické práci -  
při tvorbě textů a reklamní části. 



Shrnutí o portálu Praha školská

Vlastníkem bude Magistrát hlavního města 
Prahy, provozovatelem redakční části 
Pražský inovační institut, odborné části 
pak odbor školství a provozovatelem IT 
části Mediální dům Preslova ve spolupráci 
s odborem informatiky MHMP.

Zároveň do obsahu redakční části včetně 
sociálních sítí budou významně přispívat 
studenti z Mediálního domu Preslova a další 
vzdělávací instituce. 

Portál Praha školská by se měl rovněž 
účastnit podpory mediální výchovy na 
pražských školách, podporovat aktivity 
pražských žáků a studentů, dokumentovat 

příklady dobré praxe na všech stupních 
vzdělávání v Praze a ve spolupráci 
s Pražským inovačním institutem šířit osvětu 
při zapojování moderních technologií 
do chodu metropole. 
Dojít by během roku 2021 mělo rovněž ke 
sloučení se starými internetovými stránkami 
odboru školství MHMP. 

Tato transformace by měla trvat nejdéle 
do srpna 2021, její součástí by mělo být 
i zajištění stabilního financování a jasná vize 
rozvoje. 

prahaskolska.eu



Příprava dalších projektových záměrů (nástroj 
hodnocení DVPP, PIC, mentoringový program 
Do toho!, Inovační partnerství, 
Spolupráce s Městskou knihovnou v Praze)

Na základě usnesení Rady HMP č. 2978 
k návrhu na uzavření smlouvy o zajištění 
služeb při zavedení systému hodnocení 
vzdělávacích příležitostí byla schválena 
vertikální spolupráce mezi Magistrátem 
a Pii. Projekt vychází jak ze závěrů Školní 
inkluzivní koncepce kraje HMP, tak 
z mezinárodního výzkumu OECD Teaching 
and Learning International Survey (TALIS) 
2018.  Projekt byl od léta 2020 připravován 
Pii, odbory Magistrátu HMP (SML, PRI, VEZ, 
LEG) a advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA 
& PARTNEŘI. Délka projektu je plánována 
na 15 měsíců a jeho cena je 4 785 500,- Kč 
bez DPH , kterou plně hradí MHMP. V první 
fázi bude realizována evaluace a metodika 
(1. etapa). Následně bude detailně naceněn 
a blíže představen online nástroj,   
a to i s ohledem na uživatelské požadavky. 

Po odsouhlasení ze strany Magistrátu HMP 
bude spuštěna realizace 2. etapy, tj. návrh 
a spuštění pilotního provozu online nástroje. 
Nástroj bude Pii vyvíjet ve spolupráci 
s dalšími partnery, a to Národním 
pedagogickým institutem (přímo řízená 
organizace MŠMT odpovědná mimo jiné 
za oblast dalšího vzdělávání) a se startupem 
Magic Edu, který už základ takového 
nástroje vytvořil. Z hlediska samotného 
hodnocení půjde o kombinaci odborného 
posouzení a uživatelské zkušenosti. 
Vzdělávací nabídka bude rozdělena 
do kategorií, v nichž hodnotící kritéria 
umožní stanovit pro ředitele potřebný rating. 

Vývoj on-line nástroje bude probíhat 
v následujících pěti etapách: 

• Analyticko-výzkumná část projektu, 
etapa evaluace, realizovaná ve spolupráci 
s NPI ČR a cílovými skupinami (primárně 
ředitelé škol a pedagogičtí pracovníci). 

• Analyticko-výzkumná část projektu, 
etapa přípravy metodiky hodnocení 
DVPP. Výběr vhodných evaluačních 
nástrojů. 

• Aplikační část projektu, návrh designu 
on-line nástroje. Typ on-line řešení bude 
zvolen dle výsledků práce s cílovou 
skupinou v analytické části. 

• Aplikační část projektu, vytvoření 
nástroje. Ve spolupráci s Magic Edu a IT 
firmou, která bude programovat první 
prototyp dle zadání. 

• Aplikační část projektu, pilotní ověření 
aplikace s cílovou skupinou. Testovací 
a ověřovací fáze pilotního řešení na 
skupině vybraného vzorku ředitelů 
a pedagogů mateřských, základních 
a středních škol. 

Další provoz a rozšiřování bude řešeno 
skrze Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV) v rámci Výzvy 
č. 02_19_078 Implementace krajských 
akčních plánů II.

Nástroj hodnocení pro hodnocení nabídky dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků (DVPP)



Podnikatelské a inovační centrum hl. m. 
Prahy (PIC)  ve Škodově paláci bylo zřízeno 
s cílem vytvořit specifický hub: propojovat 
aktéry podnikání a inovací v hlavním městě 
Praha (HMP), vytvářet místo setkávání 
a seznamování se s podnikatelskými 
příležitostmi pro účely možné spolupráce, 
dalšího vzdělávání, reprezentace dění, 
případně k pořádání akcí spojených 
s předmětem jeho činnosti (konference, 
workshopy, akce slavnostního charakteru). 
Zároveň má být tento prostor využit pro 
komunitu cizinců žijících nejen na území 
hlavního města díky Expat centru, které je 
jeho součástí. Klíčové je jeho propojení na 
MHMP a poloha v centru města.

Zakládací listina Pii obsahuje aktivity PICu, 
a tím pádem se jedná o vhodnou aktivitu, 
kterou Pii má realizovat na území HMP. 
S ohledem na situaci při epidemii covid-19 
je nezbytné podpořit a dále rozvíjet nejhůře 
postižené oblasti: podnikání a vzdělávání. 
Pii jedná s MHMP o provozování a rozvoji PIC 
společně s obsahovým provozem stánku 
podnikavosti. Od začátku listopadu je již 
finalizována smlouva o vertikální spolupráci 
a čeká se na politické rozhodnutí o jejím 

schválení. Pii bude zajišťovat aktivity PICu 
ve směru Regionální inovační strategie HMP 
a Smart Accelerator 2. PICu již byly dány 
úkoly skrze akční plány Regionální inovační 
strategie HMP, které nyní neplní a i pro 
projekt Smart Accelerator 2 je nezbytné, aby 
plnil. 

Úkoly se rozumí:

• Usnesení RHMP č. 648 ze dne   
31. 3. 2015 k převodu činností podpory 
podnikání na území hlavního města 
Prahy, a založené na realizaci úkolu č. 2 
s názvem „Kontaktní centrum podpory 
podnikání a inovací“.

• Usnesení RHMP č. 968 ze dne 2.5.2017 
k Akčnímu plánu Regionální inovační 
strategie hlavního města Prahy 
na období 2017-2018 a aktualizaci 
Regionální inovační strategie hlavního 
města Prahy.

• Usnesení RHMP č. 1475 ze dne   
15. 7. 2019 k Akčnímu plánu Regionální 
inovační strategie hlavního města Prahy 
na období 2019 – 2020.

Podnikatelské a inovační centrum (PIC)

Mentoringový program Do toho! je 
koncipován jako pro bono aktivita HMP 
a velkých firem se sídlem v HMP pro pražské 
malé a střední podnikatele vedená 
Pražským inovačním institutem a business 
hubem Opero. Cílem oproti ostatním 
mentoringovým programům je primární 
motivování účastníků obsahem mentoringu 
a vytvoření unikátního ekosystému podpory 
podnikatele podnikatelem bez finanční 

odměny. Jeho potřeba vychází i z aktuální 
situace, kterou ovlivňuje pandemie 
covid-19, a proto jsou první tematické 
okruhy zaměřeny na „Manage the crisis“ 
a „Find new opportunities.“ Mentoringový 
program bude spuštěn začátkem roku 
2021 a jeho připravované nástroje jsou 
individuální mentoring, skupinový mentoring 
„masterminds“ a zejména znalostní 
knihovna.

Mentoringový program Do toho!



Operační program Praha – pól růstu 
ČR (OP PPR) v roce vyhlásil výzvu č. 56 
Inovační poptávka veřejného sektoru III, 
o kterou měl Pii zájem, ale nebyl schopný 
v počáteční fázi své existence připravit 
adekvátní projekty. Při konzultacích s OP 
PPR na podzim 2020 byl Pii osloven skrze 
gesčního radního s dotazem na absorpční 
kapacitu pro zvažovanou výzvu č. 60 
Inovační poptávka veřejného sektoru IV. 
Pii developoval 9 unikátních projektových 
záměrů do dané výzvy. Jmenovitě se jedná 
o Robotické údržby sloupů veřejného 
osvětlení, Zlepšení vnitřního prostředí, 
energetika a fotovoltaika pro školní budovy, 
Biodynamického osvětlení ve veřejném 
prostoru, ČOV nemocnice Bulovka, 
Agregátor flexibility, Zadržování dešťové 
vody ve městě, budování zelených střech 

a zelených stěn uvnitř zástavby a posílení 
ekologické dopravy, třeba s tuktuky 
na alternativní pohony, Podpora odborného 
vzdělávání prostřednictvím augmentované 
reality, Mitigace xerotermizace v městských 
ekosystémech inovativními řešeními 
a systém podpory profesionálního 
pedagoga. 

Výběr vhodných projektů probíhal 
skrze konzultace s OP PPR a dotační 
společností. S ohledem zejména na výši 
spolufinancování, která je pro Pii 15 % bylo 
rozhodnuto o podání jednoho projektu. 
Vybrán byl systém podpory profesionálního 
pedagoga, jehož žádost je připravována. 
Další projekty se mohou začít připravovat, 
pokud bude zajištěno spolufinancování.

Inovační partnerství

Projekt logicky navazuje na stávající 
aktivity Městské knihovny v Praze pro 
cílovou skupinu studujících středních škol 
a rozvíjí je zejména v oblasti mediálního 
a informačního vzdělávání a zvyšování 
společenské odolnosti (resilience). 
V těchto oblastech navrhovaný projekt 
naplňuje zásady Pražského inovačního 
institutu podporovat osvědčené inovace 
s prokazatelnými výsledky, a to zejména 
v prioritní oblasti vzdělávání.

Kvalitní, ověřené a aktuální informace 
jsou základním předpokladem naplňování 
“Cílů udržitelného rozvoje”, přičemž právě 
knihovny mají celosvětově nezastupitelnou 
úlohu ve zpřístupňování informací. 
Prostřednictvím knihovního fondu, 
vzdělávacích pořadů či přístupu k databázím 
pomáháme uživatelům žít zdravějším 
životním stylem, zvyšovat jejich šanci 
v uplatnění na pracovním trhu i v realizaci 
jejich občanských či neformálních aktivit.

Resilientní společnost dovede dynamicky 
reagovat na vnější i vnitřní rušivé události. 
Má připravené konkrétní institucionální 
mechanismy, s jejichž pomocí se s těmito 
situacemi dokáže vyrovnat, a zároveň je 
složena z jednotlivců, kteří jsou schopni 
hledat kreativní řešení na dosud neznámé 
výzvy. V oblasti vzdělávání se jedná zejména 
o podporu a šíření nových kompetencí, 
které budou v následujících letech klíčové 
pro uplatnění na pracovním trhu – kritické 
myšlení, práce s informacemi a aktivní 
celoživotní vzdělávání a učení. 

Zejména jarní vlna pandemie nemoci 
covid-19 však ukázala, že pro zvyšování 
odolnosti, soběstačnosti a inovativnosti 
společnosti je podstatná i technická 
gramotnost a manuální zručnost (šití roušek, 
3D tisk štítů apod.). DIY kultura a otevřený 
přístup k přístrojům zároveň podporuje 
snižování materiální spotřeby, a tím přispívá 
k udržitelnější budoucnosti.

Spolupráce Pii s Městskou knihovnou v Praze na propojení 
formálního a neformálního vzdělávání



Stav finančního 
zajištění
Startovací finanční zdroj po založení Pii 
je představován počátečním vkladem 
zřizovatele, ovšem majoritním zdrojem 
financování v roce 2020 je představováno 
prvním dílčím čerpáním dotačních zdrojů 
PSA. 

Mimo výše uvedené finanční vstupy 
realizoval Pii další příjmy plynoucí z přijatých 
zakázek od MHMP (rešeršní studie, revize 
KAP II), ze zakázky od Hospodářské komory 
HMP na projektu ŠIKK a v neposlední řadě 
na základě zahájení spolupráce s HMP 
a SSPŠ v rámci projektu Schola Pragensis 
a Praha školská.

Výdajová stránka je tvořena jednak 
opakovatelnými náklady souvisejícími 
s běžným chodem, tedy náklady osobní, 

platby za nájem a služby, pravidelně 
nakupované služby typu marketingových 
nákladů a běžná spotřeba režijního 
materiálu, dále podstatnou složkou 
vynaložených výdajů v roce 2020 jsou 
položky neopakovatelné, související 
s nákupem vybavení kanceláří a IT 
prostředků pro postupně přijímané 
zaměstnance a také výdaje spojené 
s výstavbou webu a ztvárněním korporátní 
identity Pii.

V roce 2020 bylo dosaženo plného 
finančního krytí s přesahem do zdrojů 
následujícího roku 2021.

Detailní pohled na financování činnosti Pii 
nabízí tabulka Finanční tok Pii 2020:

FINANČNÍ TOK PII 02-12 2020

vstupy výdaje
únor 2020

vklad zakladatele 1 000 000,00
opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 200 700,00
superhrubé mzdy PSA NPN 26 760,00
superhrubé mzdy ostatní 11 838,00
nájem + služby Staroměstská 10 240,00
neopakovatelné náklady
cerKfikát 495,00
hosKg+doména 1 462,00

celkem únor 1 000 000,00 251 495,00
kumulaKvně 1 000 000,00 251 495,00
březen 2020

opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 285 849,00
superhrubé mzdy PSA NPN 26 760,00
superhrubé mzdy ostatní 22 310,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
neopakovatelné náklady
Alza vybavení IT 140 579,00
SW předpisy 6 187,00

celkem březen 498 185,00
kumulaKvně 1 000 000,00 749 680,00
duben 2020

opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 559 820,00
superhrubé mzdy PSA NPN 26 760,00
superhrubé mzdy ostatní 29 303,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
neopakovatelné náklady
drobné poplatky 816,00
personální inzerce 8 349,00

celkem duben 641 548,00
kumulaKvně 1 000 000,00 1 391 228,00

květen 2020
opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 559 501,00
superhrubé mzdy PSA NPN 26 760,00
superhrubé mzdy ostatní 51 393,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
SW licenční poplatky 463,00
neopakovatelné náklady
Alza vybavení IT 31 570,00
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celkem květen 686 187,00
kumulaKvně 1 000 000,00 2 077 415,00
červen 2020

předplatba PSA 10 000 000,00 opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 629 721,00
superhrubé mzdy PSA NPN 37 464,00
superhrubé mzdy ostatní 81 017,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
neopakovatelné náklady
služby a poplatky 849,00

celkem červen 10 000 000,00 765 551,00
kumulaKvně 11 000 000,00 2 842 966,00
červenec 2020

rešerše pro 
MHMP 55 000,00 opakovatelné náklady

superhrubé mzdy PSA PN 703 805,00
superhrubé mzdy PSA NPN 37 660,00
superhrubé mzdy ostatní 212 935,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 111 636,00
neopakovatelné náklady
ACTIVA kanc. potřeby 9 027,00
účast na konferenci Riga 11 778,00
Alza spotřební materiál 4 971,00
Alza vybavení IT 27 236,00
Alza vybavení kuchyně 29 678,00

celkem 
červenec 55 000,00 1 165 226,00
kumulaKvně 11 055 000,00 4 008 192,00
srpen 2020

opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 775 660,00
superhrubé mzdy PSA NPN 37 349,00
superhrubé mzdy ostatní 208 195,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 111 636,00
neopakovatelné náklady
KIKA - vybavení nábytek 25 683,00
odborné školení 4 828,00
nakoupené služby 26 570,00
Alza vybavení IT + příslušenství 77 090,00
Alza spotřební materiál 18 328,00
poplatky 96,00

celkem srpen 0,00 1 301 935,00
kumulaKvně 11 055 000,00 5 310 127,00
září 2020

opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 852 203,00
superhrubé mzdy PSA NPN 69 194,00
superhrubé mzdy ostatní 220 749,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 111 636,00
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nákup služeb markeKng 45 000,00
SW licence 382,00
neopakovatelné náklady
ACTIVA kanc. potřeby 4 761,00
korektury textů - web 1 793,00
domény + hosKng 5 745,00
nákup služeb KAP 2 17 050,00

celkem září 1 345 013,00
kumulaKvně 11 055 000,00 6 655 140,00
říjen 2020

ŠIKK Etapa I 320 000,00 opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 866 379,00
superhrubé mzdy PSA NPN 73 590,00
superhrubé mzdy ostatní 308 079,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 112 836,00
nákup služeb markeKng 22 500,00
Vodafone tarify 1 041,00
neopakovatelné náklady
tvorba webu 80 172,00
Alza vybavení IT + příslušenství 133 572,00
účast na konferenci Riga 12 147,00
HP Tronic - drobná technika 3 339,00
nákup služeb média 9 020,00
nákup služeb KAP 2 79 100,00

celkem říjen 320 000,00 1 718 275,00
kumulaKvně 11 375 000,00 8 373 415,00
listopad 2020

zakázka MHMP 
KAP 50 000,00 opakovatelné náklady
zakázka MHMP 
KAP 41 000,00 superhrubé mzdy PSA PN 745 298,00
ŠIKK Etapa II 80 000,00 superhrubé mzdy PSA NPN 73 590,00

superhrubé mzdy ostatní 300 442,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 112 836,00
nákup služeb markeKng 22 500,00
markeKng Schola Pragensis 5 038,00
Vodafone tarify 6 448,00
neopakovatelné náklady
Vodafone HW - mobilní telefony 51 144,00
nákup služeb - režie 13 013,00
nákup služeb - poradenství PSA 8 400,00
nákup služeb KAP 2 23 100,00

celkem listopad 171 000,00 1 378 309,00
kumulaKvně 11 546 000,00 9 751 724,00
prosinec 2020

Schola Pragensis 
- služby dodané

361 198,00 opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 877 312,00

Schola Pragensis 
- záloha na 
náklady

186 500,00
superhrubé mzdy PSA NPN 74 329,00

superhrubé mzdy ostatní 310 298,00
DVPP záloha 2 277 450,00 nájem + služby U Radnice 112 836,00

3



nákup služeb markeKng 45 000,00
SW licence 382,00
neopakovatelné náklady
ACTIVA kanc. potřeby 4 761,00
korektury textů - web 1 793,00
domény + hosKng 5 745,00
nákup služeb KAP 2 17 050,00

celkem září 1 345 013,00
kumulaKvně 11 055 000,00 6 655 140,00
říjen 2020

ŠIKK Etapa I 320 000,00 opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 866 379,00
superhrubé mzdy PSA NPN 73 590,00
superhrubé mzdy ostatní 308 079,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 112 836,00
nákup služeb markeKng 22 500,00
Vodafone tarify 1 041,00
neopakovatelné náklady
tvorba webu 80 172,00
Alza vybavení IT + příslušenství 133 572,00
účast na konferenci Riga 12 147,00
HP Tronic - drobná technika 3 339,00
nákup služeb média 9 020,00
nákup služeb KAP 2 79 100,00

celkem říjen 320 000,00 1 718 275,00
kumulaKvně 11 375 000,00 8 373 415,00
listopad 2020

zakázka MHMP 
KAP 50 000,00 opakovatelné náklady
zakázka MHMP 
KAP 41 000,00 superhrubé mzdy PSA PN 745 298,00
ŠIKK Etapa II 80 000,00 superhrubé mzdy PSA NPN 73 590,00

superhrubé mzdy ostatní 300 442,00
nájem + služby Staroměstská 16 500,00
nájem + služby U Radnice 112 836,00
nákup služeb markeKng 22 500,00
markeKng Schola Pragensis 5 038,00
Vodafone tarify 6 448,00
neopakovatelné náklady
Vodafone HW - mobilní telefony 51 144,00
nákup služeb - režie 13 013,00
nákup služeb - poradenství PSA 8 400,00
nákup služeb KAP 2 23 100,00

celkem listopad 171 000,00 1 378 309,00
kumulaKvně 11 546 000,00 9 751 724,00
prosinec 2020

Schola Pragensis 
- služby dodané

361 198,00 opakovatelné náklady
superhrubé mzdy PSA PN 877 312,00

Schola Pragensis 
- záloha na 
náklady

186 500,00
superhrubé mzdy PSA NPN 74 329,00

superhrubé mzdy ostatní 310 298,00
DVPP záloha 2 277 450,00 nájem + služby U Radnice 112 836,00

3
nákup služeb markeKng 22 500,00
SW licence 7 865,00
Vodafone tarify 8 712,00
neopakovatelné náklady
odstupné 253 200,00
vybavení - nábytek 302 716,00
korporátní idenKta + web 184 200,00
právní poradenství 45 375,00

celkem 
prosinec 2 825 148,00 2 199 343,00
kumulaKvně 14 371 148,00 11 951 067,00
saldo 2020 2 420 081,00

4



Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Pražský inovační institut, z. ú.
Mariánské náměstí  2/2
Praha 1
110 00

Účetní jednotka doručí:

1 x příslušnému fin. orgánu

A. Dlouhodobý majetek celkem 832
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 11
A. I. 2. Software 11
A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 684
A. II. 4. Hmotné movité věci a jejich soubory 684
A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 137
A. IV. 7.   Oprávky k samostatným hmotným movitým věcema souborům hmotných movitých věcí 137

B. Krátkodobý majetek celkem 9 623
B. I. Krátkodobé zálohy 306
B. I. 9. Poskytnuté zálohy 306
B. II. Pohledávky celkem 7 610
B. II. 5. Ostatní pohledávky 0
B. II. 18. Dohadné účty aktivní 7 610
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 1 701
B. III. 3. Peněžní prostředky na účtech 1 701
B. III. 7. Peníze na cestě 0
B. IV. Jiná aktiva celkem 6
B. IV. 1. Náklady příštích období 6

Aktiva celkem 10 455

A. Vlastní zdroje celkem -1 331
A. I. Jmění celkem 1 000
A. I. 1. Vlastní jmění 1 000
A. II. Výsledek hospodaření celkem -2 331
A. II. 1. Účet výsledku hospodaření -2 331
B. Cizí zdroje celkem 11 776
B. III. Krátkodobé závazky celkem 11 776
B. III. 1. Dodavatelé 302
B. III. 3. Přijaté zálohy 2 747
B. III. 4. Ostatní závazky 113
B. III. 5. Zaměstnanci 952
B. III. 7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 2 746
B. III. 9. Ostatní přímé daně 1 098
B. III. 12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 3 818

Pasiva celkem 10 445

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

Součet A. až B. 134 1 000

 číslo
řádku

 Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

 číslo
řádku

 Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k posled. dni 
účetního období

(336) 112
(342) 114
(346) 117

(324) 108
(325) 109
(331) 110

Součet B.I. až B.IV. 95
Součet B.III.1. až B.III.23. 129

(321) 106

(901) 87 1 000
Součet A.II.1 až A.II.3. 94

(963) 91 x

Označení

a
Součet A.I. až A.II. 86 1 000

Součet A.I.1. až A.I.3. 90 1 000

1 000

4b 3c

PASIVA

Součet B.IV.1. až B.IV.2. 84
(381) 81

Součet A. až B. 85

1 000
(221) 74 1 000
(261) 79

(315) 56
(388) 69

Součet B.III.1. až B.III.7. 80

1 000
Součet B.I.1. až B.I.9. 51

(314) 50
Součet B.II.1. až B.II.19. 71

Součet A.IV.1. až A.IV.11. 40

(082)
35

Součet B.I. až B.IV. 41

(013) 3
Součet A.II.1. až A.II.10. 20

(022) 13

Označení

a
Součet A.I. až A.IV. 1

Součet A.I.1. až A.I.7. 9

2b 1c

AKTIVA

(v tis.)
ke dni 31.12.2020

08874883

IČO

ROZVAHA
v plném rozsahu

Účetní závěrka



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

08874883

Pražský inovační institut, z. ú.
Mariánské náměstí  2/2
Praha 1
110 00

Název, sídlo a právní forma účetní 
jednotky

(v celých tisících Kč)
ke dni 31.12.2020
v plném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

Spotřebované nákupy a nakupované služby 1 354151 1 203A. I. 2Součet A.I.1. až A.I.6.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 91503 159A. I. 1.

Ostatní služby 1 19418 1 195A. I. 6.

Osobní náklady 9 5917 541 2 050A. III. 13Součet A.III.10. až A.III.14.

Mzdové náklady 1 5865 65414 7 240A. III. 10.

Zákonné sociální pojištění 4641 88715 2 351A. III. 11.

Ostatní náklady 4241 1A. V. 21Součet A.V.16. až A.V.22.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 122 1A. V. 16.

Jiné ostatní náklady 4128 41A. V. 22.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv
a opravných položek

A. VI. -123 -1429
Součet A.VI.23. až A.VI.27. -137

Odpisy dlouhodobého majetku -14-12330 -137A. VI. 23.

Náklady celkem 10 8507 610 3 24039Součet A.I. až A.VIII.

Provozní dotace 7 6107 610B. I. 41Hodnota B.I.1.

Provozní dotace 7 61042 7 610B. I. 1.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 907907B. III. 47

Ostatní výnosy 22B. IV. 48Součet B.IV.5. až B.IV.10.

Jiné ostatní výnosy 254 2B. IV. 10.

Výnosy celkem 8 5197 610 90961Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -2 331-2 331C. 62ř. 61 - (ř. 39 - ř.37)

Výsledek hospodaření po zdanění -2 331-2 331D. 63ř. 62 - ř. 37

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 26.06.2021 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Stav personálního
zajištění
Ředitel
Zástupkyně ředitele
Analytik/analytička (4x), 
Projektový manažer (8x)
Externí konzultant v oblasti projektových 
žádostí (2x)
Marketingový web&social media 
koordinátor/realizátor (2x 1/2)
Ekonomka, účetní (1x)
Back Office administrativní a organizační 
podpora (1x)

V projektu PSA došlo k výměně na pozici 
RIS3 manažera (od 1. 1. 2021), což je jedna 
z klíčových pozic v projektu. Dále počítáme 
s vypsáním výběrových řízení na pozicích 
RIS3 developerů jako dalších klíčových pozic 
projektu, kteří budou buď potvrzeni nebo 
dojde na těchto pozicích ještě k výměně.   

V roce 2021 bude třeba doplnit tým o RIS3 
odborného asistenta a RIS3 koordinátora 

na straně odboru PRI MHMP.  Nástup lidí 
do týmu probíhal od února do září 2020. 
Formou nepodstatných změn byl posílen 
analytický tým a manažeři klíčových aktivit. 
Neobsazeny zůstávají 2 marketingové 
pozice, které budou obsazeny později, 
aktuálně jsou vykonávány formou 
částečných úvazků na DPČ, respektive 
formou poskytování služby (social media 
a PR/marketingový manažer – Šárka 
Mrázová a Petra Trubačová).

V projektu HN DVPP nese odpovědnost 
za projekt projektový manažer, jehož 
úkolem je vytvořit profesně způsobilý 
projektový tým (z interních a externích 
spolupracovníků).

V plánovaných projektech (iKAP II, Inovační 
partnerství, PIC atd.) se počítá s adekvátním 
rozšířením pracovního týmu Pii o interní či 
externí spolupracovníky. 

Příjmení Jméno Pracovní 
pozice

Druh 
pracovního 

poměru

Projekt Datum 
vstupu

Datum 
odchodu

Adamec Jakub tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Bedřichová Zuzanna Analytik / 
Analytik PSA

DPČ do 01/2021 
Pii obecně, 
od 02/2021 

PSA

2/3/2020

Bielczyk Daniel tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Čihák Martin tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Pracovní poměry



Příjmení Jméno Pracovní 
pozice

Druh 
pracovního 

poměru

Projekt Datum 
vstupu

Datum 
odchodu

Dobrovský Jan RIS3 
Developer PSA

HPP PSA 3/27/2020 5/31/2021

Drhová Zuzana zástupce 
ředitele/RIS3 

developer PSA

HPP Pii obecně;                    
od 06 

/2021 PSA 
part

10/1/2020

Gottmannová Kornélia Manažer KA 
PSA/RIS3 

asisatent PSA

HPP PSA 9/1/2020 5/31/2021

Gottmannová Kornélia tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 6/1/2021 12/31/2021

Hejdová Kristýna Projektový 
manažer

DPP Výzva 60 
do OPPPR 
(inovační 

partnerství)

4/1/2021 4/30/2021

High Radka Analytik PSA DPP PSA 1/11/2021 3/31/2021

Hrdlička Ferdinand konzultant 
DVPP

DPP DVPP 1/1/2021 12/31/2021

Hurych Jan RIS3 asistent 
PSA/Analytik 

PSA

HPP PSA 8/1/2020

Chadimová Pavla tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Janíková Martina tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Kabelová Jana manažer 
KA PSA /

projektový 
manažer

HPP do 01/2021 
PSA; od 
02/2021 
Školní 
budovy

3/2/2020

Kartous Bohumil ředitel HPP Pii obecně 7/1/2020

Kartous Jáchym 
Bohumil

junior datový 
analytik

HPP Pii obecně 9/1/2020 12/31/2020

Klíma Pavel analytik PSA HPP PSA 2/3/2020 6/30/2021

Kohout David hlavní analytik HPP PSA 2/3/2020

Kuchynka Alexandr Analytik PSA DPČ PSA 4/1/2021

Kuchynka Alexandr Analytik PSA DPP PSA 2/1/2021 3/31/2021

Kuchynka Alexandr tazatel DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Lapáček Tomáš RIS3 manažer 
PSA

HPP PSA 1/4/2021

Mazur Daniel projektový 
manažer/
finanční 

manažer PSA

HPP do 11/2020 
Pii obecně; 
od 12/2020 

PSA

5/15/2020

Melichar Radek manažer 
marketingové 
a komunikační 

strategie

HPP PSA 4/1/2021



Mrázová Šárka marketingový 
koordinátor

DPČ PSA 8/1/2020

Mrázová Šárka tisková mluvčí DPP Pii obecně 12/1/2020 12/31/2020

Nekola Martin evaluátor 
DVPP

DPČ DVPP 3/1/2021

Nekolová Markéta evaluátor 
DVPP

DPČ DVPP 3/1/2021

Nürnbergerová Veronika RIS3 
Developer PSA

HPP PSA 4/1/2020

Petrenko Roman analytik DPP Pii obecně 2/1/2020 2/29/2020

Podškubková Martina redaktorka 
portálu Praha 

školská

DPČ Praha 
školská

3/15/2021

Podškubková Martina editorka Praha 
školská

DPP Praha 
školská

3/15/2021 6/15/2021

Potužníková Eva analytik DPP Pii obecně 2/3/2020 12/31/2020

Rýdlo Ondřej tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2020 12/31/2021

Svejkovská Eva finanční 
manažer/

ekonomický a 
HR manažer

HPP do 11/2020 
PSA, od 

12/2020 Pii 
obecně

2/3/2020

Šafářová Kristýna tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021

Šídlo Tomáš RIS3 manažer 
PSA

HPP PSA 2/3/2020 12/31/2020

Štindlová Markéta manažer KA 
PSA

HPP PSA 7/1/2020

Tomanová Šárka RIS3 
Developer PSA

HPP PSA 3/27/2020 5/31/2021

Vaněk Pavel Manažer KA 
Asistence PSA

HPP PSA 5/1/2021

Veselka Miroslav RIS3 
Developer PSA

HPP PSA 6/1/2021

Vykoukal Max tazatel /
Analytik PSA

DPP PSA 5/1/2021 12/31/2021



Kontraktoři

Příjmení Jméno Projekt Datum zahájení Datum 
ukončení

Doubnerová Veronika Cirkulární 
ekonomika

4/1/2021 11/30/2021

Fišarová Markéta iKAP 2 8/1/2021 9/30/2021

Gargulák Karel iKAP 2 8/1/2021 9/30/2021

Langer Tomáš DVPP 2/1/2021 3/31/2022

Mojžíšová Štěpánka DVPP 2/1/2021 3/31/2022

Mrázová Šárka Praha školská 1/1/2021

Mrázová Šárka Schola Pragensis 11/1/2020 2/28/2021

Součková Veronika iKAP 2 8/1/2021 10/31/2021

Součková Veronika PSA 8/1/2021 10/31/2021

Široký Jakub IT činnost v PSA 2/1/2021 12/31/2021

Trubačová Petra Praha školská 1/1/2021

Trubačová Petra Schola Pragensis 11/1/2020 2/28/2021

Trubačová Petra marketing PSA 8/1/2021

Zavadil Petr DVPP 2/1/2021



Výhled činnosti Pii 
v roce 2021 

Prioritní činnosti v rámci projektu PSA 
pro 1Q a 2Q 2021

V první řadě bude během ledna 2021 
v rámci povinného informování ŘO 
o postupu prací na schváleném projektu 
probíhat příprava první Zprávy o realizaci/
Žádosti o platbu. Termín je stanoven max. 
3 měsíce + 20 dní od vydání právního aktu 
o poskytnutí podpory, tj. v případě PSA 
konec února 2021. ZoR bude obsahovat 
jak věcný, tak finanční monitoring projektu, 
včetně změn realizovaných v projektu.

V rámci KA1 Základní tým PSA proběhnou 
v polovině 1Q 2021 výběrová řízení v rámci 
klíčových odborných rolí – RIS3 developer 
a doplnění týmu o dosud neobsazené 
podpůrné pozice RIS3 asistent a RIS3 
koordinátor (tento v rámci MHMP). Obsazení 
pozice RIS3 koordinátora v rámci MHMP 
povede k vytvoření stálého komunikačního 
kanálu směrem k národní úrovni 
i strukturám samosprávy.

Během 1Q 2021 bude Základní tým PSA 
rozvíjet spolupráci s klíčovými partnery, 
kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního 
prostředí Prahy. Jedná se především 
o nastavení vhodné struktury procesu 
objevování inovačního a podnikatelského 
potenciálu – reaktivaci Pražské inovační 
rady (PIR) a ustavení jejích tematických 
pracovních skupin – inovačních platforem. 
Doporučení vzešlá z těchto setkání Základní 
tým PSA zapracuje v podobě aktualizace 
během 1/2Q 2021 do krajské RIS3 strategie 

a jejího Akčního plánu a následně zajistí 
projednání této aktualizace v rozhodovacích 
strukturách Prahy. Aktualizace krajské RIS3 
strategie bude dále zpřesňovat tzv. domény 
specializace, a to i v rámci dimenze nových 
společenských výzev.

V rámci KA2 Vzdělávání proběhne v 1Q 2021 
dopracování individuálních vzdělávacích 
plánů členů týmu PSA. Jako podpora výše 
uvedených procesů a tvorby podkladů 
a dokumentů v rámci RIS3 procesu 
budou realizovány projekty v rámci KA3 
Mapování - v 1Q 2021 jde především 
o dotazníkové šetření inovačních kapacit 
v zavedených podnicích INKA ve spolupráci 
s Technologickou agenturou ČR. 

V 1+2Q 2021 bude realizována spolupráce 
s Národním vzdělávacím fondem 
na zmapování prostředí startupů a možností 
nastavit motivační návratové programy 
pro experty vyslané do zahraničních 
výzkumných institucí.

Pro podporu absorpční kapacity procesu 
objevování inovačního a podnikatelského 
potenciálu bude  v podobě programu 
podnikatelských voucherů v 1. pol 
2021 realizována KA4 Asistence – 
podpora schopnosti připravit do stadia 
realizovatelnosti kvalitní projekty vycházející 
z potřeb pražského inovačního ekosystému. 



Příprava projektu Implementace Krajského 
akčního plánu II (iKAP II)

V roce 2021 bude pokračovat práce na 
tvorbě projektu a přípravě žádosti o dotaci 
pro inovativní část projektu Implementace 
Krajského akčního plánu 2 (iKAP 2).
Vizí tohoto projektu je prostřednictvím 
podpory škol a pedagogických pracovníků 
plně rozvinout potenciál každého žáka/
studenta, a tím snížit předčasné odchody ze 
vzdělávání na území HMP.

Obecné cíle byly prozatím stanoveny 
následovně:

• Podpořit školy, aby se staly centrem 
změny, hybateli komunity.

• Zvýšit kompetence vedoucích 
pracovníků škol. 

• Rozvinout školy jako odborná centra. 
• Zlepšit spolupráci a dosáhnout souladu 

mezi aktéry vzdělávání v regionu. 
• Umožnit rozvoj osobností pedagogů 

a jejich kompetencí.

V prvním čtvrtletí roku 2021 tak budou 
osloveni potenciální partneři projektu z řad 
škol, nevládních a příspěvkových organizací 
a bude pokračovat práce na rozpracování 
jednotlivých aktivit za pomoci externích 
odborníků tak, aby kompletní žádost 
o dotaci mohla být předložena do 
schvalovacího řízení na přelomu března 
a dubna 2021.

Inovační partnerství

V návaznosti na činnosti započaté v roce 
2020 se bude připravovat žádost do výzvy 
č. 60 Inovační poptávka veřejného sektoru 
IV OP PPR. S ohledem na příjem žádostí 
do výzvy 3.3.2021 bude klíčové podat 
připravovanou žádost hned v době otevření 
příjmu žádostí, aby žádost s ohledem 
na alokaci měla šanci uspět a náklady 
na přípravu žádosti byly smysluplné. 

Po odevzdání žádosti započnou přípravné 
fáze, aby v případě schválení žádosti bylo 
spuštění projektu již hladké a usnadnilo 
realizaci veřejné zakázky inovační 
partnerství. Projekt je zamýšlen v maximální 
možné míře, tudíž na maximální hranici 
dotace, čímž je 80 mil. Kč. Pii je oprávněný 
žadatel se spolufinancováním 15% 
z projektu.



PIC

Do Rady HMP je připraven tisk návrhem 
vertikální spolupráce ve věci PICu mezi 
Magistrátem HMP a PII, po politickém 
odsouhlasení je Pii velmi rychle schopen 
být připraven na realizaci zakázky nejen 
ve fyzické podobě, ale v hybridní dle 
aktuálních hygienických pravidel. Závazek 
provozu a rozvoje je stanoven na 1 rok, 
během kterého bude řešeno jeho 
pokračování.  

PII bude skrze PIC zajišťovat následující 
aktivity:

A)  Kompletní věcná správa prostoru 
a provoz PIC, jehož provoz byl HMP přidělen 
usnesením RHMP č. 648 ze dne 31. 3. 2015 
k převodu činností podpory podnikání 
na území hlavního města Prahy, a založené 
na realizaci úkolu č. 2 s názvem „Kontaktní 
centrum podpory podnikání a inovací“ dle 
usnesení RHMP č. 968 ze dne 2.5.2017 k 
Akčnímu plánu Regionální inovační strategie 
hlavního města Prahy na období 2017-2018 
a aktualizaci Regionální inovační strategie 
hlavního města Prahy, a usnesení RHMP 
č. 1475 ze dne 15. 7. 2019 k Akčnímu plánu 
Regionální inovační strategie hlavního města 
Prahy na období 2019 – 2020, zejména:

• poskytování informací o podnikání 
z veřejného a soukromého sektoru;

• podpora podnikání v počátečních fázích 
rozvoje podnikatelské činnosti;

• asistence transferu znalostí z vědy 
a výzkumu do soukromého sektoru;

• asistence přicházejícím nebo již 
zasídleným investorům na území HMP;

• spoluorganizace vzdělávacích 
akcí ve spolupráci s partnerskými 
organizacemi:
i.     aktivní vyhledávání partnerských 

organizací a vytváření společných 
akcí;

ii.     spolupráce s ekonomickou 
diplomacií hlavního města Prahy 
a spolupráce v oblasti Expat Centra, 
které provozuje ekonomická 

diplomacie, a které je součástí PIC;
• realizace vlastních projektů:

i.     realizace dvou tematických 
programů ročně;

ii.     realizace vlastních vzdělávacích akcí 
(minimálně 10 ročně);

• sdílení sálu a kinosálu:
i.     kompletní produkční 

a dramaturgická činnost;
ii.     vytváření plánu akcí a obsahovou 

správu prostor;
• on-line komunikace a propagace 

činnosti.

B) Produkční a obsahové zajištění stánku 
pro podporu podnikání a inovací:

• vyhledání akcí pro umístění stánku 
a obsahové nasměrování na danou akci;

• jednání s provozovatelem akce 
a dojednání účasti pro objednatele 
(vlastní poplatek za účast není součástí 
předmětu této Smlouvy);

• kompletní produkční a dramaturgická 
činnost;

• komunikace a PR.



Městské inovace

V oblasti městských inovací se činnost 
Pii bude odvíjet od Klimatického plánu 
Prahy, pokud bude schválen Radou 
města, kde by si Pii měl najít své místo 
v implementační struktuře a iniciovat/
zajistit konkrétní projekty, které se vážou 
k navrhovaným opatřením klimatického 
plánu. Budou to zejména  opatření, která se 
týkají vzdělávání, výchovy a osvěty a které 
bude možné provázat např. s IKAP. Jedná 
se například o vzdělávání ke klimatické 
odpovědnosti, osvěta v oblasti udržitelné 
energetiky, OZE, nízkouhlíkových technologií 
či energetickém managementu, včetně 
zavádění uhlíkového rozpočtu města 
a MČ (kalkulátor uhlíkové stopy). Nabízí se 
také podpora zavádění nových postupů 
při správě školských budov i školních 
pozemků. Např. podpora adaptačních 
opatření na školních pozemcích 
a budovách, podpora zavádění principů 
cirkulární ekonomiky do provozu škol či 
energetického managementu školních 
budov.

Samostatnou oblastí, kterou zamýšlíme 
v Pii dále rozvíjet ve vazbě na inovace 
i klimatický plán, je cirkulární ekonomika 
a její zavádění na území Prahy. Navázat lze 
na „cirkulární sken“ realizovaný INCIEN či se 
zapojit do aktivit, jako je Změna k lepšímu 
(www.klepsimu.cz) Již jsme navázali 
spolupráci s INCIEN, kterou chceme dále 
rozvíjet, a otevírají se možnosti spolupráce 
i s dalšími regionálními inovačními centry 

– JIC, SIC…, ale také s pražskými startupy 
a dalšími.

Realizaci i výzkum městských inovací 
chceme podpořit i v rámci RIS3 strategie 
– kdy se urbánní inovace v reakci na 
nové společenské výzvy mohou stát 
novou doménou specializace pražské 
RIS3 strategie. To podpoří lepší koordinaci 
a zapojení podnikatelského sektoru, 
výzkumných organizací, VŠ a dalších aktérů 
do realizace městských inovací, a to na 
základě městskými aktéry definovaných 
potřeb.    

Klimaticky neutrální a sociálně inovativní 
města budou i jedním z podporovaných 
témat programu Horizont Evropa, 
do kterého by se Praha i prostřednictvím Pii 
mohla zapojit. Naším cílem bude připravit 
se na vyhlašované výzvy, abychom se 
o podporu z těchto evropských zdrojů mohli 
ucházet.

Příkladem aktivit, které pro Pii přichází 
v úvahu, jsou např. vydefinované oblasti 
pro inovační aktivity v aktuálně vypsané 
výzvě pro podporu Zelené dohody pro 
Evropu (LC-GD-10-3-2020: Enabling 
citizens to act on climate change, for 
sustainable development and environmental 
protection through education, citizen 
science, observation initiatives, and civic 
engagement).

Transfer poznatků

Zájem o spolupráci univerzit 
a vědeckovýzkumných zařízení s Prahou 
je velká skrze Pii, což dokládají i doposud 
uzavřená memoranda s UK, ČVUT a ČZU. 

Navázání na konkrétní projekty bude 
stěžejní pro aktivizaci Regionální inovační 
infrastruktury (zejména Pražské inovační 
rady a jejích platforem). Vedle konkrétních 

projektů je důležité i budování pevných 
vztahů s centry přenosu znalostí. 

Tyto kroky již byly v roce 2020 zahájeny 
s UK, ČVUT a ČZU, všechny strany se shodují, 
že je to významný i dlouhodobý krok.

http://www.klepsimu.cz


Výhled finančního
zajištění v roce 2021

PSA V roce 2021 bude pokračovat 
čerpání příslušné části dotačních prostředků 
z rozpočtu PSA. Tyto prostředky budou 
standardně účelově vynakládány podle 
položek projektových nákladů v členění 
na přímé a nepřímé náklady projektu, 
případný přesah nepřímých nákladů oproti 
plánu bude vykryt z disponibilních zdrojů 
generovaných získanými zakázkami.

iKAP II Výše čerpání z projektu iKAP II 
je předpokládaná v objemu 75 mil. Kč, tedy 
při předpokladu obvyklé výše nepřímých 
nákladů tohoto typu projektů 10 %  budou 
finanční zdroje pro potřeby Pii v částce 
7,5 mil Kč.

Inovační partnerství Je 
připravováno podání jednoho projektu do 
výzvy č. 60 Inovační poptávka veřejného 
sektoru IV OP PPR v zamýšlené výši celkové 
dotace 80 mil. Kč. Pro typ příjemce jako 
je PII je stanoveno spolufinancování 15 %, 
což v maximální variantě znamená 12 mil. Kč. 
Forma financování pro tuto výzvu je 
ex-ante, tudíž Pii bude mít dostatek zdrojů 
pro realizaci projektu z OP PPR již z počátku. 
V projektu je možné čerpat část prostředků 
na provozní náklady, v případě úspěšně 
schválené žádosti by se tato částka 
pohybovala ve výši 10 milionů korun na dva 
roky realizace projektu.

Podnikatelské 
a inovační centrum 
Dojednaná smlouva je připravena ke 
schválení ve výši 4 564 240 Kč na jeden 
rok. Měsíční paušální cena bude 359 937 
Kč a součástí je i jednorázová částka na 
počátku ve výši 245 00 Kč pro přípravu 
chodu, což bude zahrnuto v první platbě 
za služby.

Praha školská Pro rok 2021 je 
předpokládána fakturace v částce zhruba 
1,5 mil. Kč, přičemž nakupované služby pro 
tento projekt se budou pohybovat v rozsahu 
80 % rozpočtu a zbývající objem finančních 
prostředků představuje disponibilní zdroje 
pro krytí potřeb Pii.

Spolupráce s Městskou 
knihovnou Výnosy spolupráce 
s Městskou knihovnou jsou predikované 
na 1 mil. Kč, nakupované služby pro 
tento záměr se budou pohybovat rovněž 
v objemu cca 80 % rozpočtu.

Další projekty Vedle výše 
uvedených projektů dojednává Pii další 



projekty, z nichž některé se nacházejí ve fázi 
posuzování (spolupráce Prahy a Taipei), 
některé se nacházejí ve fázi zpracování 
záměru (analýza udržitelnosti inkubačních 
aktivit, žádost o výzvu do tzv. Strategického 
plánování v území, která je zaměřena 
na další podporu inovací ve vzdělávání).

Mimo výdajů spojených přímo s jednotlivými 
projekty budou i v roce 2021 vznikat 
průběžné výdaje spjaté s vlastním 
provozem Pii v podobě osobních nákladů 

zaměstnanců a externistů mimo projekt 
PSA, platby za nájem a služby a běžné režijní 
výdaje za materiál a nakupované služby, 
případně na doplnění a obnovu hmotného 
vybavení Pii.

Detail predikce finančního toku Pii v roce 
2021 nabízí tabulka, která je přílohou této 
výroční zprávy.



FINANČNÍ TOK PII 2021

finanční vstupy náklady
přenos salda 2020 2 420 081,00

PSA
PSA již čerpáno 12 000 000,00 PSA přímé náklady - mzdy 11 021 106,00
PSA předpoklad 13 000 000,00 PSA přímé náklady - služby 3 906 000,00

PSA přímé náklady - vybavení + SW 192 000,00

DVPP
DVPP doplatek 1 055 550,00 DVPP přímé náklady - mzdy+ kontraktoři 2 873 600,00

DVPP přímé náklady - právní služby 100 000,00

InovaBvní partnerství - ČVUT
IP vstupy pro Pii 1 485 000,00 IP - osobní náklady 835 000,00

IP- služby 650 000,00

DoToho!
fakturováno 1 475,00 osobní náklady externisté + OSVČ 805 000,00

markeSngová komunikace 150 000,00
nakupované ostatní služby 340 000,00

Cirkulární ekonomika
objem čerpání 2 000 000,00 přímé účelové náklady 1 750 000,00

iKAP 2
iKAP 2 čerpání 39 614 000,00 iKAP 2 přímé náklady 37 237 000,00

iKAP 2 nepřímé účelově vázané náklady 2 260 000,00

Praha školská
fakturace 500 000,00 osobní náklady dohody + OSVČ 420 000,00

náklady na reklamu 480 000,00
vícepráce 400 000,00

Pii ostatní
opakovatelné náklady
superhrubé mzdy ostatní 1 500 000,00
nájem + služby U Radnice 1 355 000,00
nákup služeb markeSng 350 000,00
SW licence 200 000,00
Vodafone tarify 200 000,00
průběžné provozní náklady 300 000,00
nakupované služby 1 000 000,00
neopakovatelné náklady
služby 250 000,00
obnova a doplnění vybavení 200 000,00

celkem 72 076 106,00 68 774 706,00
saldo 3 301 400,00

1

Výhled financování v roce 2021 poskytuje tabulka 
odhadovaných finančních toků v tomto období:



Výhled činnosti Pii
do roku 2025 

Inovace ve vzdělávání

Vzdělávání by mělo být nadále stěžejní 
oblastí, ve které bude Pii rozvíjet své aktivity, 
a to jak přímo ve školách (projekty typu 
KAP, iKAP a navazující), tak v neformálním 
vzdělávání (projekty zapojující instituce 
neformálního vzdělávání typu Městská 
knihovna v Praze). Vedle toho se bude Pii 
snažit, i prostřednictvím nástrojů původně 
dedikovaných k podpoře jiných oblastí (PIC), 
o podporu celoživotního dovednostního 
rozvoje (např. podpora digitálních 
dovedností pro lepší adaptabilitu na trhu 
práce či v podnikání). 

Městské inovace

Spolupráce s akademickou 
a podnikatelskou sférou přináší 
konkrétní výsledky -  realizaci pilotních 
či demonstračních projektů (živé laboratoře) 
na území Prahy a pražské metropolitní 
oblasti. Pii je zapojen do mezinárodních 
projektů financovaných z programu Horizont 
Evropa a dalších, podílí na vzdělávání 
a osvětě. Má  pevné postavení v pražském 
inovačním ekosystému - je respektovaným 
partnerem pro zástupce města a městských 
organizací, tak  pro podnikatele či zástupce 
vědy a výzkumu na území Prahy.



Inovace v podnikání

Základní rozvoj podpory podnikání 
a inovací stavěn na platformě PIC a bude se 
zaměřovat na multidisciplinární oblasti jako 
jsou kulturně-kreativní průmysly, sociální 
podnikání a vesmírný průmysl. 

Tyto oblasti přináší vysokou přidanou 
hodnotu a propojují celou řadu i dalších 
tradičních odvětví. Vedle toho se bude 
Pii věnovat podpoře inkubačních aktivit 
na území Prahy, a to v návaznosti na 
vzdělávání i na městský rozvoj (pomoc 
projektům, které budou mít pozitivní přesah 
do veřejného zájmu).





www.prazskyinovacniinstitut.cz


