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Z Á P I S 

ze 3. jednání Výboru pro veřejnou správu,  
evropské fondy a protikorupční opatření  

Zastupitelstva hl. m. Prahy  

 
konaného dne 13. 4. 2011 

Přítomni:  
 
Členové výboru: 
Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) 
JUDr. Helena Chudomelová (místopředsedkyně) 
Mgr. Jiří Dienstbier (místopředseda) 
Ing. Karel Březina 
Radek Lohyňský 
Ing. Eva Vorlíčková 
JUDr. Lubomír Ledl 
Ing. Jan Vašíček 
Mgr. Bohdan Frajt (tajemník)  
 
Přizvaní: 
Aleksandra Udženija (Rada HMP) 
Petr Dolínek (Rada HMP) 
Ing. Martin Trnka (ředitel MHMP) 
Mgr. Patricia Tiso Ferulíková  (ředitelka FEU MHMP) 
Ing. Martin Vimr (ředitel INF MHMP) 
Ing. Marie Tobolová (RED MHMP) 
Mgr. Josef Hubert (LEG MHMP) 
   
Hosté:  
Dr.- Ing. Milan Urban (Zastupitelstvo HMP) 
  
 
Omluven: 
Josef  Nosek 
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P r o g r a m  : 
 

1) Pražská protikorupční rada (informace k aktuálnímu stavu) 
2) Stávající plnění úkolů obsažených v Protikorupční strategii hl. m. Prahy 
3) Zajištění účasti zástupců veřejnosti při zadávání veřejných zakázek v podmínkách  

hl. m. Prahy (připomínkování návrhu) 
4) Protikorupční portál hl. m. Prahy (informace k podáním přijatým v 1. čtvrtletí 2011)   
5) Projednání vyhlášení 4. výzvy Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA) 
6) Projednání vyhlášení 8. výzvy Operačního programu Praha – konkurenceschopnost 

(OPPK) 
7) Informace k 7. jednání Společného monitorovacího výboru 
8) Různé 

  
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA zahájila jednání výboru  
a na žádost radního Petra Dolínka navrhla, aby došlo z časových důvodů ke změně programu 
jednání s tím, že body 5, 6 a 7 budou projednány jako první. Tato změna byla všemi 
přítomnými členy výboru odsouhlasena.   
 
Zápis z předchozího jednání výboru byl schválen bez připomínek.   
 
Ověřovatelkou zápisu ze 3. jednání výboru byla, na návrh předsedkyně výboru, hlasováním 
ustanovena místopředsedkyně výboru JUDr. Helena Chudomelová. 
 
Následně bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, a to v odsouhlaseném 
změněném pořadí. 
 
Body 5. a 6. 
Projednání vyhlášení 4. výzvy Operačního programu Praha – adaptabilita (OPPA)  
a projednání vyhlášení 8. výzvy Operačního programu Praha - konkurenceschopnost  
(OPPK) 
 
Úvodního slova se ujal člen Rady HMP Petr Dolínek, který přítomné seznámil se snahou 
zpracovatele o nastavení transparentnosti projektů, ponecháním dostatečného časového 
prostoru zájemcům na případné konzultace a podání žádostí. Nastínil také připravované výzvy 
z oblasti zeleně a výzkumu. 
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Ředitelka odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Patricia Tiso Ferulíková uvedla,  
že v předložených materiálech jsou uvedeny veškeré informace týkající se 4. výzvy OPPA  
pro jednotlivé prioritní osy. Prioritní osa 1 (Podpora rozvoje znalostí ekonomiky) má rozpočet 
ve výši 130 mil. Kč. Prioritní osa 2 (Podpora vstupu na trh práce) má rozpočet ve výši  
110 mil. Kč a prioritní osa 3 (Modernizace počátečního vzdělávání) má rozpočet stanovený  
ve výši 110 mil. Kč. Po schválení v Radě HMP budou výzvy zveřejněny. Dále  
Mgr. Tiso Ferulíková uvedla, že je výboru předkládán ke schválení text 8. výzvy OPPK 
k předkládání projektových žádostí pro oblasti podpory – Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy, Rozvoj a dostupnost ICT služeb a Rozvoj inovačního prostředí  
a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. Souhrnná alokace na 8. výzvu OPPK 
činí 560 mil. Kč a v předložených materiálech jsou obsaženy veškeré informace  
pro jednotlivé oblasti podpory. 
 
Radní Dolínek uvedl, že texty výzev byly konzultovány i s rektoráty vysokých škol, přičemž 
byl z jejich strany vyjádřen souhlas s tím, jakým směrem se výzvy ubírají. 
 
Po projednání materiálů členové výboru hlasováním přijali níže uvedená usnesení: 
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 1) 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva HMP bere 
na vědomí text 4. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA) a doporučuje 
Radě HMP projednat a schválit obsah 4. výzvy OPPA.  
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (omluven z jednání) 
Výsledek: Přijato  
 
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 2) 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva HMP bere 
na vědomí text 8. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)  
a doporučuje Radě HMP projednat a schválit obsah 8. výzvy OPPK.  
 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (omluven z jednání) 
Výsledek: Přijato  
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Bod 7.   
Informace k 7. jednání Společného monitorovacího výboru 
 
Radní Dolínek přítomné seznámil se 7. jednáním Společného monitorovacího výboru (SMV), 
ze dne 30. 3. 2011, kterého se zúčastnili i tři zástupci z Evropské komise. Na SMV byly 
projednány výroční zprávy a ze strany EU byly vzneseny pouze dílčí připomínky. S čerpáním 
finančních prostředků na programy z fondů EU v Praze byl vysloven souhlas. Připomínky 
budou postupně zapracovány, členové výboru  budou průběžně seznamováni s dalším 
vývojem. 
 
Bod 1. 
Pražská protikorupční rada (informace k aktuálnímu stavu) 
 
Členka Rady HMP Aleksandra Udženija krátce shrnula poslání tohoto poradního orgánu 
primátora HMP a členy výboru informovala o skutečnosti, že na den 14. 4. 2011 je 
naplánováno jednání členů Pražské protikorupční rady (PRAPOR).  
  
Bod 2. 
Stávající plnění úkolů obsažených v Protikorupční strategii hl. m. Prahy 
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA přítomným umožnila vznést připomínky  
a návrhy k aktuálnímu plnění úkolů obsažených v Protikorupční strategii hl. m. Prahy.  
 
Ing. Jan Vašíček vznesl dotaz, zda by mohla proběhnout diskuze k připomínkám v této věci 
na společném jednání s PRAPORem, neboť uvedené skutečnosti by bylo lepší projednávat 
v širším kruhu, společně s poradním orgánem primátora HMP. Radní Aleksandra Udženija 
přislíbila přednesení tohoto požadavku členům PRAPORu, přičemž se ztotožňuje 
s navrhovaným projednáváním připomínek v širším okruhu odborníků.  
 
Aleksandra Udženija uvedla, že nadále přetrvávají problémy týkající se Centrální evidence 
smluv (CES), a to v oblasti administrativní zátěže, vyplývající ze skenování velkého množství 
smluv. Ředitel Magistrátu HMP Ing. Martin Trnka tuto skutečnost potvrdil, přičemž jako 
příklad uvedl situaci na odborech zabývajících se majetkem, které evidují smlouvy v řádech 
10 tisíců, což si vyžaduje delší časové období pro skenování dokumentů a doplnění CES. 
V přibrání externistů řešení nespatřuje. Z důvodu urychlení naplnění evidence CES 
smlouvami Ing. Vašíček zmínil možné řešení, spočívající ve spolupráci s profesionální externí 
organizací, která by zmíněnou činnost zrealizovala podstatně rychleji, za použití kvalitnější 
techniky. Ing. Trnka spatřuje největší problémy tohoto návrhu v ochraně osobních dat. 
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Diskuze se dále přenesla na zapracování pozice protikorupčního ombudsmana hl. m. Prahy. 
Mgr. Josef  Hubert z odboru legislativního a právního Magistrátu HMP přítomné členy 
výboru seznámil s výsledky konzultací mezi hl. m. Prahou a Ministerstvem vnitra ČR. 
Řešením se jeví volba mezi dvěma modely zavedení tohoto institutu. Složitější a časově 
náročnější variantou by byla změna legislativy (změna zákona o hlavním městě Praze, 
131/2000 Sb.), naopak rychlejší a méně složitější by byla varianta zřízení fakultativního 
výboru Zastupitelstva HMP, který by byl jeho poradním orgánem pro úsek protikorupční 
činnosti.  
 
Radní Udženija poukázala na skutečnost, že by bylo zapotřebí zvolit některou z uvedených 
variant, včetně provedení analýzy Protikorupční strategie hl. m. Prahy k jejímu dalšímu 
plnění. Nezbytná je shoda na variantě zřízení protikorupčního ombudsmana, včetně způsobu 
jeho financování, tak aby byla zaručena jeho nezávislost.  
 
Místopředsedkyně výboru JUDr. Helena Chudomelová uvedla, že na legislativní změnu  
je potřeba delší časové období. Zřízení výboru by bylo podstatně rychlejší. Za důležité 
považuje prodiskutování možné odvolatelnosti ombudsmana. Dále nastínila problematiku 
financování protikorupčního ombudsmana hl. m. Prahy, s ohledem na požadavek jeho 
nezávislosti. Dle sdělení Mgr. Huberta nebylo financování protikorupčního ombudsmana  
na jednáních s Ministerstvem vnitra ČR řešeno.  
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA vznesla požadavek na další jednání  
s Ministerstvem vnitra ČR, při kterém by byl diskutován rovněž problém financování 
ombudsmana, a to s ohledem na obě možné varianty jeho vytvoření.  
 
Místopředseda výboru Mgr. Jiří Dienstbier připomněl, že by zřizovaný protikorupční 
ombudsman měl být nezávislý, a proto za správné řešení považuje legislativní úpravu. Dále 
poukázal na skutečnost, že dosud není zvolen ani předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva 
HMP, uvedený výbor tak řádně nefunguje, a proto ve vytváření dalšího výboru nespatřuje 
nejvhodnější řešení. 
 
První náměstek primátora HMP Ing. Karel Březina nespatřuje realizaci protikorupčního 
ombudsmana formou zřízení výboru za vhodnou a přiklání se pro řešení legislativní změnou. 
 
Ing. Vašíček považuje za vhodné přesně definovat pravomoci protikorupčního ombudsmana, 
neboť se domnívá, že je řešeno spíše jeho vytvoření, nikoliv náplň a kompetence.  
Předsedkyně výboru v této souvislosti poukázala na materiál k problematice protikorupčního 
ombudsmana, zpracovaný advokátem JUDr. Janem Vidrnou, který členové výboru obdrželi 
na úvodním jednání výboru v lednu 2011.  
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V souvislosti se zamýšleným vytvořením protikorupčního ombudsmana hl. m. Prahy  
Ing. Vašíček zmínil problematiku městské části Praha 11,  kde byl vytvořen projekt 
protikorupční linky ve spolupráci se společností ABL. Poznatky o případné korupci by však 
občané měli oznamovat přímo orgánům činným v trestním řízení. 
 
Tajemník výboru Mgr. Bohdan Frajt popsal zkušenosti z předchozích let, týkající se 
spolupráce mezi Komisí Rady HMP pro transparentní veřejnou správu a orgány Policie České 
republiky, zejména s Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální 
policie a vyšetřování, kdy byli náměstci ředitele útvaru členy uvedené komise. K možnostem 
prověřování podání poukazujících na možné korupční jednání připomněl, že hl. m. Praha se 
nesnaží zastávat pozici orgánů činných v trestním řízení. V rámci podání prověřovaných 
odborem kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy, která spadají do oblasti možné 
korupce, je postupováno vždy v souladu se zákonem a vnitřními předpisy schválenými orgány 
hl. m. Prahy. V případě důvodného podezření je věc vždy předávána orgánům činným 
v trestním řízení. V opačném případě má možnost oznamovatel takové podání učinit sám,  
o čemž je také poučen.  
 
Ing. Vašíček otevřel problematiku veřejných zakázek, přičemž zdůraznil nutnost kontroly   
veřejných zakázek, zda nejsou někomu tzv. „ušité na míru“, zda neobsahují diskriminační 
kritéria, a zda je zadávací dokumentace zpracována objektivně. Zmínil také aplikaci Zakázky 
pod lupou a problematiku její úplnosti. V problematice veřejných zakázek není třeba vyčkávat 
se zavedením protikorupčního ombudsmana hl. m. Prahy, nýbrž nastavit funkční kontrolní 
systém. JUDr. Chudomelová upozornila na množství veřejných zakázek, realizovaných 
s předpokládanou hodnotou do 2 mil. Kč, tedy v režimu zakázek malého rozsahu, a s tímto 
spojený možný korupční potenciál. Na základě dotazů členů výboru Mgr. Hubert popsal 
postup, kdy by bez evidence veřejných zakázek v interním programu e-Tender a jejich 
následnému zobrazení v aplikaci Zakázky pod lupou, která je přístupná veřejnosti, nedošlo 
k proplacení fakturovaných částek. K problematice dotazů vznesených k zadávání, evidenci  
a kontroly veřejných zakázek navrhnul vyčkat závěrů PRAPORu. 
 
Na závěr bylo přijato následující usnesení:  
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 3) 
 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva HMP bere 
na vědomí informaci o aktuálním plnění úkolů Protikorupční strategie hl. m. Prahy, schválené 
usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 37/3, ze dne 30. 4. 2010 a její postoupení Pražské 
protikorupční radě (PRAPORu) k revizi; navrhuje společné jednání tohoto výboru 
s PRAPORem. 
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Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (omluven z jednání) 
Výsledek: Přijato  
 
Bod 3. 
Zajištění účasti zástupců veřejnosti při zadávání veřejných zakázek v podmínkách  
hl. m. Prahy (připomínkování návrhu) 
 
Předsedkyně výboru Ing. Kloudová, MBA podala členům výboru informaci o současném 
stavu připomínkovaného materiálu, který bude vydán jako nařízení ředitele Magistrátu HMP. 
V současné době by měly být zapracovány ještě dílčí přípomínky, vztahující se zejména 
k problematice osobních údajů a proškolování veřejnosti. Ze strany členů výboru nebyly 
vzneseny žádné připomínky k předloženému návrhu.  
 
Bod 4. 
Protikorupční portál hl. m. Prahy (informace k podáním přijatým v 1. čtvrtletí 2011)   
 
Mgr. Frajt popsal možnosti Protikorupčního portálu, s ohledem na způsoby podání, která je 
možno činit jak písemně, tak elektronicky. Členové výboru byli seznámeni s aktuálními 
podáními, přijatými v průběhu prvního čtvrtletí roku 2011, a  způsobem jejich vyřízení.  
 
Bod 8.    
Různé 
Bez příspěvku, příští jednání výboru je plánováno na 11. 5. 2011 od 14:00 hodin (podrobnosti 
budou uvedeny v pozvánce), bude aktualizováno v případě společného jednání s PRAPORem. 
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA všem přítomným poděkovala za účast  
a jednání výboru ukončila v 15:00 hodin.  
  
  

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

  
 JUDr. Helena Chudomelová 
 ověřovatelka zápisu 
  
 zapsal:  Mgr. Bohdan Frajt 
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