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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské záležitosti  ZHMP  

 

ZÁPIS z 10. jednání 

Výboru pro evropské záležitosti ZHMP konaného dne 9. 12. 2019 v 15:00 hod. 

Místnost č. 430, 4. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1 (budova Nové radnice) 
 

   

 

Přítomní členové výboru:  JUDr. Jiří Pospíšil, doc., Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 

Mgr. Marta Gellová, Jan Martínek, PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et 

Ph. D, Ing. Radek Lacko, Mgr. Jakub Stárek 

Omluveni:  Ing. Tereza Nislerová, Mgr. Ing. Jaromír Beránek, Ing. Jakob Hurrle, 

PharmDr. Petr Fifka, 

Jednání řídil: JUDr. Jiří Pospíšil, předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. 

JUDr. Jiří Pospíšil přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

v 15:00 hod.  

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil navrhuje na ověřovatele zápisu Mgr. Jakuba Stárka. 

Hlasování: pro:  6 proti:   0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Jakub Stárek. 

Bod 1: Úvod 

Předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP JUDr. Jiří Pospíšil přechází k programu jednání 

a navrhuje o něm hlasovat v této podobě: 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Tisk R-35054 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR 

3. Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

4. Tisk R-35289 k předsednictví Radě EU Českou republikou 

5. Informace k projektu „Inovační vouchery“ 

6. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  6 proti:   0 zdržel se:  0 

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 
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Bod 2: Tisk R-35054 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který uvádí, že se jedná o technický 

tisk. Předmětem tohoto tisku je úprava běžných a kapitálových výdajů hl. m. Prahy v celkové výši 

3 mil. Kč a poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy ve splátkách v souladu s 

pravidly OP PPPR. Zjednodušeně se jedná o rozpočtové úpravy k již schváleným projektům v rámci 

OP PPR. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí úpravu rozpočtu hl. m. Prahy 

za účelem financování projektů z Operačního programu Praha – pól růstu ČR a doporučuje ZHMP 

schválit příslušný tisk 

Hlasování:  pro:   6 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: Informace o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky jednání 

s materiálem, který je pravidelně předkládán na jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP. Jedná 

se o stručnou informaci o stavu čerpání finančních prostředků z Operačního programu Praha- pól růstu 

ČR. Změny v materiálu byly vyznačeny červenou barvou. Jedná se především o nově příchozí projekty 

do otevřených průběžných výzev, schválení projektů ZHMP a zasmluvněné projekty.  

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci o stavu čerpání 

finančních prostředků z Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Tisk R-35289 k předsednictví Radě EU Českou republikou 

Předseda výboru JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky 

výbory s materiálem, který se týká předsednictví ČR v Radě EU. Uvádí, že se jedná o návrh tisku do 

RHMP, který stanovuje kompetence jednotlivých odborů. Materiál navrhuje, aby koordinační činnost 

příprav byla v gesci odboru FON ve spolupráci s odborem PRI, odborem kanceláře primátora 

a odborem kultury a cestovního ruchu. Dále Ing. Karel Andrle uvádí, že se všemi dotčenými odbory 

proběhla schůzka a byl stanoven další postup. Jako poslední zbývá formálně potvrdit tímto tiskem 

pověření odboru FON, aby bylo možné začít koordinovat přípravy na předsednictví ČR v Radě EU. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásila Mgr. Marta Gellová s dotazem, zda bude stanoven předběžný 

rozpočet na tyto koordinační aktivity. Na tento dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle, který uvádí, že tyto 

aktivity budou zajištěny vlastními personálními kapacitami, koordinační aktivity spadají do 

kompetencí odboru FON. Dále uvádí, že má odbor FON k dispozici finanční prostředky odboru, které 

mohou být využity např. na setkávání stakeholderů atd. JUDr. Jiří Pospíšil dodává, že rozpočet bude 

stanoven až na aktivity, které budou realizovány v průběhu předsednictví. Dále se JUDr. Jiří Pospíšil 

dotazuje, zda je představa o aktivitách, které by mohly být během předsednictví realizovány. Na tento 

dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle tím, že v současné době se čeká na formální schválení tohoto 

materiál RHMP, poté budou řešeny aktivity, které by mohly být v rámci předsednictví realizovány. Do 

diskuze se přihlásil poradce Reda Ifrah, který uvádí, že se účastnil jednání na ÚV a otevírá se možnost 
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spolupráce s Výborem regionů, který pravidelně v regionech realizuje různé pravidelné aktivity. Dále 

navrhuje vytvořit prezentační a komunikační kampaň. Dále dle jeho slov záleží, jak ÚV nastaví 

konkrétní kroky, témata a oblasti. Z tohoto pohledu je proto těžké v tuto chvíli definovat aktivity. Jako 

vhodné řešení se dle jeho názoru jeví připojit se k Ministerstvu pro místní rozvoj nebo Ministerstvo 

zahraničí. JUDr. Jiří Pospíšil uzavírá rozpravu k tomuto bodu. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí tisk R- 35289 k předsednictví 

ČR v Radě EU. 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Informace k projektu „Inovační vouchery“ 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil na začátek tohoto bodu uvádí, že se jedná stále o velice problematický 

materiál, který může zapříčinit vysoké korekce pro Magistrát hl. města Prahy v řádech desítek mil. Kč. 

Předseda JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, řediteli odboru PRI, který 

seznamuje zúčastněné s materiálem k projektu inovačních voucherů. Na úvod uvádí, že projekt 

„Inovační vouchery“ měl od začátku velké problémy a je od začátku v krizovém řízení. Především 

zmiňuje fakt, že v počátku tento projekt řešil odbor majetku, který neměl dostatečné personální 

kapacity, a vše mělo být řešeno externě. Dále uvádí, že dohody senior manažerů končí na konci roku a 

odbor PER nechce tyto dohody prodloužit. Ve spolupráci s radním PhDr. Mgr. Vítem Šimralem, Ph.D 

et Ph.D a paní ředitelkou Ing. Zdenou Javornickou je pro tyto účely aktuálně řešen vznik nových 

systematizovaných míst. Na závěr uvádí, že veškeré informace a veřejné zakázky jsou předkládány na 

odbor FON ke schválení, tudíž je odbor FON dle jeho slov o všem informován. Slovo si bere 

Ing. Karel Andrle, který uvádí, že projekt je v realizaci 25 měsíců a problémy s personálním zajištěním 

projektu vznikly již na začátku projektu. Uvádí, že na řešení této situace tak byl dostatek času. Další 

problém je dle Ing. Karla Andrleho v termínech, které se neustále natahují a prodlužují. Dle jeho 

názoru má nedodržování termínů vliv na zájem o tento projekt. Dále Ing. Karel Andrle poukazuje na 

problém ve výběru externích hodnotitelů., který nebyl odborem PRI stále zcela vyjasněn. Bylo 

dohodnuto, že kapacity budou posíleny firmami, které byly vysoutěženy na psaní žádostí pro Magistrát 

hl. města Prahy, přesněji pro odbor PRI. Odbor FON zakázku zkontroloval a po poradě s právníky 

bylo odsouhlaseno, že lze tyto firmy zapojit do realizace inovačních voucherů. Přesto by dle jeho slov 

bylo vhodné, aby osoby, které provádějí hodnocení voucherů, měli dostatečnou kvalifikaci pro 

hodnocení takovýchto projektů, nikoli pouze obecnou kvalifikaci pro psaní žádostí o podporu a tato 

kvalifikace byla ověřována. Toto téma Ing. Karel Andrle zmiňuje na základě stížností ze strany 

žadatelů, které není adresováno pouze na odbor FON, ale také na Ministerstvo pro místní rozvoj. 

JUDr. Jiří Pospíšil předává slovo svému poradci Mgr. Redu Ifrahovi, který měl za úkol tento 

problematický projekt detailně prostudovat. Reda Ifrah shrnuje aktuální stav projektu. Uvádí, že 

komunikace s odborem PRI trvala zhruba 2 měsíce a byla velice komplikovaná. Uvádí, že v projektu 

bylo utraceno 15 mil. Kč na administraci, propagaci a externí služby, dále bylo proplaceno 10 projektů 

ve finančním objemu 4,6 mil. Kč. Dále poukazuje na vysokou chybovost v hodnocení projektů, 

v důsledku které dochází ke zdržení a prodlužování termínů v řádu několika měsíců. Dále shrnuje 

aktuální stav jednotlivých výzev, které byly vyhlášeny. Zmiňuje prezentační a komunikační kampaň, 

která dle jeho slov nebyla efektivní a přímo zacílená na žadatele. Z workshopů, které byly 

prezentovány na minulém jednání ze strany PŘI, byl uskutečněn pouze jeden a další dva byly zrušeny. 

Závěrem dodává, že v závěru zpracované informace k projektu inovačních voucherů se zmiňuje 

možnost vyhlášení 4. výzvy, nicméně uvádí, že ani před vyhlášením 3. výzvy nebyla změněna 
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komunikace a zacílení na konkrétní žadatele. Dále dodává, že byla špatně odhadnuta absorpční 

kapacita. 

O slovo se přihlásil Ing. Jan Dobrovský, který se závěrem poradce Redy Ifraha souhlasí, nicméně 

zmiňuje, že projekt inovačních voucherů vychází z výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

a nastavených indikátorů PO1. Dále uvádí, že odbor PRI vnímal indikátory inovačních voucherů jako 

nadhodnocené, nicméně ze strany FON nebylo dovoleno jejich snížení. Dále uvádí, že se jedná 

o finanční prostředky, které jsou vypláceny ex post tedy, že jsou finanční prostředky vypláceny až po 

skončení projektu. Dále uvádí, že dle jeho odhadu bude proplaceno 75 % finančních prostředků 

z předložených žádostí. V rámci 3. výzvy byly předloženy projekty ve finančním objemu 50 mil. Kč.  

O slovo se přihlásil PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph. D, který uvádí, že je v lednu plánováno 

vyhlásit 4. výzvu, která proběhne v půlce února. Zbylou nevyčerpanou alokaci bude snaha přesunout 

do jiných aktivit PO1 (inovačního partnerství, inkubátorů). O tomto přesunu bude jednáno s NOK 

a EK. O slovo se přihlásil poradce Reda Ifrah, který uvádí, že ani jedna z doposud vyhlášených výzev 

není vyhodnocena. Uvádí, že v případě velkého optimismu projde 50 % žádostí, tedy projekty zhruba 

za 35 mil. Kč. Na toto tvrzení reaguje PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph., který uvádí, že ve svých 

propočtech operuje i se 4. výzvou. Dále uvádí, že pokud bude rozdáno plánovaných 100 mil. Kč, 

administrativní výdaje nepřesáhnou stanovený limit 20 %. Dále uvádí, že oproti 2. výzvě bylo v rámci 

3. výzvy předloženo více projektů ve vyšší finanční alokaci. Dále PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph 

uvádí, že indikátor „Počet podpořených subjektů“ byl od začátku nadhodnocený, o čemž bude taktéž 

jednáno s NOK. O slovo se přihlásil poradce Reda Ifrah s dotazem, zda budou učiněny nějaké kroky, 

které by zvedly zájem o plánovanou 4. výzvu. Radní Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph. D se dotazuje, jaké 

kroky má pan Ifrah na mysli. K tomu poradce Reda Ifrah doplňuje, že by měla proběhnout 

marketingová kampaň, která by byla zacílená na užší okruh žadatelů, nikoli celoplošná, která probíhala 

do 3. výzvy. Do diskuze vstupuje Ing. Jan Dobrovský a oponuje názoru poradce Redy Ifraha, že 

neproběhla zacílená marketingová kampaň. Dle jeho slov probíhala cílená kampaň plošná a pak 

i cílená kampaň na vysoké školy, střední podniky a inkubátory. Do diskuze vstupuje Reda Ifrah 

s tvrzením, že billboardy na zastávkách nepovažuje za kampaň zacílenou na dané subjekty. 

O slovo se přihlásil Ing. Karel Andrle, který uvádí, že výše indikátorů, která byla zmíněná jako 

nadhodnocená, se odvíjela od poskytnutých finančních prostředků. Uvádí, že v případě, že je alokace 

300 mil. Kč (respektive 240 mil. Kč po odečtení administrativních nákladů) nelze podpořit 

50 podniků, když jsou poskytovány vouchery v hodnotě 500 tis. Kč nebo 2 mil. Kč. Výši indikátoru 

„Počet podpořených subjektů“ lze stanovit prostým podílem. Dále uvádí, že k žádosti o podporu byla 

přiložena analýza zpracována od IPR Praha. Tato analýza nenaznačovala, že by byla nedostatečná 

absorpční kapacita. Dále uvádí, že v současné době je předloženo 179 žádostí ve finančním objemu 94 

mil. Kč a k tomu je utraceno 15 mil. Kč za administrativní náklady.  

Do diskuze vstupuje PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D et Ph. D, který uvádí jako řešení aktuální situace 

vyhlášení 4. výzvy a jednání s EK a NOK o přesunu finančních prostředků na jiné aktivity PO1. 

Ing. Karel Andrle k tomuto uvádí, že odbor FON je připraven vznést dotaz na EK ohledně další revize 

operačního programu, nicméně nedokáže predikovat, jak tato žádost dopadne, respektive, zda tuto 

revizi EK povolí. 

JUDr. Jiří Pospíšil v závěru k tomuto bodu uvádí, že v současné době tuto situaci analyzuje a je 

připraven v případě závažných zjištění podat trestní oznámení.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil p. Mgr. Stárek, který se dotazuje na realokaci, zda je možnost dát 

vyšší finanční prostředky na jeden projekt. Na dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle, že částky jsou stejné 

jako v OP PIK, kde ten typ podpory funguje. Za odbor FON k tomuto odpovídá Mgr. Vít Čaban, že 

teoreticky tomu brání výzva vyhlášena ze strany odboru FON, ve které by se touto změnou změnilo 
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věcné zaměření výzvy. K tomu dodává Ing. Jan Dobrovský, že v případě zvýšení finanční prostředků 

na jeden voucher by vzrostl zájem, nicméně by to nevedlo k plnění problematického indikátoru „Počet 

podpořených subjektů“. Ing. Karel Andrle dodává, že OP PIK má pouze 500 tis. Kč vouchery, 

Operační program Praha – pól růstu je tedy jediný, který žadatelům nabízí až 2 mil. Kč vouchery, a i 

přesto o tyto vouchery není zájem.  

Mgr. Marta Gellová vstupuje do diskuze a uvádí, že by bylo dobré domluvit se na dalším postupu.  

Mgr. Jakub Stárek shrnuje varianty a další postup, který zazněl, jak ze strany PRI, tak ze strany FON. 

 Další informace o stavu projektu bude zařazena na další jednání Výboru pro evropské záležitosti 

ZHMP. Dále se dotazuje na průměr administrativních výdajů celého Operačního programu Praha- pól 

růstu ČR. Na tento dotaz odpovídá Ing. Karel Andrle, který uvádí, že OP má pro tyto účely tzv. 

technickou pomoc, která je přibližně ve výši 3,5 % z přidělených finančních prostředků, tedy 10 mld. 

Kč. Jedná se tedy o částku zhruba 350 mil. Kč na dobu 7 let. 

Ing. Karel Andrle uvádí, že návrh navýšení je pro odbor FON přijatelné, v případě, že to neohrozí 

celkové plnění indikátoru „Počet podpořených subjektů“, jehož výše je nyní stanovena na 

252 subjektů. Cílem je dosáhnout minimálně 200 podpořených subjektů, aby nedošlo ke korekci. Dále 

Ing. Karel Andrle uvádí, že dle předběžných propočtů v projektu zbyde 130 mil. Kč, které by byly 

přesunuty zpět na odbor FON. Tyto finanční prostředky by mohly být využity například na aktivitu 

inovačního partnerství, na které je v současné době vyhlášena výzva. Příjemci musí tyto finanční 

prostředky utratit do konce roku 2023. 

Z výše uvedeného vyplynul úkol, připravit materiál, který bude obsahovat možné varianty, co může 

nastat v případě nesplnění indikátoru v projektu inovačních voucherů, případně rizika navrácení 

finančních prostředků zpět poskytovateli dotace. 

JUDr. Jiří Pospíšil uzavírá rozpravu k tomuto bodu. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské záležitosti ZHMP bere na vědomí informaci k projektu 

„Inovační vouchery“. 

Hlasování:  pro:  6 proti:  0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 6: Různé 

 

Jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo ukončeno 16:05 hod. 

 

Další jednání Výboru pro evropské záležitosti ZHMP bylo stanoveno na 20. 1. 2020 od 15 hod 

v místnosti č. 430 na Nové radnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil:  Mgr. Jakub Stárek, PhDr., člen Výboru pro evropské záležitosti ZHMP   

Zapsal: Ing. Karel Andrle, tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP  

JUDr. Jiří Pospíšil  

předseda Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské záležitosti ZHMP 

 


